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  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ และการจัดสรรสัดส่วนของภาษีเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไป
บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) 
ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด
ระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 5 ปี เพ่ือมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน พัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนา   กลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด 
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 

  เทศบาลต าบลแม่เมาะ จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลแม่เมาะอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

 
การวางแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลตําบลแมํเมาะ เป็นการกําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของ

องค๑กร โดยกําหนดสถานภาพความต๎องการและแนวทางในการดําเนินการเพ่ือให๎บรรลุเป้าหมายบนพ้ืนฐานของการ
รวบรวมและการวิเคราะห๑ข๎อมูลอยํางเป็นระบบ สอดคล๎องกับศักยภาพ ปัญหาและความต๎องการของของชุมชน 
เพ่ือให๎การดําเนินการตามกลยุทธ๑/แนวทางพัฒนาบรรลุตามเป้าหมาย โดยสามารถแก๎ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต๎องการของชุมชนได๎อยํางครอบคลุมทุกด๎าน การวิเคราะห๑สภาพทั่วไปของตําบลแมํเมาะจึงเป็นข๎อมูลพ้ืนฐานที่มี
สํวนในการนําไปสูํกิจกรรมการปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ปัญหาและความต๎องการของประชาชนอัน
จะนําไปสูํการจัดทํางบประมาณตํอไป 

 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 

ตําบลแมํเมาะ มีลักษณะ เป็นชุมชน ชนบทกึ่งเมือง พ้ืนที่การทําเหมืองถํานหินลิกไนต๑ มีพ้ืนที่รวม
ทั้งสิ้น 117.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 73,311 ไรํ ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลแมํเมาะ ประมาณ 70% เป็น
ภูเขา และ 30 % เป็นพื้นที่ราบ และมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 400 เมตร 
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เทศบาลตําบลแมํเมาะ   มีอาณาเขตการปกครองติดตํอกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนๆ ดังนี้ 
อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดตํอกับ ตําบลบ๎านดง อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง 
อาณาเขตทางทิศใต้  ติดตํอกับ ตําบลสบป้าด อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง 
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดตํอกับ ตําบลนาสัก อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง 
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดตํอกับ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่เขตตําบลแมํเมาะ  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหวํางภูเขา  ลักษณะภูมิประเทศ

ตอนกลางของแอํงแมํเมาะ  โดยแบํงตามธรณีสัณฐานได๎เป็น 
พ้ืนที่ราบลุํมน้ําปัจจุบัน  ได๎แกํ บริเวณที่ราบลุํมสองฝั่งน้ํา  เชํน น้ําแมํเมาะ  น้ําแมํขามและ    

ห๎วยตํางๆ  เชํน ห๎วยหลวง ห๎วยทราย ห๎วยคิง และห๎วยเป็ด  มีระดับความสูงประมาณ +300 ถึง + 320 เมตร พ้ืนที่
เป็นแนวแคบๆ ขนาดกับลําน้ําและเอียงเทเหาลําน้ํา ปัจจุบันพ้ืนที่ราบลุํมนี้ยังคงสภาพเดิมเฉพาะบริเวณนอกเขต 
การใช๎ประโยชน๑ของ กฟผ.แมํเมาะ ได๎แกํ สองฝั่งน้ําแมํเมาะด๎านเหนือบริเวณบ๎านดง บ๎านหัวฝาย และด๎านใต๎บริเวณ
บ๎างหางฮุงจนจรดอํางเก็บน้ําแมํเมาะ บางสํวนของห๎วยหลวงและห๎วยคิง 

พ้ืนที่ราบเชิงเขา  ได๎แกํ พ้ืนที่ลาดด๎านตะวันตกของแอํงแมํเมาะ  มีความสูงของพ้ืนที่ตั้งแตํระดับ 
+340 ถึง + 380 เมตร ความลาดเอียงอยูํในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ- ตะวันออกเฉียงใต๎ตามทิศทางการไหลของห๎วย
หลวง ห๎วยกาว และห๎วยนาปม   ลักษณะพ้ืนที่เป็นแนวขนาดกับทิวเขาสูง มีความลาดเอียงสม่ําเสมอ ประกอบด๎วย
เศษหินที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของมวลวัตถุ และตะกอนที่ยังไมํแข็งตัวของกรวด ทราย และดินเหนียว 

เขตภูเขาสูง  ได๎แกํ พ้ืนที่ซึ่งอยูํสูงกวํา +400 เมตร  ขึ้นไป  ซึ่งเป็นภูเขาสูงด๎านตะวันตกของแอํง 
แมํเมาะ  วางตัวอยูํในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต๎  ประกอบด๎วย หินเศษหินภูเขาไฟยุคเพอร๑โมไทร
แอลซิก  พื้นที่มีความสูงชันมาก  ไมํปรากฏเป็นสันเขาชัดเจน  รํองน้ําเป็นรูปตัววีลึก  ผนังรํองน้ําชัน 

เทศบาลตําบลแมํเมาะ เป็นองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ มีลักษณะ เป็นชุมชน ชนบทกึ่งเมือง 
พ้ืนที่การทําเหมืองถํานหินลิกไนต๑ มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 117.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 73,311 ไรํ   ลักษณะภูมิประเทศ
ของเทศบาลตําบลแมํเมาะ ประมาณ 70 % เป็นภูเขา และ 30 % เป็นพ้ืนที่ราบ และมีความสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 400 เมตร 
 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มีสภาพภูมิอากาศคํอนข๎างอบอ๎าวและหนาวจัดในฤดูหนาว  มีฝนตกเนื่องจากพ้ืนที่จัดอยูํใน
ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม  3 ฤด ู

ฤดูร้อน    อยูํในชํวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ในชํวงกลางวันจะมีอากาศร๎อนอบอ๎าว แดดจัด     
และอากาศจะเย็นลงเล็กน๎อยในชํวงเวลากลางคืน  อุณหภูมิอยูํระหวําง 35 – 43 องศา
เซลเซียส 

ฤดูฝน     อยูํในชํวงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม  ฝนตกต๎องตามฤดูกาล แตํในบางปีจะมีฝนแล๎ง 
ฤดูหนาว  อยูํในชํวงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ๑  ในชํวงเช๎าอากาศหนาวเย็น มีเมฆหมอก   

ปกคลุม  ชํวงกลางวันอากาศเย็นสบาย สํวนตอนกลางคืนอากาศจะหนาวเย็นมาก  
อุณหภูมิอยูํในชํวง 8 – 22 องศาเซลเซียล 

 

อุณหภูมิ 
สภาพพ้ืนที่ที่อยูํตามที่ราบระหวํางหุบเขา  และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี

เทํากับ 26.3 องศาเซลเซียล อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเทํากับ 29.9 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิเฉลี่ย
ต่ําสุด เทํากับ 21.6 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 

ความเร็วลม 
ความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปีเทํากับ 0.8 นอต โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยต่ําสุดพบในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 

เทํากับ 0.4 นอต สํวนความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดพบในเดือนมิถุนายน เทํากับ 1.3 นอต 
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ปริมาณน้ าฝน 
ปริมาณน้ําฝนที่ตกในเขตพ้ืนที่อําเภอแมํเมาะ  ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศแบบร๎อนชื้นและมีพ้ืนที่เป็น

ป่าไม๎  โดยปริมาณน้ําฝนที่ตกลงวัดได๎จากพ้ืนที่โลํงและเป็นพ้ืนที่ราบที่อยูํอาศัย  โดยปริมาณน้ําฝนที่ตกเฉลี่ยทั้งปี
เทํากับ 87 มิลลิเมตร โดยปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่ําสุดพบในเดือนมกราคม เทํากับ 2.3 มิลลิเมตร และปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยสูงสุดพบในเดือนกันยายน เทํากับ 212.5 มิลลิเมตร นอกจากนี้ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตํอวัน ทั้งปี เทํากับ 9 
มิลลิเมตร 
 

 1.4 ลักษณะของดิน 
  เนื่องจากตําบลแมํเมาะ เป็นที่ราบระหวํางภูเขา แบํงภูมิประเทศออกเป็น 3 สํวน คือ บริเวณที่ราบ
ลุํมแมํน้ํา พ้ืนที่ราบเชิงเขา และเขตภูเขาสูง  
  โดยบริเวณท่ีราบลุํมแมํน้ํา ดินมีลักษณะเป็นดินทรายแป้งที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา บริเวณห๎วยหลวง 
ห๎วยทราย ห๎วยคิง และห๎วยเป็ด   
  พ้ืนที่ราบเชิงเขา ดินที่พบในพ้ืนที่ดอน เขตดินแห๎ง มีลักษณะที่หลากหลายแบบ ดินเหนียวลึกมาก, 
ดินตื่นที่มีชั้นลูกรัง ก๎อนกรวด เศษหินอยูํภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน, ดินตื้นที่พบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 
50 ซม. จากผิวดิน และดินตื้นที่พบชั้นปูนมาร๑ลหรือก๎อนปูนภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน 

เขตภูเขาสูง มีลักษณะหินเศษหินภูเขาไฟยุคเพอร๑โมไทรแอลซิก  พ้ืนที่มีความสูงชันมาก  มียอก
เขาระเกะระกะ ไมํปรากฏเป็นสันเขาชัดเจน  รํองน้ําเป็นรูปตัววีลึก  ผนังรํองน้ําชัน 

  *(ข๎อมูลจากระบบฐานข๎อมูลกลุํมชุดดิน กรมพัฒนาท่ีดิน) 
 
 

                  
ลักษณะดินบรเิวณภูเขาไฟจาํป่าแดด ต.แมเํมาะ อ.แมํเมาะ จ.ลําปาง 

 
 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 

  ตําบลแมํเมาะแม๎ไมํมีแมํน้ําที่สําคัญไหลผําน แตํยังถือวําอยูํในเขตพ้ืนลําน้ําแมํเมาะ ไหลผําน    
บ๎านหางฮุง บ๎านห๎วยเป็ด มีแหลํงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ ได๎แกํ ห๎วยไคร๎ , ห๎วยป่าไผํ, ห๎วยจําปาเดาะ, ห๎วยเป็ด,     
ห๎วยแมํเมาะ, ห๎วยคิง, ห๎วยแมํปง, ห๎วยน้ํางาม, ห๎วยเก๏างาม, ห๎วยป่าคํา, ห๎วยจําปง, ห๎วยจําน๎อย เป็นต๎น ซึ่งลําห๎วย 
หนองน้ําเหลํานี้ แม๎วําในฤดูฝนจะมีน้ํามาก (ปริมาณฝนในชํวงฤดูฝน ทั้งสิ้น 212.5 มิลลิเมตร) แตํด๎วยสภาพพ้ืนที่
ความชันทําให๎น้ําไหลและล๎นเข๎าพ้ืนที่หมูํบ๎าน แตํในฤดูแล๎งกลับไมํมีน้ําเพียงพอที่จะทําการเกษตร (ปริมาณฝน
ในชํวงฤดูแล๎ง ทั้งสิ้น 2.3 มิลลิเมตร) 
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นอกจากแหลํงน้ําธรรมชาติแล๎ว ตําบลแมํเมาะยังมีแหลํงน้ําที่สร๎างขี้น ได๎แกํ อํางเก็บน้ําห๎วยไคร๎ 
บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 (แหลํงน้ําสําหรับประปาภูมิภาค อําเภอแมํเมาะ), อํางเก็บน้ําห๎วยคิงตอนบน บ๎านเมาะหลวง 
หมูํที่ 8 ,อํางเก็บน้ําห๎วยคิงตอนลําง บ๎านห๎วยคิง หมูํที่ 6 , อํางเก็บน้ําบํอเงินผัน บ๎านเมาะสถานี หมูํที่ 4, อํางเก็บน้ํา
แมํเมาะสถานี บ๎านเมาะสถานี หมูํที่ 4, อํางเก็บน้ําแมํปง บ๎านปงชัย หมูํที่ 5 และอํางเก็บน้ําห๎ วยป่าไผํ บ๎านเมาะ
หลวง หมูํที่ 8, สระน้ําเฉลิมพระเกียรติ บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8, สระเก็บน้ําบ๎านนาแขมพัฒนา หมูํที่  11 ถือเป็น
แหลํงน้ําที่สําคัญท่ีประชาชนใช๎ในการทําเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค (สําหรับน้ําประปาทั้งสํวนภูมิภาคและ
หมูํบ๎าน)  
 

 
 

แหลํงน้ําในเขตตําบลแมเํมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลาํปาง 
 
 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ป่าไม๎ในตําบลแมํเมาะ ที่พบในพ้ืนที่มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ บริเวณบ๎านปงชัย หมูํที่ 5 และ
ป่าเตงรัง ดินภูเขาไฟ บริเวณบ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปรํง พ้ืนที่ป่าไม๎ไมํรกทึบ มีต๎นไม๎ขนาด
เล็กและขนาดกลาง ฤดูแล๎งจะผลัดใบ อาจมีไฟป่าเกิดข้ึน เนื่องจากมีปัจจัยกําหนดที่เกี่ยวข๎องกับความแห๎งแล๎ง  
 

                               
 

ลักษณะไม๎และป่าไม๎ในพ้ืนท่ีตําบลแมํเมาะ 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

เมื่อปี พ.ศ. 2515 อําเภอเมืองลําปาง กรมการจังหวัดลําปาง และสภาจังหวัดลําปางได๎พิจารณาเห็น
วํา พื้นที่ของตําบลบ๎านดง ตําบลนาสัก และตําบลจางเหนือเป็นท๎องที่ทุรกันดาร เห็นสมควรจัดตั้งเป็นกิ่งอําเภอ จึง
นําเรื่องเสนอตํอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาและยกฐานะเป็น กิ่งอ าเภอแม่เมาะ ขึ้นกับอําเภอเมืองลําปางเมื่อ
วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2519 ที่วําการกิ่งอําเภอแมํเมาะกํอสร๎างแล๎วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ตํอมา
เมื่อ พ.ศ. 2523 ได๎แบํงตําบลบ๎านดง ออกตั้งเป็นตําบลแมํเมาะ เพ่ิมขึ้นอีก 1 ตําบล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2524 

  เมื่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และจํานวนราษฎรของกิ่งอําเภอแมํเมาะเพ่ิมมากขึ้นจนสามารถยก
ฐานะเป็นอําเภอได๎ กระทรวงมหาดไทยจึงได๎เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให๎ยกฐานะกิ่งอําเภอแมํเมาะเป็น
อําเภอ โดยได๎ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งและประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลํมที่ 96 ตอนที่ 101  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 กิ่งอําเภอแมํเมาะจึงเป็น อ าเภอแม่เมาะ ตั้งแตํวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 
เป็นต๎นมา 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2515
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2519
https://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2521
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2523
https://th.wikipedia.org/wiki/19_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2524
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2527
https://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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  การปกครองท๎องที่ในเขตตําบลแมํเมาะ มีการแบํงเขตหมูํบ๎าน ออกเป็น 12 หมูํบ๎านที่อยูํในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลแมํเมาะทั้ง 12 หมูํบ๎าน โดยมีกํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ทําหน๎าที่ปกครองราษฎรในเขต
หมูํบ๎าน โดยมีที่มาจากการเลือกของราษฎรในหมูํบ๎าน 
  

หมู่ที่ หมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
1 บ๎านห๎วยเป็ด นายณัฐพงษ๑  อบแก๎ว 
2 บ๎านห๎วยรากไม๎ นายบุญมา เกี๋ยงแก๎ว 
3 บ๎านหางฮุง นายอานันท๑  กันทะอู 
4 บ๎านเมาะสถานี นางอําไพ  สมดวง 
5 บ๎านปงชัย นายคําเภา บุญมา 
6 บ๎านห๎วยคิง นางแสงจันทร๑  มูลซาว 
7 บ๎านใหมํนาแขม นางอริสสรา  เครือบุญมา 
8 บ๎านเมาะหลวง นายสันต๑  แก๎วประเทศ 
9 บ๎านเวียงสวรรค๑ นางเบญจวรรณ  ขัตติยากุล 
10 บ๎านใหมํมงคล นายไพรัตน๑  เมืองดี (กํานัน) 
11 บ๎านนาแขมพัฒนา นายเชิงชาย ใจคําลือ 
12 บ๎านเวียงหงส๑ล๎านนา นายดวงดี หลักคํา 

 
2.2 การเลือกตั้ง  

 

  การเลือกตั้งสภาเทศบาลตําบลแมํเมาะและนายกเทศมนตรีตําบลแมํเมาะ แบํงเขตการเลือกตั้ง
ออกเป็น 2 เขต 28 หนํวยเลือกตั้ง โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด๎วย บ๎านใหมํนาแขม หมูํที่ 7, บ๎านเมาะหลวง หมูํ
ที่ 8, บ๎านเวียงสวรรค๑ หมูํที่  9 และบ๎านนาแขมพัฒนา หมูํที่  11 รวม 13 หนํวยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 
ประกอบด๎วย บ๎านห๎วยเป็ด หมูํที่ 1, บ๎านห๎วยรากไม๎ หมูํที่ 2, บ๎านหางฮุง หมูํที่ 3, บ๎านเมาะสถานี หมูํที่ 4, บ๎านปง
ชัย หมูํที่ 5, บ๎านห๎วยคิง หมูํที่ 6, บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 10 และบ๎านเวียงหงส๑ล๎านนา หมูํที่ 12 รวมทั้งหมด 15 
หนํวยเลือกต้ัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

เขตการเลือกตั้งที ่ หน่วยที่ หมู่ที ่ สถานที่เลือกตั้ง 

1 1 7 ศูนย๑เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ๎านใหมํนาแขม  
1 2 7 ศาลาอเนกประสงค๑บ๎านใหมํนาแขม ซอย 1  
1 3 7 ศาลาอเนกประสงค๑บ๎านใหมํนาแขม ซอย 4 
1 4 8 ศาลาวัดเมาะหลวง บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 
1 5 8 ศาลาอเนกประสงค๑หลังศาลหลักเมือง บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 
1 6 8 โดมข๎างหลังศาลหลักเมือง บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 
1 7 8 ศาลาการเปรียญวัดทุํงกล๎วยโพธาราม บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 
1 8 8 ศาลาอเนกประสงค๑บ๎านมํอนทุํงกล๎วย บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 
1 9 9 อาคาร อ.ส.ม. บ๎านเวียงสวรรค๑ หมูํที่ 9 
1 10 9 ศาลาอเนกประสงค๑บ๎านเวียงสวรรค๑ (2) หมูํที่ 9 
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เขตการเลือกตั้งที ่ หน่วยที่ หมู่ที ่ สถานที่เลือกตั้ง 

1 11 9 ศาลาอเนกประสงค๑บ๎านเวียงสวรรค๑ (1) หมูํที่ 9 
1 12 11 ศาลาอเนกประสงค๑บ๎านนาแขมพัฒนา (1) หมูํที่ 11 
1 13 11 ศาลาอเนกประสงค๑บ๎านนาแขมพัฒนา (2) หมูํที่ 11 
2 1 1 ศาลาอเนกประสงค๑บ๎านห๎วยเป็ด หมูํที่ 1 
2 2 1 อาคารอเนกประสงค๑บ๎านห๎วยเป็ด หมูํที่ 1 
2 3 2 ศาลาอเนกประสงค๑บ๎านใหมํห๎วยรากไม๎ หมูํที่ 2 
2 4 2 อาคารผู๎สูงอายุบ๎านใหมํห๎วยรากไม๎ หมูํที่ 2 
2 5 3 ศาลาอเนกประสงค๑บ๎านหางฮุง หมูํที่ 3 
2 6 4 อาคารอเนกประสงค๑บ๎านเมาะสถานี หมูํที่ 4 
2 7 5 ศาลาวัดปงชัย หมูํที่ 5 
2 8 5 โรงเรียนปงชัย หมูํที่ 5 
2 9 6 ศาลาวัดห๎วยคิง (1) 
2 10 6 ศาลาวัดห๎วยคิง (2) 
2 11 10 ศาลาอเนกประสงค๑บ๎านใหมํมงคล (1) หมูํที่ 10 
2 12 10 ศาลาผู๎สูงอายุบ๎านใหมํมงคล (1) หมูํที่ 10 
2 13 10 ศาลาอเนกประสงค๑บ๎านใหมํมงคล ซอย 3 หมูํที่ 10 
2 14 12 ศาลาสํานักสงฆ๑เวียงหงส๑ล๎านนา หมูํที่ 12 
2 15 12 โรงเรียนบ๎านเวียงหงส๑ล๎านนา หมูํที่ 12 

*ข๎อมูลจากประกาศ เร่ืองกําหนดหนํวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภา/นายก ทต.แมํเมาะ ประจาํปี พ.ศ. 2564 

 
  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลแมํเมาะ มีผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 12,596 คน มีผู๎มีสิทธิมา
แสดงตน จํานวน 8,731 คน คิดเป็นร๎อยละ 69.32 โดยมี บัตรดี 8,000 ใบ คิดเป็นร๎อยละ 91.63, บัตรเสีย จํานวน 
325 ใบ คิดเป็นร๎อยละ 3.72, บัตรไมํเลือกผู๎ใด จํานวน 406 ใบ คิดเป็นร๎อยละ 4.65  

  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมํเมาะ เขตเลือกตั้งที่ 1  มีผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 6,412 
คน มีผู๎มีสิทธิมาแสดงตน จํานวน 4,446 คน คิดเป็นร๎อยละ 69.34 โดยมี บัตรดี 4,045 ใบ คิดเป็นร๎อยละ 90.98, 
บัตรเสีย จํานวน 151 ใบ คิดเป็นร๎อยละ 3.40, บัตรไมํเลือกผู๎ใด จํานวน 250 ใบ คิดเป็นร๎อย 5.62 

  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมํเมาะ เขตเลือกตั้งที่ 2  มีผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 6,155 
คน มีผู๎มีสิทธิมาแสดงตน จํานวน 4,265 คน คิดเป็นร๎อยละ 69.29 โดยมี บัตรดี 3,833 ใบ คิดเป็นร๎อยละ 89.87, 
บัตรเสีย จํานวน 169 ใบ คิดเป็นร๎อยละ 3.96, บัตรไมํเลือกผู๎ใด จํานวน 263 ใบ คิดเป็นร๎อย 6.17 

 

ประเภทการเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

(คน) 
ผู้มีสิทธิท่ีมา 

แสดงตน (คน) 
จ านวนบัตรเลือกตั้ง (ใบ) 

บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่เลือกผู้ใด 
นายกเทศมนตรีตําบลแมํเมาะ 12,596 8,731 8,000 325 406 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
แมํเมาะ เขต 1 

6,412 4,446 4,045 151 250 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
แมํเมาะ เขต 2 

6,155 4,265 3,833 169 263 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จํานวนประชากรของตําบลแมํเมาะ เมื่อเปรียบเทียบย๎อนหลังตั้งแตํปี พ.ศ. 2560 2564 พบวํา 
จํานวนประชากรในตําบลแมํเมาะ มีจํานวนลดลงเล็กน๎อยในทุกปี ดังตารางเปรียบเทียบจํานวนประชากรนี้ 

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร (คน) การคาดการณ์ใน

อนาคต 2560 2561 2562 2563 2564 
1 ห๎วยเป็ด 796 782 782 759 750 774 
2 ห๎วยรากไม ๎ 913 925 936 942 952 934 
3 หางฮุง 233 233 233 227 222 230 
4 เมาะสถาน ี 701 719 732 739 746 727 
5 ปงชัย 1,183 1,180 1,178 1,189 1,196 1,185 
6 ห๎วยคิง 1,414 1,367 1,353 1,303 1,283 1,344 
7 ใหมํนาแขม 1,708 1,689 1,681 1,650 1,630 1,672 
8 เมาะหลวง 3,031 3,004 2,989 2,962 2,945 2,986 
9 เวียงสวรรค๑ 1,900 1,874 1,867 1,833 1,807 1,856 
10 ใหมํมงคล 1,621 1,623 1,619 1,615 1,618 1,619 
11 นาแขมพัฒนา 1,344 1,344 1,337 1,327 1,320 1,334 
12 เวียงหงส๑ล๎านนา 848 856 856 837 830 845 

รวม 15,757 15,692 15,596 15,563 15,299 15,506 
    *ข๎อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 จากงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลแมํเมาะ 

 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

  จํานวนประชากรของตําบลแมํเมาะ แยกตามชํวงอายุ  ได๎ดังนี้ 
 

ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
เยาวชน (อายุต่ํากวํา 18 ปี) 1,243 1,255 2,498 
ประชาชน (อายุ 18 – 60 ปี) 4,796 4,939 9,735 
ประชากรผู๎สูงอายุ (อายุมากกวํา 60 ปี) 1,450 1,628 3,078 

รวม 7,489 7,822 15,311 
*ข๎อมูล ณ เดือนกันยายน 2564 จากงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลแมํเมาะ 

 
สถิติชีพที่เก่ียวข๎องกับข๎อมูลการเกิด ข๎อมูลการตาย กระทรวงสาธารณสุข ได๎ใช๎ฐานข๎อมูลทะเบียน

ราษฎรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นฐานข๎อมูลที่ได๎จากการจดทะเบียนราษฎรของประชากรใน
ประเทศไทย ซึ่งมีกฎหมายกําหนดให๎ดําเนินการในรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ ตามกฎหมายได๎กําหนดไว๎วําการจด
ทะเบียนราษฎรนั้นให๎เป็นหน๎าที่ของเจ๎าบ๎านหรือญาติผู๎ใกล๎ชิด มาแจ๎งเหตุการณ๑ เกิด – ตาย ตํอนายทะเบียนผู๎รับ
แจ๎ง ณ สํานักทะเบียนตําง ๆ ที่เกิดเหตุการณ๑นั้น กรณีการ เกิดต๎องแจ๎งภายใน 15 วัน นับแตํมีการเกิด และการ 
แจ๎งตายต๎องแจ๎งภายใน 24 ชั่วโมง นับแตํมีการตาย หรือมีการพบศพ สํวนการตายของทารกในครรภ๑ ปัจจุบัน
กฎหมายมิได๎กําหนดให๎ต๎องแจ๎งการจดทะเบียนราษฎร  
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  จากสถิติข๎อมูลประชากร 5 ปีย๎อนหลัง (พ.ศ. 2560 – 2564) ในเขตพ้ืนที่ตําบลแมํเมาะ อําเภอ    
แมํเมาะ จังหวัดลําปาง จากงานทะเบียนราษฎร๑ สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมํเมาะ พบวํา ในระยะ 5 ปีที่ผําน อัตรา
จํานวนประชากรลดลงอยํางตํอเนื่อง 
 
4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 

  ตําบลแมํเมาะ มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลแมํเมาะ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืน สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดสํานักงานสํงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาอัธยาศัย  ดังนี้ 
 

 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลแม่เมาะ 

(1) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมํเมาะ ในสํวนของการบริหารจัดการศึกษาของเทศบาล
ตําบลแมํเมาะ ได๎ดําเนินการตามโครงการถํายโอนภารกิจศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งปฏิบัติ ตามนโยบายการกระจาย
อํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 มาตร 78 และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนละขั้นตอนการกระจายอํานายให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตร 30 กระทรวงมหาดไทย     
มีนโยบายถํายโอนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการใน ปีการศึกษา 2549 จํานวน      
1 แหํง ต้ังอยูํที่ ณ บ๎านใหมํนาแขม หมูํที่ 7 ตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 
จํานวน 127 คน (ข๎อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564) โดยมีนางสาววิชญาดา วงศ๑คําหล๎า ตําแหนํง ครู ค.ศ. 2 
รักษาการ หัวหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมํเมาะ เป็นผู๎ดูแลศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมํเมาะ 

 

ล าดับที ่ ห้อง 
จ านวนเด็กเล็กชาย 

(คน) 

จ านวนเด็กเล็กหญิง 

(คน) 

จ านวนเด็กเล็กรวม 

(คน) 

1 องํุน 9 9 18 

2 ชมพู ํ 8 8 16 

3 มังคุด 8 7 15 

4 แอปเปิ้ล 6 9 15 

5 แตงโม 9 7 16 

6 มะยม 11 4 15 

7 สับปะรด 9 7 16 

8 ลําไย 8 8 16 

 รวม 68 59 127 
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(2) โรงเรียนเทศบาลตําบลแมํเมาะ เป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลแมํเมาะ ตั้งอยูํบริเวณ 
ณ บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 ตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง เปิดสอนในระดับอนุบาล (อนุบาล 1 – 
อนุบาล 3) ปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 543 คน โดยมีนายศุภชัย งามเมือง ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียน
เทศบาลแมํเมาะ เป็นผู๎ดูแลและกํากับดูแลโรงเรียนเทศบาลแมํเมาะ 

 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียนชาย จ านวนนักเรียนหญิง จ านวนนักเรียนรวม 

อนุบาล 1 7 89 76 165 

อนุบาล 2 7 98 79 177 

อนุบาล 3 7 108 93 201 

รวม 21 295 248 543 

* -ข๎อมูลจาก งานทะเบยีนโรงเรียนเทศบาลแมํเมาะ ณ วันที ่20 พฤษภาคม 2564 

 

 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่
ตําบลแมํเมาะ มีทั้งหมด 3 โรงเรียน ดังนี้ 
 

  (1) โรงเรียนวัดบ๎านแขม  

โรงเรียนวัดบ๎านแขม เริ่มกํอตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2482 โดยมี นายนวล  ใจคําลือ เป็น
ครูใหญํ ในปี พ.ศ. 2525การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทยเหมืองแมํเมาะ ได๎ขยายเหมืองลิกไนต๑และได๎อพยพ
โรงเรียนมาอยูํที่แหลํงใหมํเป็นหมูํที่ 11 ตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง ได๎กํอสร๎างอาคารเรียน 8 
ห๎องเรียน แบบ ปข.1ข ในปี พ.ศ. 2525 และอาคารเรียน 3 ห๎องเรียนในปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันได๎เปิดการสอนตั้งแตํ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายมณฑล อินเจือจันทร๑ ดํารงตําแหนํงผู๎อํานวยการ
โรงเรียนวัดบ๎านแขม ตั้งอยูํที่ ณ ข๎างเทศบาลตําบลแมํเมาะ บ๎านนาแขมพัฒนา หมูํที่ 11 ตําบลแมํเมาะ อําเภอ     
แมํเมาะ จังหวัดลําปาง จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา มีจํานวนนักเรียนดังนี้ 

 ระดับอนุบาล   จํานวน      41  คน 

 ระดับประถมศึกษา  จํานวน           187   คน 

รวมทั้งสิ้น  จํานวน          228 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
   เทศบาลตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลาํปาง  หน๎า 12 

 

รายละเอียดจ านวนนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม (แยกช้ัน-แยกชายหญิง) ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 8 2 10 

อนุบาล 2 11 6 17 

อนุบาล 3 9 5 14 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 20 18 38 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 13 16 29 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 17 9 26 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 20 19 39 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 18 12 30 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 15 10 25 

รวม 131 97 228 

*(ข๎อมูลจาก งานทะเบียน โรงเรียนวัดบา๎นนาแขม ณ วันที ่28 มิถุนายน 2564) 

(2) โรงเรียนอนุบาลแมํเมาะ  

โรงเรียนอนุบาลแมํเมาะ (ชุมชน 1) เดิมชื่อโรงเรียนบ๎านเมาะ (เมาะหลวงศึกษา) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2476 อาศัยศาลาวัดเมาะหลวงเป็นที่เรียน ตํอมาปี พ.ศ. 2479 ขุนศรีมหิงสวัสดิ์ นายอําเภอเมืองลําปาง ได๎ซื้อที่ดิน
กลางหมูํบ๎านเป็นสถานที่เรียนและได๎ขยาย โดยผู๎ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยได๎บริจาคที่ดิน 
จํานวน 19 ไรํ 3 งาน สร๎างอาคารเรียน ในปี พ.ศ. 2500 และได๎รับงบประมาณขยายอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบตลอดมา 

       ปี พ.ศ. 2517 ได๎รับเลือกเป็นโรงเรียนชุมชนแหํงแรกของจังหวัดลําปาง 

       ปี พ.ศ. 2534 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย การไฟฟ้าแมํเมาะ ได๎ขยายพ้ืนที่โรงไฟฟ้าและ
เหมืองแมํเมาะ ทางโรงเรียนจึงได๎ย๎ายมายังพ้ืนที่ที่การไฟฟ้าจัดสรรให๎ และการไฟฟ้าได๎กํอสร๎างอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ สนามกีฬาชดเชยให๎ และเปิดทําการเรียนการสอนวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 

       ปี พ.ศ. 2537 ได๎รับเลือกเป็นโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ จึงได๎เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาล
แมํเมาะ (ชุมชน 1) 

โรงเรียนอนุบาลแมํเมาะ (ชุมชน 1) ตั้งอยูํที่ ณ บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 ตําบลแมํเมาะ อําเภอ     
แมํเมาะ จังหวัดลําปาง จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
โดยมีนายธรรมศาสตร๑ ธรรมไชย ตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียนอนุบาลแมํเมาะ (ชุมชน 1) ซึ่งมีจํานวนนักเรียน ดังนี้ 

 ระดับอนุบาล   จํานวน            30 คน 

 ระดับประถมศึกษา  จํานวน        1,010   คน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  จํานวน          97 คน 

รวมทั้งสิ้น  จํานวน       1,137  คน 



   แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
   เทศบาลตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลาํปาง  หน๎า 13 

 

รายละเอียดจ านวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 

 (แยกช้ัน-แยกชายหญิง) ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 - - - 

อนุบาล 2 9 6 15 

อนุบาล 3 7 8 15 

รวมอนุบาล 16 14 30 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 68 69 137 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 100 79 179 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 75 94 169 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 89 86 175 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 87 88 175 

ประถมศึกษา ช้ันปีท่ี 6 79 96 175 

รวมระดับประถมศึกษา 498 512 1,010 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 14 10 24 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 24 13 37 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 20 16 36 

รวมระดับมัธยมศึกษา 58 39 97 

รวม 572 565 1,137 

*(ข๎อมูลจาก งานทะเบียน โรงเรียนอนุบาลแมํเมาะ ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2564) 
 

  (3) โรงเรียนแมํเมาะวิทยา  

  โ ร ง เ รี ยนแมํ เ มาะวิ ทย า  เ ริ่ ม กํ อตั้ ง เ มื่ อปี ก า รศึ กษา  2519  สั ง กั ดกรมสามัญศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีแมํเมาะ ได๎ให๎ที่ดินจํานวน 53 ไรํ 3 งาน ณ บ๎านหางฮุง ตําบลแมํเมาะ 
อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง นายประดิษฐ๑ จันทร๑แสนตอ มาดํารงตําแหนํงครูใหญํ เปิดสอนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2519 ตํอมาวันที่ 24 มิถุนายน 2529 นางราณี โสรัตน๑ ได๎มารับงานในตําแหนํง อาจารย๑ใหญํ ปีการศึกษา 2530 
ได๎รับอนุมัติให๎โรงเรียนแมํเมาะวิทยาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตํอมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย
ได๎รับพิจารณาเข๎าแผนรับย๎ายให๎ไปอยูํที่ใหมํในเนื้อที่ 63 ไรํ ณ บ๎านเมาะหลวง ตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ 
จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2531 และดําเนินการกํอสร๎างจนเสร็จสมบูรณ๑และเปิดการเรียนการสอน     
ณ ที่แหํงใหมํ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2536 ซึ่งได๎ทําพิธีรับมอบอาคารและสิ่งกํอสร๎างเมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ๑ 2537 



   แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
   เทศบาลตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลาํปาง  หน๎า 14 

 

โรงเรียนแมํเมาะวิทยา ตั้งอยูํที่ ณ บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 ตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัด
ลําปาง จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี นายถนอม  
อุปวัฒนานันท๑ ตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนแมํเมาะวิทยา ซ่ึงมีจํานวนนักเรียน ดังนี้ 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  จํานวน          612  คน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน         249 คน 

รวมทั้งสิ้น  จํานวน         861 คน 

ระดับชั้น จ านวนห้อง ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 7 107 94 201 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 7 97 118 215 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 7 101 95 196 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น  305 307 612 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 3 34 65 99 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 3 19 73 92 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 13 45 58 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย  66 183 249 

รวม  371 490 861 

*(ข๎อมูลจาก งานทะเบียน โรงเรียนแมํเมาะวิทยา เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564) 
 

 สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมํเมาะ เดิมชื่อวํา วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แมํเมาะ        
ซึ่งจัดตั้งตามโครงการความรํวมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย  และสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในปี 2546 โดยการจัดการศึกษาและบริหารงานเสมือนเป็นสาขาของวิทยาลัยสารพัดชํางลําปาง  
สถานศึกษาได๎รับงบประมาณสนับสนุนที่ดินสิ่งกํอสร๎าง และด๎านครุภัณฑ๑การศึกษา จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํง
ประเทศไทย จํานวน 372,470,600.00 บาท ซึ่งประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 โดยใช๎ชื่อวํา “วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แมํเมาะ” ตั้งอยูํที่ 
เลขที่ 393 บ๎านใหมํนาแขม หมูํที่ 7 ตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง  

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แมํเมาะ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ภาคปกติและทวิภาคี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาชํางอุตสาหกรรมและ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มีจํานวนนักศึกษาท้ังสองระดับ ดังนี้ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จํานวน     483   คน 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จํานวน      256   คน 

รวมทั้งสิ้น   จํานวน     739   คน 



   แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
   เทศบาลตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลาํปาง  หน๎า 15 

 

สรุปจ านวนนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 
ชั้นเรียน 

สาขา 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ยอดตกค้าง รวมทั้งสิ้น 
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ยานยนต๑ 34 0 55 0 55 0 22 166 

เครื่องมือกล 19 0 10 2 18 0 12 61 

โครงสร๎าง 5 0 13 0 16 0 18 52 

ไฟฟ้ากําลัง 12 3 24 3 15 10 25 92 

ซํอมบํารุงเครื่องกลฯ 0 0 0 0 0 0 11 11 

การบัญชี 2 10 0 10 0 8  7  37 

คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 4 15 0 17 5 15 8 64 

รวมทั้งหมด 76 28 102 32 109 33 103 483 

รวม ปวช. ทุกชั้นปี 104 134 142 103 483 

 
ชั้นเรียน 

สาขา 

ปวส.1 ปวส.2 ยอดตกค้าง รวมทั้งสิ้น 
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง 

เทคนิคยานยนต๑ 31 0 18 0 11 60 

บํารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรม 0 0 0 0 7 7 

เครื่องกล 13 0 10 1 1 25 

เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร๎างโลหะ 0 0 10 1 1 25 

ไฟฟ้ากําลัง 14 0 10 6 2 32 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 7 6 7 2 0 22 

เทคนิคในอาคารขนาดใหญํ 0 0 0 0 3 3 

เดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า 0 0 0 0 3 3 

การบัญชี 6 7 1 12 14 40 

คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 4 17 7 10 1 39 

รวมทั้งหมด 75 30 63 31 57 256 

รวม ปวส.ทุกชั้นปี 105 94 57 256 

*(ข๎อมูลจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมํเมาะ ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2564) 
 



   แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
   เทศบาลตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลาํปาง  หน๎า 16 

 

 สถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  

- ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมํเมาะ ตั้งอยูํ ณ ศูนย๑ราชการ
อําเภอแมํเมาะ (ที่ทําการปกครองอําเภอแมํเมาะ) บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 ตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัด
ลําปาง โดยได๎เริ่มกํอตั้งในปี พ.ศ. 2535 ได๎จัดตั้งห๎องสมุดประชาชนอําเภอแมํเมาะ  ขึ้นโดยใช๎อาคารขององค๑การ
บริหารสํวนตําบลแมํเมาะ  มีครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู๎ดูแล  เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2551  ได๎มี
พระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.  2551 ตามราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 
125  ตอนพิเศษ 60 ง ลงวันที่  25  มีนาคม  2551  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีความพร๎อมใน
การปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา  โดยให๎เปลี่ยนชื่อจากสถานศึกษาเดิม  เป็น  “ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่เมาะ” โดยจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีจํานวนนักเรียนแยกตามระดับ ดังนี้ 

 ระดับประถมศึกษา  จํานวน             4 คน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  จํานวน           38   คน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน          76 คน 

รวมทั้งสิ้น  จํานวน         118 คน 

*(ข๎อมูลจาก ศูนย๑การเรียนรู๎นอกระบบฯ อําเภอแมํเมาะ ณ วันท่ี 15 มกราคม 2564) 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษา 0 4 4 

มัธยมศึกษาตอนต๎น 23 15 38 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 31 45 76 

รวม 54 64 118 

 

 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแม่เมาะ 

โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแม่เมาะ 

โดยผู้สูงอายุ  เพื่อผู้สูงอายุ 

พัฒนาความเข๎มแข็งของผู๎สูงอายุ สร๎างความรักความสามัคคี ชํวยเหลือเกื้อกูลกัน 

สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต สร๎างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

ถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น สนับสนุนการบูรณาการระหวํางหนํวยงานที่ทํางานเกี่ยวกับผู๎สูงอายุ 

เทศบาลตําบลแมํเมาะ มีภารกิจตรงในการดูแลผู๎สูงอายุ จึงต๎องการยกระดับการจัดสวัสดิการ
สําหรับผู๎สูงอายุในชุมชนและต๎องการให๎ผู๎สูงอายุใช๎ชีวิตอยํางมีคุณคํา มีศักดิ์ศรีและมีความสุข 
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โรงเรียนผู๎สูงอายุตําบลแมํเมาะ เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
การพัฒนาทักษะและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู๎สูงอายุ โดยการจัดตั้งในระยะแรกอาจเป็นการรวมกลุํม พบปะ
พูดคุยกัน จึงมีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นตามความต๎องการของผู๎สูงอายุ การจัดกิจกรรมจะกําหนดตารางกิจกรรมใน
แตํละสัปดาห๑ไว๎ชัดเจน ระยะเวลาการเปิดเรียนเป็นชํวงเวลาตามหลักสูตรที่จัดอบรมสํวนใหญํจะจัดกิจกรรมสัปดาห๑
ละ 1 วัน 

การดําเนินงานเริ่มจากการดําเนินกิจกรรมศูนย๑การเรียนรู๎สร๎างสุขผู๎สูงอายุตําบลแมํเมาะ ภายใต๎
โครงการผู๎สูงอายุยิ้ม โดยได๎เริ่มกํอตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 ซึ่งได๎ใช๎ พ้ืนที่ของวัดทุํงกล๎วยโพธาราม  
บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 เป็นสถานที่ดําเนินการในชํวงระยะแรก โรงเรียนผู๎สูงอายุตําบลแมํเมาะได๎รับความสนใจจาก
ผู๎สูงอายุตําบลแมํเมาะ เป็นพ้ืนที่ที่เรียนรู๎ และถํายทอดประสบการณ๑ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ให๎ดํารงและ
สืบทอดเป็นเอกลักษณ๑ ตํอมาทางเทศบาลตําบลแมํเมาะ ได๎เล็งเห็นความสําคัญของผู๎สูงอายุ ได๎อนุมัติให๎มีการ
กํอสร๎าง “อาคารศูนย๑สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู๎สูงอายุตําบลแมํเมาะ” บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8เพ่ือใช๎เป็นสถานที่
ที่ดําเนินงานและกิจกรรมของโรงเรียนผู๎สูงอายุตําบลแมํเมาะ โดยมีพิธีเปิดป้ายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 จนถึง
ปัจจุบัน โดยได๎รับความรํวมมือจากหลายภาคสํวน เชํน ชมรมผู๎สูงอายตําบลแมํเมาะ, วัดทุํงกล๎วยโพธาราม,  
กฟผ.แมํเมาะ, อําเภอแมํเมาะ และสํวนราชการในเขตตําบลแมํเมาะ, กศน.แมํเมาะ, โรงเรียนแมํเมาะ, โรงพยาบาล
แมํเมาะ ฯลฯ 
 

 4.2 สาธารณสุข 

 โรงพยาบาลรัฐบาล 

 เขตเทศบาลตําบลแมํเมาะ มีโรงพยาบาลประจําอําเภอแมํเมาะ 1 แหํง คือ “โรงพยาบาล
แม่เมาะ” ตั้งอยูํที่ บ๎านนาแขมพัฒนา หมูํที่ 11 ตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง 

      โรงพยาบาลแมํเมาะเดิมเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงสร๎างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 บน
พ้ืนที่ 45 ไรํ หมูํ 1 ตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง 

    ตํอมาในปี พ.ศ.2532 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทยมีความจําเป็นต๎องใช๎พ้ืนที่
ดังกลําวเพ่ือการขยายเหมืองลิกไนต๑ทําให๎โรงพยาบาลแมํเมาะต๎องย๎ายมากํอสร๎างในสถานที่ปัจจุบัน คือ 392 หมูํ 11 
ตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง ในปี พ.ศ.2538 กระทรวงสาธารณสุขได๎พิจารณาให๎ยกฐานะเป็น
โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง กํอสร๎างแล๎วเสร็จในเดือน มีนาคม 2539 และได๎จัดพิธีการเปิดอาคารทําการ 30 เตียง 
อยํางเป็นทางการในวันที่ 27 มิถุนายน 2540 

 สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ  

กองการแพทย๑และอนามัยการไฟฟ้าแมํเมาะ สังกัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย 
เป็นสถานพยาบาลขนาด 10 เตียง  ตั้งอยูํในเขตของโรงไฟฟ้าแมํเมาะ  

กองการแพทย๑และอนามัยโรงไฟฟ้าแมํเมาะ เป็นสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ(Primary 
care unit) ประเภทไมํรับผู๎ป่วยไว๎ค๎างคืน ให๎บริการด๎านสุขภาพที่มีภารกิจหลักคือการสํงเสริมสุขภาพ (Health 
Promotion) การป้องกันสุขภาพ (Health Prevention) การรักษาสุขภาพ (Health Care)และการฟ้ืนฟู สุขภาพ 
(Health Rehabilitation) โดยมุํงเน๎นการให๎บริการแกํพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย (แมํเมาะ) 
เพ่ือให๎พนักงานมีสุขภาพท่ีดีสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายขององค๑กร  
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ในปัจจุบันกองการแพทย๑และอนามัยโรงไฟฟ้าแมํเมาะมีหน๎าที่หลักในเรื่อง 2 ของ       
การให๎บริการตรวจรักษาโรค  ทั่วไป และการตรวจสุขภาพประจําปีแกํพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย 
(แมํเมาะ) ประกอบด๎วยห๎องฉุกเฉิน ห๎องตรวจโรคทั่วไป ห๎องชันสูตรโรค ห๎องเอกซเรย๑ห๎อง ทันตกรรม ห๎องยาและ
เวชกรรม ห๎องตรวจสุขภาพประจําปี และห๎องสุขาภิบาล  

ทั้งนี้หากพบวําผู๎รับบริการต๎องได๎การรักษาหรือวินิจฉัยเพ่ิมเติมจากแพทย๑เฉพาะทาง ทาง
กองการแพทย๑และอนามัยโรงไฟฟ้าแมํเมาะจะทําการสํงตํอผู๎รับบริการเพ่ือให๎ได๎รับการรักษาตํอไป  

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน จํานวน 290 คน มี นางศิริพร  วงศ๑คํา เป็น
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน 

 

หมู่ที ่ บ้าน จ านวน อสม. 
(คน) 

ประธาน อสม. ประจ าหมู่บ้าน 

1 บ๎านห๎วยเป็ด 16 นายองอาจ  ทองสุข 

2 บ๎านห๎วยรากไม๎ 16 นางเพช็รลีย๑  สมดวง 

3 บ๎านหางฮุง 5 นางศิริพร  วงศ๑คํา 

4 บ๎านเมาะสถานี 15 นางสาววราพร เย็นชํุม 

5 บ๎านปงชัย 20 นางพัชรี  ไชยะเสน 

6 บ๎านห๎วยคิง 20 นางศรีไพ  สุปน 

7 บ๎านใหมํนาแขม 23 นางวันดี  ผาทอง 

8 บ๎านเมาะหลวง  

  

68 นางกัลยา  วงศ๑สถิต (มํอน-ทุํงกล๎วย) 

นางชูชีพ  เสนา (กลาง) 

นางวรรณา เนียมประยูร (ป่าไม๎) 

9 บ๎านเวียงสวรรค๑ 40 นางอรวรรณ  ศรีพจน๑ 

10 บ๎านใหมํมงคล 21 นางพิกุล  ทาสุวรรณ๑ 

11 บ๎านนาแขมพัฒนา 27 นางปัทมาภรณ๑  อาจธัญกรณ๑ 

12 บ๎านเวียงหงส๑ล๎านนา 19 นางฟองจันทร๑  อินทร๑จักร๑ 

รวม 290  

 

 คลินิกเอกชน จํานวน 1 แหํง คือ  

1. คลินิกหมอเกชา  รักษาโรคทั่วไป และโรคกระดูกกล๎ามเนื้อ  

 ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน จํานวน 3 แหํง 
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 ข้อมูลด้านสุขภาพต าบลแม่เมาะ 
 ข๎อมูลการเจ็บป่วยที่เข๎ารับการรักษาในสถานพยาบาล 

อันดับ ชื่อโรค จ านวนผู้ป่วย (คน) 

1 โรคความดันโลหิตสูง 1,320 

2 โรคหัวใจและหลอดเลือด 879 

3 โรความดันโลหิตสูงรํวมกับโรคเบาหวาน 601 

4 ไตวายเรื้อรัง 549 

5 โรคเบาหวาน 186 

6 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งฟองและปอดชนิดอุดกั้น 124 

7 ปอดบวม 33 

8 มะเร็งเต๎านม 10 

9 หญิงตั้งครรภ๑ที่มีอายุ 9 

10 ซึมเศร๎า 5 

11 ฆําตัวตาย (สําเร็จ) 4 

12 อุบัติเหตุทางจราจร 3 

13 มะเร็งปอด 2 

14 มะเร็งปากมดลูก 1 

 

 ข๎อมูลการเสียชีวิตในพ้ืนที่ตําบลแมํเมาะ 

อันดับ ชื่อโรค จ านวนผู้ป่วย (คน) 

1 โรคมะเร็ง  

- มะเร็งปอด จํานวน 6 คน 

- มะเร็งตับ จํานวน 3 คน 

- มะเร็งลําไส๎ จํานวน 3 คน 

- มะเร็งตํอมลูกหมาก จํานวน 1 คน 

- มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ๑ จํานวน 1 คน 

- มะเร็งเม็ดเลือดขาว จํานวน 1 คน 

15  

2 หัวใจล๎มเหลว 11 

3 ปอดอุดกั้น 8 
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อันดับ ชื่อโรค จ านวนผู้ป่วย (คน) 

4 ไตวายเรื้อรัง 5 

5 

ความดันโลหิตสูง 4 

ปอดบวม 4 

ฆําตัวตาย 4 

6 
หลอดเลือดสมอง 3 

อุบัติเหตุทางจราจร 3 

7 ความผิดปกติของตํอมไร๎ทํอ 2 

8 
ระบบทางเดินปัสสาวะ 1 

ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต๎ผิวหนัง 1 

 

 4.3 อาชญากรรม 

  ด๎วยตําบลแมํเมาะ มีเป็นสังคมแบบกึ่งชนบทกึ่งเมือง มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานจากตํางพ้ืนที่เข๎ามา
ทํางานในตําบลแมํเมาะจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และยังมีแรงงานตํางด๎าวทั้งถูกกฎหมายและลักลอบเข๎าเมือง เพ่ือมา
เป็นแรงงาน ซึ่งอาจทําให๎เกิดปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมขึ้นจากอดีต ปัญหาทะเลาะวิวาทระหวํางคนในพ้ืนที่กับคนตําง
พ้ืนที่, ระหวํางคนงานที่เข๎ามาทํางานในแคมป์คนงานของบริษัท, วัยรุํนจากทั้งในและนอกพ้ืนที่ ซึ่งสํวนใหญํเป็น
ปัญหาเล็กๆน๎อยๆ นอกจากยังพบปัญหาลักขโมย ลักทรัพย๑ในบางพ้ืนที่ แตํก็ได๎รับการดูแลเป็นอยํางดีจากสถานี
ตํารวจภูธรแมํเมาะ จังหวัดลําปาง เข๎ามารักษาสงบเรียบร๎อยของประชาชนในพื้นท่ีตําบลแมํเมาะและตําบลใกล๎เคียง 
 

 4.4 ยาเสพติด 

  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคม โดยเฉพาะอยํางยิ่งอําเภอแมํเมาะ พบวํามีปัญหา   
ยาเสพติด ด๎วยพื้นที่แมํเมาะเป็นที่ตั้งของโรงงานขนาดใหญํ คือ โรงไฟฟ้าแมํเมาะ ทําให๎มีจํานวนประชากรแฝง จาก
การเคลื่อนย๎ายแรงงานจํานวนมากในชํวงที่โรงไฟฟ้ากําลังขยายการผลิต ทําให๎มีการลักลอบค๎ายาเสพติดในพ้ืนที่
เพ่ิมขึ้น และทางสถานีตํารวจภูธรแมํเมาะได๎มีมาตรการจัดการกับผู๎ค๎าและผู๎เสพยาเสพติด โดยผู๎เสพยาจะสํงตัวให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือทําการบําบัดเลิกยาตํอไป 

ข้อมูลผู้รับบริการบ าบัดสารเสพติด โรงพยาบาลแม่เมาะ 

หมู่บ้าน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

หมูํที่ 1   บ๎านห๎วยเป็ด 2 5 7 

หมูํที่ 2   บ๎านห๎วยรากไม๎ 2 8 9 

หมูํที่ 3   บ๎านหางฮุง 2 1 1 

หมูํที่ 4    บ๎านเมาะสถานี 3 2 6 
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ข้อมูลผู้รับบริการบ าบัดสารเสพติด โรงพยาบาลแม่เมาะ 

หมู่บ้าน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

หมูํที่ 5    บ๎านปงชัย 5 13 9 

หมูํที่ 6    บ๎านห๎วยคิง 9 7 7 

หมูํที่ 7    บ๎านใหมํนาแขม 7 4 13 

หมูํที่ 8    บ๎านเมาะหลวง 15 15 15 

หมูํที่ 9    บ๎านเวียงสวรรค๑ 5 9 10 

หมูํที่ 10  บ๎านใหมํมงคล 7 6 7 

หมูํที่ 11  บ๎านนาแขมพัฒนา 0 3 7 

หมูํที่ 12  บ๎านเวียงหงส๑ล๎านนา 0 3 6 

ภาพรวม 57 76 97 

 
 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

  การสังคมสงเคราะห๑ของเทศบาลตําบลแมํเมาะ เป็นการดําเนินงานให๎เกิดการบริหารที่ดีแกํ
ประชาชน โดยเฉพาะกลุํมบุคคลที่มีปัญหาความเดือดร๎อนและต๎องการความชํวยเหลือ ได๎มีโอกาสพบสภาพ     
ความเป็นอยูํที่ดีขึ้น ได๎รับสวัสดิการในชีวิตอยํางเพียงพอ เป็นการวางแผนป้องกันและแก๎ไขปัญหาระยะยาวและ    
มุํงสํงเสริมให๎บุคคล/กลุํมบุคคล ชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในตําบลแมํเมาะมีผู๎ที่ต๎องได๎รับการสังคม
สงเคราะห๑ การสาธารณสุข และสวัสดิการเบี้ยยังชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลแมํเมาะ ที่ได๎รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ มีทั้งหมด 3,325 คน 
แยกเป็นตามชํวงอายุ ดังนี้ ชํวงอายุ 60-69 ปี จํานวน 2,149 คน, ชํวงอายุ 70-79 ปี จํานวน 777 คน, ชํวงอายุ 80-
89 ปี จํานวน 353 คน และอายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 46 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 1,554 คน เพศหญิง 1,771 คน 
 

ผู้ได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

รวมท้ังหมด 
(คน) 

แยกตามช่วงอายุ (ปี) แยกตามเพศ 

60-69 ปี 70-79 ปี 80-89 ป ี 90 ปีขึ้นไป ชาย หญิง 

 

2,149 

 

 

777 

 

353 

 

46 

 

1,554 

 

1,771 

 

3,325 

 

  ผู๎พิการที่ได๎รับเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลแมํเมาะ มีทั้งหมดจํานวน 597 คน โดยแยกตามชํวง
อายุต่ํากวํา 18 ปี จํานวน 34 คน และชํวงอายุตั้งแตํ 18 ปีขึ้นไป จํานวน 563 คน และผู๎ป่วยเอดส๑ที่ได๎รับเบี้ยยังชีพ 
จํานวน 32 คน (ข๎อมูลจาก กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลแมํเมาะ ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
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 จ านวนผู้สูงอายุแยกรายหมู่บ้าน จ าแนกตามความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน 

หมู่บ้าน 
จ านวนผู้สูงอายุ

ทั้งหมด 

จ านวนผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 

ติดสังคม 
(ADL 12-20) 

ติดบ้าน 
(ADL 5-11) 

ติดเตียง 
(ADL 0-4) 

ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแล 

01 ห๎วยเป็ด 106 89 0 0 5 

02 เวียงสวรรค๑ 164 154 0 0 4 

03 หางฮุง 39 37 0 0 0 

04 แมํเมาะ 111 104 2 0 4 

05 ปงชัย 171 160 1 1 3 

06 ห๎วยคิง 168 142 0 0 2 

07 ใหมํนาแขม 304 271 3 1 3 

08 เมาะหลวง 519 483 3 2 6 

09 เวียงสวรรค๑ 386 368 0 1 6 

10 ใหมํมงคล 282 216 0 1 4 

11 นาแขมพัฒนา 247 236 0 1 1 

12 เวียงหงส๑ลา๎นนา 109 91 0 1 2 

รวม 2,606 2,351 9 8 40 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

  การคมนาคมขนสํงทางบกของตําบลแมํเมาะ สามารถเดินทางโดยรถยนต๑ รถจักรยานยนต๑ โดยมี
ถนนสายหลัก ดังนี้ 

  - ถนนจักรยาน (Bike lane) จากแยกไฟแดงผาลาด ถึง บ๎านปงชัย หมูํที่ 5 ระยะทางประมาณ 11 
กิโลเมตร เลียบทางหลวงหมายเลข 1348 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากแขวงทางหลวงลําปาง ที่ 1  

  - ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 1348 เป็นเส๎นทางหลักที่ใช๎ในการเดินทางตั้งอยูํในอําเภอแมํเมาะ 
จังหวัดลําปาง จุดเริ่มต๎นจากทางหลวงแผํนดินหมายเลข 11 (แยกผาลาด) ไปยัง โรงไฟฟ้าแมํเมาะ ระยะทาง 45 
กิโลเมตร 

  - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2004 เป็นเส๎นทางระหวํางตําบล ในสํวนของตําบลแมํเมาะ เริ่มต๎น
จากแยกไปรษณีย๑ ไปยังทางรถไฟ ณ บ๎านห๎วยรากไม๎ ตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง ระยะทาง 2.4 
กิโลเมตร 
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  นอกจาการเดินทางทางถนน ในพ้ืนที่ตําบลแมํเมาะยังมีสถานีรถไฟ ชื่อ “สถานีรถไฟแม่เมาะ” ซึ่ง
ตั้งอยูํในหมูํบ๎านเมาะสถานี หมูํที่ 4 ตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง หํางจากโรงไฟฟ้าแมํเมาะ 5.7 กม.
อยูํหํางจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 609.16 กิโลเมตร เป็นสถานีรถไฟชั้น 2 ของทางรถไฟสายเหนือ อยูํ
ระหวําง สถานีรถไฟแมํจาง และ สถานีรถไฟศาลาผาลาด ใช๎สัญญาณแบบประแจกลสายลวดพร๎อมสัญญาณหางปลา 
ไมํมีสัญญาณเตือน ใช๎หํวงทางสะดวก เป็นสถานีหลีกประจําของขบวนรถดํวน 51 กับรถเร็ว 102 เมื่อขบวนรถตาม
เวลา 
  

 5.2 การไฟฟ้า 

  ตําบลแมํเมาะ เป็นตําบลที่มีระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตําบล ประชากรมีไฟฟ้าใช๎ครอบคลุม
ร๎อยละ 99.4  มีเพียง 52 ครัวเรือนที่ไมํมีไฟฟ้าใช๎ (คิดเป็นร๎อยละ 0.6) ซึ่งสํวนใหญํครัวเรือนสร๎างอยูํในเขตพ้ืนที่ทํา
การเกษตร เชํน สวนยางพารา สวนผลไม๎ เป็นต๎น นอกจากนั้นเป็นบ๎านเรือนที่สร๎างใหมํเนื่องจากย๎ายมาจากพ้ืนที่
กํอสร๎างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทยแมํเมาะ 
 

 5.3 การประปา 

  ประชาชนในตําบลแมํเมาะ ได๎รับการบริหารด๎านการประปาจากการประปาสํวนภูมิภาคจังหวัด
ลําปาง และกิจการประปาของหมูํบ๎าน ครบทั้ง 12 หมูํบ๎าน สํวนใหญํเป็นประปาระบบผิวดิน โดยแหลํงน้ําที่ใช๎ใน
การผลิตประปาสํวนมากใช๎น้ําดิบจากอํางเก็บน้ําห๎วยไคร๎ (บ๎านเมาะหลวง ตําบลแมํเมาะ) มาผลิตน้ําประปาของ     
การประปาสํวนภูมิภาคจังหวัดลําปางให๎บริการประชาชน สํวนกิจการประปาหมูํบ๎าน มีทั้งหมด 5 หมูํบ๎าน คือ     
บ๎านห๎วยเป็ด หมูํที่ 1, บ๎านหางฮุง หมูํที่ 3, บ๎านเมาะสถานี หมูํที่ 4, บ๎านปงชัย หมูที่ 5 และบ๎านห๎วยคิง หมูํที่ 6 
และประปาเพ่ือการเกษตร จํานวน 2 หมูํบ๎าน คือ บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 10 และบ๎านนาแขมพัฒนา หมูํที่ 11 
 

 5.4 โทรศัพท์ 

  ในพ้ืนที่ตําบลแมํเมาะ มีเครือขํายและโครงขํายสัญญาณโทรศัพท๑เคลื่อนที่/สัญญาณอินเตอร๑เน็ต
ครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ ทุกเครือขําย ยกเว๎นบริเวณป่าไม๎ทึบบางจุด มีเครือขํายโทรศัพท๑บ๎านครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
บางหมูํบ๎านยังคงมีโทรศัพท๑สาธารณะบริการประชาชน 
 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ตําบลแมํเมาะ ที่จุดบริการขนสํงและวัสดุ ครุภัณฑ๑ จํานวน 6 แหํง คือ  

1. ไปรษณีย์อ าเภอแม่เมาะ ตั้งอยูํเลขที่ 221 หมูํที่ 11 ตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัด
ลําปาง  (ติดกับเทศบาลตําบลแมํเมาะ) บริการรับสํงพัสดุ โดยเปิดบริการในวันจันทร๑ –ศุกร๑ ตั้งแตํเวลา 08.30–
16.30 น. และวันเสาร๑ ตั้งแตํเวลา 08.30-12.00 น. 

2. บริษัท Kerry Express สาขาแมํเมาะ ตั้งอยูํบ๎านห๎วยรากไม๎ หมูํที่ 2 (ข๎างเซเวํนใหมํมงคล) 
ตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง บริการรับสํงพัสดุ โดยเปิดบริการในวันจันทร๑ – เสาร๑ ตั้งแตํเวลา 
08.30 – 16.30 น. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
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3. บริษัทขนสํง NIM Express สาขาแมํเมาะ (ข๎างนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง) ตั้งอยูํบ๎านใหมํนาแขม หมูํที่  7 
ตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง บริการรับสํงพัสดุ โดยเปิดบริการในวันจันทร๑ – เสาร๑ ตั้งแตํเวลา 
08.30 – 16.30 น. 

4. บริษัทขนสํง Flash Express สาขาแมํเมาะ ตั้งอยูํ บ๎านห๎วยรากไม๎ หมูํที่ 2 ตําบลแมํเมาะ 
อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง บริการรับสํงพัสดุ โดยเปิดบริการในวันจันทร๑ – อาทิตย๑ ตั้งแตํเวลา  08.30–16.30 น. 

5. บริษัทขนสํง J&T Express สาขาแมํเมาะ ตั้งอยูํ บ๎านห๎วยรากไม๎ หมูํที่ 2 (ตรงข๎ามร๎านครัว
สาละวิน) ตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง บริการรับสํงพัสดุ โดยเปิดบริการในวันจันทร๑ – อาทิตย๑ 
ตั้งแตํเวลา 08.30–16.30 น. 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 

  ตําบลแมํเมาะ มีทั้งหมด 12 หมูํบ๎าน 8,655 ครัวเรือน มีครัวเรือนเกษตรกร 1,109 ครัวเรือน   มี
พ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด 6,254.78 ไรํ แบํงออกเป็น 

จ านวนพื้นที่การเกษตรและครัวเรือนเกษตรกร แยกตามรายหมู่บ้าน 

หมู่บ้าน 
พื้นที่ทั้งหมด 

(ไร่) 
พื้นที่

การเกษตร (ไร่) 
ครัวเรือน 

ทั้งหมด เกษตรกร 

หมูํที่ 1  บ๎านห๎วยเป็ด 686 257.88 885 91 

หมูํที ่2  บ๎านห๎วยรากไม๎ 666 827.85 477 82 

หมูํที่ 3  บ๎านหางฮุง 1,334 66.82 271 18 

หมูํที่ 4  บ๎านเมาะสถานี 1,918 840.49 343 80 

หมูํที่ 5  บ๎านปงชัย 1,344 1,410.08 557 156 

หมูํที่ 6  บ๎านห๎วยคิง 993 698.26 1,631 89 

หมูํที่ 7  บ๎านใหมํนาแขม 1,528 434.74 939 94 

หมูํที่ 8  บ๎านเมาะหลวง 1,525 555.87 1,280 151 

หมูํที่ 9  บ๎านเวียงสวรรค๑ 250 274.87 725 93 

หมูํที่ 10 บ๎านใหมํมงคล 634 357.38 603 160 

หมูํที่ 11 บ๎านนาแขมพัฒนา 341 420.43 592 62 

หมูํที่ 12 บ๎านเวียงหงส๑ล๎านนา 247 110.11 352 33 

รวม 11,465 6,254.78 8,655 1,109 
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จ านวนพื้นที่ปลูกแยกตามประเภท รายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ / บ้าน 
ข้อมูลการใช้พ้ืนที่การเกษตร (ไร่) 

พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ยืนต้น พืชผัก ไม้โตเร็ว เกษตรอื่นๆ 

หมูํที่ 1  บ๎านห๎วยเป็ด 284.38 11.50 - 6.50 11.75 10.00 - 

หมูํที่ 2  บ๎านห๎วยรากไม ๎ 53.25 24.39 - 15.13 - 12.64 - 

หมูํที่ 3  บ๎านหางฮุง 55.32 0.87 - 18.00 - 1.00 - 

หมูํที่ 4  บ๎านเมาะสถาน ี 628.50 4.00 - - - - - 

หมูํที่ 5  บ๎านปงชัย 936.68 24.00 - 9.00 0.50 6.50 - 

หมูํที่ 6  บ๎านห๎วยคิง 214.25 9.55 - 35.22 0.75 1.00 - 

หมูํที่ 7  บ๎านใหมํนาแขม - - - - 0.50 - - 

หมูํที่ 8  บ๎านเมาะหลวง 67.50 16.01 - 41.64 19.00 7.57 - 

หมูํที่ 9  บ๎านเวียงสวรรค๑ - 21.98 - 2.18 2.00 - - 

หมูํที่ 10 บ๎านใหมํมงคล - 2.75 - - 10.25 - - 

หมูํที่ 11 บ๎านนาแขมพัฒนา 6.03 1.00 - - 3.63 - - 

หมูํที ่12 บ๎านเวียงหงส๑ล๎านนา - - - - 0.50 3.00 - 

รวม 2,245.91 116.05 - 127.67 48.88 41.71 - 
 

คําจํากัดความ : พื้นที่ท้ังหมดต๎องเทํากับผลรวมจากพ้ืนท่ีตํางๆ 

    พื้นที่อ่ืนๆ หมายถึง พ้ืนท่ีนอกเหนือจากพื้นที่การเกษตร พ้ืนท่ีอยูํอาศัย พ้ืนท่ีสาธารณะ เชํน พ้ืนท่ีป่าไม๎ เป็นต๎น 
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จ านวนพื้นที่ปลูกแยกตามประเภท รายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ / บ้าน 
พ้ืนที่ปลูกข้าว (ไร่) พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไร่) 

นาป ี นาปรัง 
มัน

ส าปะหลัง 
ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

ล าไย สับปะรด อื่นๆ 

หมูํที่ 1  บ๎านห๎วยเป็ด 2.00 - 157.38 127.00 11.50 - - 

หมูํที่ 2  บ๎านห๎วยรากไม ๎ 150.48 - 31.25 22.00 3.50 - - 

หมูํที่ 3  บ๎านหางฮุง 5.25 - 16.00 39.32 - - - 

หมูํที่ 4  บ๎านเมาะสถาน ี 29.64 - 250.75 377.75 4.00 - - 

หมูํที่ 5  บ๎านปงชัย 424.22 - 295.65 641.03 23.00 - - 

หมูํที่ 6  บ๎านห๎วยคิง 256.88 - 63.00 151.25 4.00 - - 

หมูํที่ 7  บ๎านใหมํนาแขม - - - - - - - 

หมูํที่ 8  บ๎านเมาะหลวง - - 33.75 33.75 1.00 6.70 - 

หมูํที่ 9  บ๎านเวียงสวรรค๑ - - - - 11.75 2.00 - 

หมูํที่ 10 บ๎านใหมํมงคล - - - - - - - 

หมูํที่ 11 บ๎านนาแขมพัฒนา - - - 6.03 1.00 - - 

หมูํที่ 12 บ๎านเวียงหงส๑ล๎านนา - - - - - - - 

รวม 868.47 - 847.78 1,398.13 59.75 8.70 - 

  

 

 6.2 การประมง 

  การประมงของตําบลแมํเมาะ เป็นการทําประมงพ้ืนบ๎าน เชํน การตกปลาด๎วยเบ็ด การทอดแห   
ดักปลา ในอดีตในลําห๎วยตํางๆของตําบลแมํเมาะเป็นแหลํงน้ําที่อุดมสมบูรณ๑ มีปลาชุกชุม ทําให๎ชาวบ๎านจับปลาได๎
เป็นจํานวนมาก ปัจจุบันแหลํงน้ําที่เหมาะแกํการทําประมง ได๎แกํ อํางเก็บน้ําห๎วยคิงตอนบน อํางเก็บน้ําห๎วยคิง
ตอนลําง และอํางเก็บน้ําบ๎านเมาะสถานี โดยการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ําของอําเภอแมํเมาะที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงาน 
ปศุสัตว๑จังหวัดลําปาง จํานวน 21 ราย  
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 6.3 ปศุสัตว ์

  การปศุสัตว๑ของตําบลแมํเมาะ สํวนใหญํที่พบจะเป็นการเลี้ยงไว๎ภายในครัวเรือน เชํน ไกํ เป็ด ปลา 
สุกร โค กระบือ ฯลฯ นอกจากนั้นทางเทศบาลตําบลแมํเมาะและหนํวยงานในพ้ืนที่ได๎สํงเสริมและสนับสนุนให๎
ประชาชนที่รวมกลุํมอาชีพเกี่ยวกับทางด๎านปศุสัตว๑ ได๎แกํ กลุํมเลี้ยงไกํพันธุ๑ไขํ/พ้ืนเมือง, กลุํมเลี้ยงหมู, กลุํมเลี้ยงไกํ
บ๎านเวียงสวรรค๑, กลุํมเลี้ยงไกํบ๎านห๎วยเป็ด และกลุํมเลี้ยงปลาบ๎านห๎วยเป็ด เป็นต๎น 
 

รายงานจ านวนเกษตรกรมผู้เลี้ยงสัตว์ระดับหมู่บ้าน (ต าบลแม่เมาะ) กรมปศุสัตว์ 

หมู่ที ่ ชุมชน/หมู่บ้าน 
เกษตรกร 

ผู้เลี้ยงสัตว์ (คน) 
โคเนื้อ 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร  
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

เป็ด  
(ตัว) 

1 บ๎านห๎วยเป็ด 70 22 3 108 1,584 95 

2 บ๎านห๎วยรากไม ๎ 60 47 -- - 1,634 92 

3 บ๎านหางฮุง 29 67 -- - 735 - 

4 บ๎านเมาะสถาน ี 7 30 -- - 265 120 

5 บ๎านปงชัย 30 24 25 -- 710 11 

6 บ๎านห๎วยคิง 75 58 59 27 1,909 20 

7 บ๎านใหมํนาแขม 33 -- - 18 796 - 

8 บ๎านเมาะหลวง 54 474 -- - 1,495 22 

9 บ๎านเวียงสวรรค๑ 19 -- - - 557 12 

10 บ๎านใหมํมงคล 44 96 -- - 1,448 21 

11 บ๎านนาแขมพัฒนา 23 73 -- - 500 -- 

12 บ๎านเวียงหงส๑ล๎านนา -- - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 444 891 87 153 11,633 393 

ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรผ๎ูเล้ียงสัตว๑รายครัวเรือน 

 6.4 การบริการ 

  การบริการสาธารณะจากเทศบาลตําบลแมํเมาะ เป็นการบริการเพ่ือประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบล  
แมํเมาะ จํานวน 5 แหํง ได๎แกํ 

  1. สระว่ายน้ าเทศบาลต าบลแม่เมาะ ให๎บริการสําหรับผู๎ที่ต๎องการออกกําลังกายวํายน้ํา และ
บริการฟิตเนส เพ่ือออกกําลังกาย ตั้งอยูํ ณ บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 ตําบลแมํเมาะ อําเภอแมํเมาะ จังหวัดลําปาง 

  2. จุดบริการน้ าดื่มเทศบาลต าบลแม่เมาะ ให๎บริการน้ําดื่มสะอาดบริการฟรี ตั้งอยูํ ณ ด๎านหลัง
เทศบาลตําบลแมํเมาะ (ตรงข๎ามโรงพยาบาลแมํเมาะ)  

  3. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยเทศบาลต าบลแม่เมาะ ให๎บริการนวดแผนไทย นวด      
ฝ่าเท๎า ประคบสมุนไพร และอบสมุนไพร ตั้งอยูํ ณ เทศบาลตําบลแมํเมาะ (ลานจอดรถเทศบาลฯ) 
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  4. รถรางน าเที่ยว เทศบาลตําบลแมํเมาะได๎จัดบริการรถรางนําเที่ยวสําหรับนักทํองเที่ยวและผู๎มา
เยือนโดยกําหนดจุดเริ่มต๎นและสิ้นสุด ณ ศาลหลักเมืองอําเภอแมํเมาะ  หมูํที่ 8 ต.แมํเมาะ อ.แมํเมาะ จังหวัดลําปาง 
ติดตํองานสํงเสริมการทํองเที่ยวเทศบาลตําบลแมํเมาะโทรศัพท๑ 054-340104 ตํอ135 (ในวันและเวลาราชการ     
เว๎นวันหยุดนักขัตฤกษ๑) และประธานชมรมทํองเที่ยวบ๎านเมาะหลวงโทรศัพท๑.098-7470899 
 

การบริการจากหนํวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืนในพ้ืนที่ตําบลแมํเมาะ มีหนํวยงานที่
ดําเนินงานอยูํ 3 หนํวยงาน ได๎แกํ  

  1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง (อําเภอแมํเมาะ) ตั้งอยูํในบริเวณแยกไปรษณีย๑ ให๎บริการ
ด๎านไฟฟ้า การติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าในครัวเรือน และชําระคําธรรมเนียมไฟฟ้า 

  2. การประปาส่วนภูมิภาค (อําเภอแมํเมาะ) ให๎บริการเสียคําธรรมเนียมน้ําประปาเทํานั้น 

  3. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (สาขาแมํเมาะ)  

 บริการไปรษณีย๑ เชํน ไปรษณีย๑ในประเทศ และ ไปรษณีย๑ระหวํางประเทศ 
 บริการขนสํง เชํน ไปรษณีย๑ดํวนพิเศษ โลจิสโพสต๑ พัสดุไปรษณีย๑ ไปรษณีย๑ครบวงจร และ 

บริการกลํองเหมาจําย 
 บริการการเงิน เชํน ธนาณัติออนไลน๑ บริการชําระเงินผํานบริการไปรษณีย๑ ฯลฯ 
 บริการค๎าปลีก เชํน อรํอยทั่วไทย สั่งได๎ที่ไปรษณีย๑ 
 สินค๎าไปรษณีย๑ เชํน กลํอง ซอง ของที่ระลึก 
 ตราไปรษณียากรและสิ่งสะสม (แสตมป์) 

 

 6.5 การท่องเที่ยว 

  ตําบลแมํเมาะ ได๎รับการสนับสนุนให๎เป็นเมืองทํองเที่ยว โดยทางหนํวยงานไมํวําจะเป็นเทศบาล
ตําบลแมํเมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย(แมํเมาะ) และหนํวยงานอื่นในพ้ืนที่ ได๎รํวมกันจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยว และในพ้ืนที่ตําบลแมํเมาะมีแหลํงทํองเที่ยวจํานวนมากทั้งทางระบบทรัพยากรธรรมชาติ นิเวศวิทยา 
ความเชื่อและศาสนา และท่ีมนุษย๑สร๎างขึ้น ได๎แกํ  

 ศูนย๑วัฒนธรรมอําเภอแมํเมาะ (อยูํระหวํางกํอสร๎าง) บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 

 ศาลหลักเมืองอําเภอแมํเมาะ บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 

 ภูเขาไฟจําป่าแดด บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 

 แผํนดินหวิด บ๎านปงชัย หมูํที่ 5 

 วัดรัตนคูหา บ๎านมํอน-ทุํงกล๎วย หมูํที่ 8 

 ถ้ําเทพสถิตย๑ บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 

 ถ้ําดอยน๎อย บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 

 ถ้ําผาง๎ม บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 
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 ถ้ําดอยงู บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 

 สวนพฤกษชาติ เหมืองลิกไนต๑  

 ศาลาชมวิว กฟผ.แมํเมาะ 

 ทุํงดอกบัวตอง กฟผ.แมํเมาะ 
 

6.6 อุตสาหกรรม 

 ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ตําบลแมํเมาะ มีทั้งขนาดเล็ก-กลาง-ใหญํ โดยขนาดเล็กเป็นอุตสาหกรรม
ภายในครัวเรือน เชํน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร กลุํมอาชีพตํางๆ สํวนอุตสาหกรรมขนาดกลาง เชํน อํูซํอมรถ 
วิสาหกิจชุมชนฮิวมัสล๎านปีอินทรีย๑แมํเมาะ และอุตสาหกรรมขนาดใหญํ คือ “โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย 
เหมืองแมํเมาะ” ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีขนาดใหญํที่สุดในประเทศไทย มีจํานวนแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมจํานวนมาก 
 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  ภายในตําบลแมํเมาะ มีหนํวยธุรกิจ/พาณิชย๑ ซึ่งสํวนใหญํเป็นสถานประกอบการขนาดเล็กตาม
สภาพของชุมชน มีดังนี้ 

 ธนาคาร      จํานวน      3  แหํง 

 ตลาดสด/ตลาดนัด    จํานวน      5  แหํง 

 ร๎านค๎า (โชว๑หํวย)     จํานวน    89  แหํง 

 ร๎านอาหาร/ร๎านกาแฟ    จํานวน   115  แหํง 
 ร๎านซํอมรถยนต๑/รถจักรยานยนต๑   จํานวน     39  แหํง 

 โรงแรม/หอพัก/ห๎องพัก/ห๎องเชํา   จํานวน     36  แหํง 

 ร๎านเสริมสวย/นวดแผนไทย   จํานวน    34  แหํง 

 ร๎านจําหนํายแก๏สหุงต๎ม    จํานวน    14  แหํง 

 ปั้มน้ํามัน/ตู๎น้ํามันหยอดเหรียญ   จํานวน    13  แหํง 

 ร๎านจําหนํายอาหารสัตว๑    จํานวน    11  แหํง 

 ร๎านจําหนํายน้ําดื่ม/น้ําแข็ง/ตู๎น้ําหยอดเหรียญ จํานวน    10  แหํง 

 สถานบันเทิง/ร๎านคาราโอเกะ   จํานวน     9  แหํง 

 ธุรกิจค๎าของเกํา     จํานวน     7  แหํง 

 ธุรกิจล๎าง อัด ฉีด     จํานวน     7  แหํง 

 ร๎านซัก อบ รีด / ตู๎ซักผ๎าหยอดเหรียญ  จํานวน     6  แหํง 
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 ร๎านจําหนํายวัสดุกํอสร๎าง    จํานวน    5  แหํง 

 ร๎านจําหนํายและซํอมแซมเครื่องใช๎ไฟฟ้า  จํานวน     4  แหํง 

 ธุรกิจอ่ืนๆ เชํน โรงกลึง โรงสีข๎าว โรงงานผลิตเฟอร๑นิเจอร๑จากไม๎ ธุรกิจป้ายไวนิล       
ร๎านจําหนํายปุ๋ยและอุปกรณ๑การเกษตร  

 

  กลุํมอาชีพของตําบลแมํเมาะ เป็นกลุํมอาชีพที่กํอตั้งขึ้นภายในหมูํบ๎าน เป็นการรวมกลุํมของคนใน
ชุมชน เพ่ือสร๎างอาชีพทั้งที่เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยใช๎วัตถุดิบ ความโดดเดํนของพ้ืนที่ เอกลักษณ๑ของ
ชุมชน และความสามารถของคนในชุมชนในการพัฒนา โดยแบํงกลุํมอาชีพเป็น 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านเกษตรกรรม ด๎าน
ปศุสัตว๑ ด๎านหัตถกรรม และด๎านแปรรูปอาหาร โดยมีรายละเอียดกลุํม ดังนี้ 

 

ชื่อกลุ่ม ที่ตั้งกลุ่ม ประธานกลุ่ม 

กลุ่มเกษตรกรรม 

- วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
และสมุนไพร 

เลขท่ี 15 หมูํที่ 6  นางสมพร  ไชยชนะ 

- กลุํมปลูกผักปลอดสารพิษโฮโดรโปรนิค เลขท่ี 514/1 หมูํที่ 9  นางสมาพร  โนจิตร 

- กลุํมการเกษตรผสมผสาน หมูํที่ 9 เลขท่ี 610 หมูํที่ 9  นายสายยุทธ  พรมพา 

- กลุํมเพาะเห็ดนางฟ้าบ๎านเวียงสวรรค๑ เลขท่ี 579 หมูํที่ 9  นางจําปี  ตาอ๎ายเทือก 

- กลุํมปลูกข๎าวโพดอาหารสัตว๑ เลขท่ี 531 หมูํที่ 8 นายสมบัติ  ไทยพยัคฆ๑ 

- กลุํมสมุนไพรบําบัดบ๎านเมาะหลวง เลขท่ี 15 หมูํที่ 8 นางตวงรัชช๑  ลิมปิชาติ 

- กลุํมปลูกผักไร๎ดิน เลขท่ี 88 หมูํที่ 5 นางสุนันท๑  เลสัก 

- กลุํมเกษตรพอเพียงบ๎านหางฮุง เลขท่ี 146/2 หมูํที ่3 นางสมพิศ  คํานันทา 

  กลุํมผู๎ปลูกผักปลอดสารพิษเมาะหลวง เลขท่ี 292 หมูํที่ 8 นางฟองจันทร๑  วงศ๑ชัย 

- กลุํมผู๎ปลูกผักเพื่อการค๎า เลขท่ี 107 หมูํที่ 7 นางรุจี  ใบป้อ 

- กลุํมสํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงผู๎พิการ เลขท่ี 552 หมูํที่ 6 นายบงการ  ขาวปลอด 

- กลุํมปลูกผักปลอดสารพิษ เลขท่ี 88 หมูํที่ 11 นางสุนทรี 

- กลุํมทําปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ เลขท่ี 171 หมูํที่ 10 นางกอบกุล ยะสืบ 

- กลุํมปลูกมะนาวในวงบํอ เลขท่ี – หมูํที่ 10  นางสุนทรี  วงศ๑เปี้ย 

- กลุํมปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ เลขท่ี 75 หมูํที่ 4 นางมาลัย  อินเตชะ 

- กลุํมผักไร๎ดินบ๎านเวียงสวรรค๑ เลขท่ี 71/1 หมูํที่ 9 นางเพียรศรี  วังสาร 

- กลุํมปลูกพืชผักสวนครัว เลขท่ี – หมูํที่ 9 นางหน๎อย  โนจิตร 

- กลุํมเพาะเห็ดเวียงสวรรค๑ เลขท่ี – หมูํที่ 9  น.ส.สรัณรัตน๑ 
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ชื่อกลุ่ม ที่ตั้งกลุ่ม ประธานกลุ่ม 

ด้านปศุสัตว์ 

- กลุํมเลี้ยงไกํพันธุ๑ไขํ/พื้นเมือง เลขท่ี 171 หมูํที่ 10 นายพร  บุญมาก 

- กลุํมเลี้ยงไกํบ๎านเวียงสวรรค๑ เลขท่ี 62/1 หมูํที่ 9 นายประเสริฐ  ก๎าวกิจพา 

- กลุํมเลี้ยงไกํบ๎านห๎วยเป็ด เลขท่ี 211 หมูํที่ 1 น.ส.ทิวากร  จันทะเกตุ 

- กลุํมเลี้ยงปลาบ๎านห๎วยเป็ด เลขท่ี 211 หมูํที่ 1 นายธีระ  คล๎ายลํา 

ด้านหัตถกรรม 

- กลุํมเย็บปักถักร๎อย เลขท่ี 226 หมูํที่ 7 นางสุวรรณา  เปี่ยมลือ 

- กลุํมศิลปะลายนูนต่ํา บ๎านหางฮุง เลขท่ี 119/2 หมูํที่ 3 นางสุมาลี  ปัญญาสืบ 

- กลุํมสานแหและยอ เลขท่ี 69 หมูํที่ 11 นางสุมล  หอมทอง 

- กลุํมตัดเย็บผ๎าหํมเวียงสวรรค๑ เลขท่ี 69 หมูํที่ 9 นางเสถียร  หนองลํม 

- กลุํมตัดเย็บเสื้อผ๎าเวียงสวรรค๑ เลขท่ี 237 หมูํที่ 9 นางบังอร  กองเศษ 

- กลุํมใบบัว เลขท่ี –  หมูํที่ 4  

- กลุํมทอตุง เลขท่ี – หมูที่ 4  

- กลุํมสานเส๎นพลาสติก เลขท่ี – หมูํที่ 4  

- กลุํมหัตถกรรมเย็บกระเป๋า เลขท่ี – หมูํที่ 9 นางจันทร๑จีรา 

- กลุํมตะกร๎าปอแก๎ว เลขท่ี – หมูํที่ 11 นางสายฝน  ตาคํา 

กลุ่มแปรรูปอาหาร 

- กลุํมแปรรูปอาหารจากสัตว๑ แหนม แคบหมู เลขท่ี  140 หมูํที่ 8 นายชลายุทธ  จอมคํา 

- กลุํมเบญจมาศแปรรูปอาหาร เลขท่ี 329/1 หมูํที่ 7 นายศรีวรรณ  เครือบุญมา 

- กลุํมทําขนมอบขนมไทยบ๎านเวียงสวรรค๑ เลขท่ี 108 หมูํที่ 9 นางกาญจนี  มีสุข 

- กลุํมกล๎วยฉาบเมาะสถานี เลขท่ี 69 หมูํที่ 4 นางสาคร  คําดวง 

- กลุํมแมํบ๎านเกษตรเมาะหลวงแปรรูปพริก เลขท่ี 441 หมูํที่ 8   

- กลุํมแปรรูปแหนม เลขท่ี 94/2 หมูํที่ 7 นางอรัญ  น๎อยเปียง 

- กลุํมบัวแก๎วแปรรูปผักผลไม๎ เลขท่ี – หมูํที่ 6  นางสายธาร  บัวแก๎ว 

  กลุํมน้ําพริกเผาลําไยบ๎านเวียงสวรรค๑ เลขท่ี – หมูํที่ 9 น.ส.เบญจวรรณ ขัตติยากุล 
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 6.8 แรงงาน 

  ในตําบลแมํเมาะ อาชีพหลักของคนในพ้ืนที่เป็นอาชีพรับจ๎าง ด๎วยตําบลแมํเมาะเป็นที่ตั้งของ
โรงงานขนาดใหญํ คือ โรงไฟฟ้าและเหมืองแมํเมาะ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถํานหินขนาดใหญํที่สุดในประเทศ มีกําลังการ
ผลิตมากที่สุด ทําให๎มีแรงงานในการขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าทั้งเป็นคนในพื้นที่อําเภอแมํเมาะ/จังหวัดลําปาง นอกจากนั้น
ยังมีแรงงานจากจังหวัดอ่ืนและแรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามาทํางานผํานทางบริษัทที่ได๎รับสัมปทานจากโรงไฟฟ้าแมํเมาะ 
ซึ่งทําให๎มีประชากรแฝงในพื้นท่ีจํานวนมาก  

อัตราการมีงานทําตํอกําลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให๎เห็นภาวการณ๑มีงานทําในตลาดแรงงาน   
มี พบวําอัตราการมีงานทําในภาคเกษตร มีสัดสํวนลดลง ทั้งนี้สาเหตุที่แรงงานในภาคเกษตรลดลงเนื่องมาจาก 
สภาพอากาศที่ไมํเอ้ืออํานวยตํอการเกษตรทําให๎มีจํานวนแรงงานในภาคเกษตรลดลงสํงผลให๎แรงงานในภาคเกษตร  
ลดลงเนื่องจากแรงงานในภาคเกษตรสํวนใหญํเคลื่ อนย๎ายสูํเข๎าแรงงานนอกภาคเกษตร และเป็นชํวงที่เกิด
สถานการณ๑การแพรรํะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) สํงผลให๎แรงงานในภาคเกษตรสํวนใหญํ เคลื่อนย๎าย
สูํแรงงานนอกภาคเกษตรที่ไมํมากนักอันเนื่องจากอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรสํวนใหญํได๎รับ ผลกระทบจากการ
แพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 

อัตราการจ๎างงานหรืออัตรากําลังแรงงาน จะมีลักษณะการเคลื่อนย๎ายแรงงานแบบเป็นวัฎจักร 
ภาคสํวนของเกษตรกรรมและชํวยครัวเรือนทําการเกษตร เมื่อเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวก็จะ  เคลื่อนย๎ายไปทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรมและเคลื่อนย๎ายกลับมาภาคเกษตรอีกครั้งในฤดูเพาะปลูกวนเวียนใน  ลักษณะเชํนนี้อยํางเป็น 
วัฎจักรทุกปี จึงอาจสํงผลตํอการขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาล 

“แรงงานตํางด๎าว” ชํวงตั้งแตํต๎นปี พ.ศ. 2563 จะพบวํามีแรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามาทํางานพ้ืนที่
ตําบลแมํเมาะ มีอัตราการจ๎างแรงงานตํางด๎าว (เดินทางเข๎าเมืองถูกต๎อง , ชาวเขาที่ยังไมํได๎รับสัญชาติไทย และ
แรงงานตํางด๎าวเข๎าเมืองที่ผํานการพิสูจน๑สัญชาติ) ที่ลดลง เนื่องจากโรงไฟฟ้าแมํเมาะที่ได๎มีการขยายและทดแทน
โรงไฟฟ้าเดิมได๎ดําเนินการแล๎วเสร็จ ทําให๎มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานออกจากพ้ืนที่ และสถานการณ๑การแพรํระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ทําให๎การเคลื่อนย๎ายแรงงานมีความยุํงยากมากขึ้น  
 

7. ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 

  เทศบาลตําบลแมํเมาะ มีผู๎นับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ 99 ศาสนาคริสต๑ ร๎อยละ 1 และมีสถาบัน
และองค๑กรทางศาสนา ดังนี้ 

 วัดและส านักสงฆ์ จํานวน 15 แหํง ดังนี้ 

(1) วัดมงคลเกษตร   ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 1 บ๎านห๎วยเป็ด  

(2) วัดหางฮุง   ตั้งอยูํที่  หมูํที่ 3 บ๎านหางฮุง 

(3) วัดมํอนคีรีไชยแมํเมาะ  ตั้งอยูํที่  หมูํที่ 4  บ๎านเมาะสถานี 

(4) วัดแมํปง (ปงชัย)  ตั้งอยูํที่  หมูํที่ 5  บ๎านปงชัย 

(5) วัดห๎วยคิง   ตั้งอยูํที่  หมูํที่ 6  บ๎านห๎วยคิง 

(6) วัดเมาะหลวง   ตั้งอยูํที่  หมูํที่ 8  บ๎านเมาะหลวง 
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(7) วัดทุํงกล๎วยโพธาราม  ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 8 บ๎านเมาะหลวง 

(8) วัดใหมํมงคล   ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 10 บ๎านใหมํมงคล 

(9) วัดนาแขม   ตั้งอยูํที่  หมูํที่ 11 บ๎านนาแขมพัฒนา 

(10) สํานักสงฆ๑ใหมํเจริญธรรม ตั้งอยูํที่  หมูํที่ 2 บ๎านห๎วยรากไม ๎

(11) สํานักสงฆ๑อัมพวันธรรมสถิต ตั้งอยูํที่  หมูํที่ 3 บ๎านหางฮุง 

(12) สํานักสงฆ๑แผํนดินหวิด ตั้งอยูํที่  หมูํที่ 5  บ๎านปงชัย 

(13) สํานักสงฆ๑รัตนคูหา  ตั้งอยูํที่  หมูํที่ 8  บ๎านมํอน-ทุํงกล๎วย (เมาะหลวง) 

(14) สํานักสงฆ๑เวียงสวรรค๑ ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 9 บ๎านเวียงสวรรค๑ 

(15) สํานักสงฆ๑เวียงหงส๑ล๎านนา ตั้งอยูํที่  หมูํที่ 12 บ๎านเวียงหงส๑ล๎านนา 

 โบสถ์  - แหํง 

 มัสยิด  - แหํง 

 ศาลเจ้า  - แหํง 

 

 7.2 ประเพณีและงานประเพณี 

  (1) ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) 

  ประเพณีปี๋ใหมํเมือง หรือประเพณีสงกรานต๑ เป็นประเพณีที่ปรากฏในเดือนเมษายน หรือเดือน 7 
เหนือ ประเพณีปีใหมํเมืองเป็นการเปลี่ยนศักราชใหมํ การเอาเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปีนั้นอยูํบนพ้ืนฐาน
ของความเชื่อเรื่องการเปลี่ยนศักราชใหมํ และเป็นโอกาสให๎สมาชิกในครอบครัวได๎มาอยูํรวมกันเพ่ือทําบุญตักบาตร 
สรงน้ําพระ ดําหัว เลํนน้ํา และขอพรจากผู๎ใหญํอีกด๎วย 

  วันสังขารลํอง ปัจจุบันถือเอาวันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสังขารลํอง เป็นวันแรกของ
กิจกรรมประเพณีปีใหมํเมือง หลังเที่ยงคืนวันที่ 13 เมษายน จะมีการจุดประทัด ยิงปืน เพ่ือสํงสังขารหรือไลํสังขาร
(จะถือเอาตามเวลาสังขารลํองตามที่บอกในปฏิทินปี๋ใหมํเมืองในปีนั้น เชํนบอกวําสังขารจะลํองเมื่อ 03 นาฬิกา 30 
นาที 26 วินาที ชาวบ๎านก็จะจุดปะทัดเวลานั้นถือวําไลํสังขาร) วันนี้สมาชิกในครอบครัวจะทําความสะอาดบ๎านเรือน 
ทั้งบนเรือนและใต๎ถุนบ๎าน การทําความสะอาดเจ๎าที่ ศาลพระภูมิ บางท๎องถิ่นจะทําคานหามใสํดอกไม๎ ธูปเทียน  ต๎น
ดอก ต๎นเทียน เรียกกันวํา “ต๎นสังขาร” แล๎วพากันแหํขบวนเอาคานหามไปลอยน้ําเพ่ือเป็นการสะเดาะเคราะห๑ แตํ
ในบางพ้ืนที่จะเตรียมเสื้อผ๎า(เอาที่เป็นตัวแทน)ในแตํละคนในครอบครัวไปทําพิธีในวัดวันนี้โดยพับเสื้อผ๎าให๎เรียบร๎อย
ใสํในสลุงหรือตะกร๎าแล๎วนําสตวง(อํานวําสะ ตวง)ไปวางทับอีกทีแล๎วไปทําพิธีในวัด เมื่อเสร็จจะเอาผ๎าไปสะบัดที่
แมํน้ําเชื่อวําเป็นการสะบัดเคราะห๑ บางพ้ืนที่จะมีการนําเชือกสายสินธ๑ของแตํละครอบครัวเชํนในครอบครัวมี 5 คนก็
นําเชือกมา 5 เส๎นมา เชือกนั้นจะชุบน้ํามันเพื่อนําไปเผาเวลาทําพิธี และในวันนี้จะมีการสระเกล๎า สระผมของตัวเอง
ตามทิศท่ีเป็นมงคลซึ่งจะบอกในปฎิทินปี๋ใหมํเมือง วันนี้สมาชิกในครอบครัวจะทําความสะอาดบ๎านเรือน ทั้งบนเรือน
และใต๎ถุนบ๎าน บางท๎องถิ่นจะทําคานหามใสํดอกไม ๎ธูปเทียน ต๎นดอก ต๎นเทียน เรียกกันวํา “ต๎นสังขาร” แล๎วพากัน
แหํขบวนเอาคานหามไปลอยน้ําเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห๑ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
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  วันพญาวัน เป็นวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี วันที่สามของประเพณีปีใหมํเมือง ถือเป็นวันเถลิงศก 
เปลี่ยนศักราชเริ่มต๎นปีใหมํ วันนี้มีการทําบุญทางศาสนาแตํเช๎าตรูํ  และอุทิศกุศลไปถึงญาติผู๎ลํวงลับ หรือเรียกวํา 
“ทานขันข๎าว” (อํานเสียงล๎านนา “ตานขันเข๎า”) หลังจากนั้นนําตุงปักลงบนกองเจดีย๑ทราย และคนเฒําคนแกํก็อยูํ
รํวมพิธีเวนทานเจดีย๑ทราย ถวายชํอตุงปีใหมํ และฟังเทศนาธรรมอานิสงส๑ปีใหมํ ชํวงบํายเป็นการรดน้ําดําหัว เพ่ือขอ
ขมาคนเฒําคนแกํ พํอแมํ ครูอาจารย๑ ไปสรงน้ําพระพุทธรูป เจดีย๑ วันนี้คนล๎านนาจะทัดดอกไม๎นามปี เพ่ือให๎เกิด
ความเป็นมงคลแกํชีวิต นอกจากนี้ ยังนิยมเริ่มต๎นเรียนศาสตร๑ศิลป์ตํางๆ เป็นต๎นวํา มนต๑คาถา สักยันต๑ หรือทําพิธี
สืบชะตา ขึ้นบ๎านใหมํ ไหว๎ครู และในหลายพ้ืนที่ยังมีกิจกรรมแหํไม๎ค้ําศรี หรือไม๎ค้ําโพธิ์ เพ่ือสืบตํออายุพระศาสนา 
และคํ้าชูอุดหนุนให๎แกํชีวิตเจริญรุํงเรือง 

วันปากปี เป็นวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี วันที่สี่ของประเพณีปีใหมํ จัดวําเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่ง
ในเทศกาลปีใหมํเมือง ถือเป็นวันแรกของปี วันนี้คนล๎านนาจะมารวมตัวกันเพ่ือทําบุญเสาใจบ๎าน หรือสํงเคราะห๑บ๎าน 
บางแหํงอาจจะตํอด๎วยพิธีสืบชะตาหมูํบ๎าน และพากันไปขอขมา ดําหัว  พระเถระผู๎ใหญํตามวัดตํางๆ ดําหัวผู๎อาวุโส 
ผู๎นําชุมชน ในตอนค่ําของวันนี้จะมีการบูชาเทียน สืบชะตา ลดเคราะห๑ รับโชค  เพ่ือให๎เกิดความเป็นมงคลแกํ
ครอบครัว ความเชื่อบางประการเก่ียวกับวันปากปี ชาวล๎านนาจะกิน “แกงขนุน” หรือภาษาชาวบ๎านเรียกวํา “แก๐ง
บําหนุน” กันทุกครอบครัว เพราะเชื่อวําจะหนุนชีวิตให๎เจริญก๎าวหน๎า ทั้งนี้เหตุผลของการทานแกงขนุนดังกลําว 
อาจจะมาจากชื่อขนุน ที่มีความหมายถึงการเกื้อหนุน ค้ําจุน ครอบครัวให๎เจริญรุํงเรืองหรือตลอดปีของคนล๎านนา 
และในตอนเย็นในบางพ้ืนที่(บางพ้ืนที่อาจไมํกระทํา)ยังจะมี ต๎าวตังสี่หรือท๎าวทั้งสี่(เทพทั้งสี่พระองค๑อาจหมายถึง
พระพรหมผู๎มีสี่หน๎า) ซึ่งมีลักษณะเป็นเสามีไม๎ขัดกันเป็นสี่มุม แล๎วแตํละมุมจะมีใบตองที่ใสํเครื่องบูชาทั้งสี่ด๎านหรือ
เรียกวํา ควัก ในทางภาษาล๎านนา รวมทั้งที่ด๎านลํางบนพ้ืนดินก็จะมีอีกหนึ่งอันเพ่ือบูชาพระแมํธรณี เชื่อวําจะเกิดสิ
ริมงคตํอบ๎าน การกระทํานี้จะทํากันเป็น หม๎ง หรือแปลวํา บ๎านที่อาศัยรํวมกันใกล๎เคียงที่ไมํมีรั้วกั้นเหมือนเป็นวง
เดียวกัน ถ๎ามีรั้วกั้นจะถือวําอีก หม๎ง แตํละหม๎งก็จะมีต๎าวตังสี่อยูํ ผู๎ที่กระทําพิธีภาคเหนือเรียก ปู๋จ๐านหรือมัคทายก
นั้นเองและในวันนี้จะมีการบูชาเทียนปีใหมํในชํวงค่ําขึ้นมาอีกเวลา จะเป็นพิธีกรรมในสํวนของครอบครัวที่จะกระทํา
กันในบ๎านเรือนของตน พิธีกรรมดังกลําวคือ การจุดเทียนบูชาบ๎านเรือนหรือคนล๎านนาเรียกวํา ต๐ามเตียนปู่จาพระ
เจ๎า โดยเทียนดังกลําวจะมีอยูํสามเลํม คือ เทียนบูชาลดเคราะห๑ เทียนบูชาสืบชะตา และเทียนบูชาโชคลาภ โดยมี
การปลุกเสกโดยพระหรือมัคทายก(ปู่จ๐าน)บางท๎องถิ่นจะมีการ "ต๐ามข้ีสายเทําอายุ" (การจุดเส๎นไฟเทําจํานวนอายุ) ขี้
สายหรือเส๎นไฟนี้จะทํามาจากเส๎นด๎ายพื้นเมือง นําไปชุบขี้ผึ้งหรือไขมัน หรือน้ํามันมะพร๎าว ปัจจุบันนิยมชุบน้ํามันพืช
ที่ใช๎ในครัวเพราะงํายดี พอค่ําลง ก็จะเอาขี้สายเทําอายุไปจุดบูชาที่ลานพระธาตุเจดีย๑ในวัด หรืออาจจุดที่ลานทราย
หน๎าพระวิหาร ตรงที่สายตาพระเจ๎าตก หรืออาจจุดที่ลานบ๎านของตัวเองก็ได๎ การต๐ามขี้สายเทําอายุนี้ บางทํานก็วํา 
เป็นการเผาอายุสังขารเกําให๎พ๎นไป บางทํานก็วําเป็นการเผาเสนียดจัญไร อุบาทว๑ อาถรรพณ๑ ขึดขวงตํางๆ ที่ติดตัว
เรามาให๎หมดสิ้นไป บางท๎องถิ่นก็ให๎เพ่ิมข้ีสายไปอีกเส๎นหนึ่ง ถือวําเป็นการสืบชะตาตัวเรา ให๎รุํงเรืองรุํงโรจน๑ประดุจ
เปลวไฟในปีใหมํที่มาถึงนี้ 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9
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  (2) ประเพณีล่องสะเปา (ลอยกระทง) 

ล่องสะเปา  เป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดลําปาง ซึ่งคล๎ายกับประเพณีลอยกระทงของจังหวัด
อ่ืนๆ ในเมืองไทย การลํองสะเปา เป็นวัฒนธรรมอันเกําแกํที่มีเฉพาะจังหวัดลําปาง 

ลํ อ ง ส ะ เ ป า เ ป็ น ภ า ษ า พ้ื น เ มื อ ง  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร นํ า เ รื อ สํ า เ ภ า ล อ ย ไ ป ต า ม ลํ า น้ํ า                                              
มีรูปรํางคล๎ายเรือสําเภา ทํามาจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งไมํทําลายสิ่งแวดล๎อมเชํน ต๎นกล๎วย ใบตอง มะละกอ ไม๎ไผํ 
ตกแตํงประดับประดาด๎วยดอกไม๎ กระดาษสี ในสะเปาจะใสํเครื่องนุํงหํม  อาหารคาวหวาน ยาสูบ หมาก พลู 
ดอกไม๎ ธูป เทียน ฯลฯ ลงไปด๎วย 

ลํองสะเปา เป็นประเพณีที่มาจากความเชื่อวําเป็นการนําสิ่งของเดินทางไปด๎วยเรือสําเภา  เพ่ือ
เตรียมไว๎ใช๎สําหรับภพหน๎า และยังถือวําเป็นการฝากกุศลไปหาดวงวิญญาณผู๎ลํวงลับ นอกจากนั้นยังถือเป็นการลอย
ทุกข๑โศก เป็นการบูชาและขอขมาแมํน้ําอีกด๎วย 
 

  (3) ประเพณีสรงน้ าพระพุทธรูปสามองค์ 

  พ้ืนที่อําเภอแมํเมาะ นับเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่มีชุมชนอาศัยตั้งรกรากมาตั้งสมัยโบราณ ทําให๎มี
รากฐานทางประเพณีวัฒนธรรม และหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่เกําแกํหลายประการสืบตํอกันมาถึงปัจจุบัน หนึ่ง
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร๑และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูํบ๎านคูํเมืองของอําเภอแมํเมาะ ก็คือ พระพุทธรูปโบราณ 3 องค๑ ซึ่ง
ปัจจุบันประดิษฐานอยูํที่ศูนย๑วัฒนธรรมอําเภอแมํเมาะ ตรงข๎ามกับวัดเมาะหลวง บ๎านเมาะหลวง ตําบลแมํเมาะ 

  แตํเดิมพระพุทธรูปโบราณทั้งสามองค๑ประดิษฐานอยูํที่วัดเมาะหลวงเกํา หลังจากมีการขอใช๎พ้ืนที่
เพ่ือการทําเหมืองแรํลิกไนต๑ จึงได๎ย๎ายมาประดิษฐานในพ้ืนที่วัดเมาะหลวงปัจจุบัน เมื่อปี 2535 และเมื่อวันที่ 5 
ธันวาคม 2541 ได๎ย๎ายมาวางศิลาฤกษ๑ ในพ้ืนที่ปัจจุบัน โดยพระพุทธรูปสามองค๑มีความแตกตํางกันโดยที่
พระพุทธรูปองค๑กลางและองค๑ขวาสุด สร๎างโดยชํางฝีมือชาวไทใหญํ ได๎รับอิทธิพลด๎านศิลปะมาจากประเทศจีน มี
ลักษณะพระพักตร๑ พระโอษฐ๑ พระเนตร พระกรรณใหญํ แตํองค๑กลางเคยเกิดอุบัติเหตุทําให๎ต๎องบูรณะพระเศียรใหมํ 
โดยชํางชาวหริภุญชัย (ลําพูน) ในอดีต จึงมีพุทธลักษณะแบบล๎านนา และองค๑ซ๎ายสุด เป็นองค๑ที่สร๎างหลังสุดในยุค
ร๎อยกวําปีที่แล๎ว โดยพํอหนานเกษม เขมะจารี นอกจากนี้บริเวณรอบอาคารประดิษฐาน ยังมีต๎นโพธิ์ 2 ต๎น ที่ชุมชน
นิยมนําไม๎ค้ําศรีมาค้ําเพ่ือสะเดาะเคราะห๑สืบชะตา รวมถึงมีต๎นตะเคียนโบราณอายุหลายร๎อยปีขุดได๎จากบํอเหมือง
อยูํบริเวณด๎านหน๎าอีกด๎วย ซึ่งในปัจจุบันในชํวงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา รวมถึงวันสงกรานต๑ พุทธศาสนิกชนใน
ตําบลแมํเมาะ จะรํวมทําพิธีสักการะ สรงน้ําพระพุทธรูปทั้งสามองค๑ เพ่ือความเป็นสิริมงคล ในโอกาสขึ้นปี๋ใหมํเมือง 
 

  (4) ประเพณีสรงน้ าพระธาตุแผ่นดินหวิด 

  แผํนดินหวิด ตั้งอยูํบ๎านปงชัย หมูํที่ 5 ตําบลแมํเมาะ ความหมายของแผํนดินหวิด คือ ภูมิประเทศ
ที่ถูกทางน้ําหรือสายน้ํากัดเซาะเป็นรํองลึกหรือกัดเซาะจนเป็นหน๎าผาชัน ทําให๎แผํนดินขาดออกจากกันจึงเรียกเป็น
คําพ้ืนเมืองภาคเหนือวํา “แผํนดินหวิด” การกัดเซาะของน้ําตามพ้ืนที่ซึ่งเป็นหินชนิดตํางๆ ไมํสม่ําเสมอเทํากัน ทําให๎
เกิดแกํงหินรูปทรงแปลกๆ เชํน เป็นแทํงคล๎ายพระธาตุเจดีย๑บ๎าง คล๎ายรูปสัตว๑บ๎าง จึงทําให๎ขนานนามภูมิลักษณะ
พ้ืนที่สํวนนั้นเป็น “สันหมูแมํต๎อง” คล๎ายรูปสุกรผอมนอนอยูํ หากพิจารณาพื้นที่ที่คงสภาพไมํถูกน้ํากัดเซาะจะพบวํา 
มีก๎อนกรวดจํานวนมากยึดกันแนํนทําให๎กระแสน้ําไมํเซาะ เชํนแผํนดินที่แข็งระดับตํางๆ กัน จึงทําให๎พ้ืนที่หลายแหํง
ที่ไมํถูกกัดเซาะของน้ําเมื่อกัดเซาะจนหมดกลางเป็นแทํงหินยอดแหลมเป็นบริเวณกว๎างซึ่งสามารถตกแตํง
สภาพแวดล๎อมพืชพรรณไม๎ตํางๆ ให๎เหมาะแกํการเดินเข๎าชื่นชมกับธรรมชาติภูมิสภาพของแทํงหินลักษณะของพ้ืน
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แผํนดินมีความสูงต่ําแตกตํางกันในสํวนพ้ืนที่ลุํมต่ําอาจเกิดจากการทับถมเป็นเวลานานเมื่อถูกน้ําทํวมจะทรุดตัว 
ต๎นไม๎ใหญํที่เกิดขึ้นเมื่อตายไปก็ทับถมกันหลายชั้น นานนับเข๎าก็เปลี่ยนสภาพเป็นถํานหินสํวนกระแสน้ําที่พัดพาก๎อน
กรวดขนาดตํางๆ ก็จะทับถมเป็นพ้ืนที่ระดับสูงตามริมห๎วย นอกจากนี้เมื่อลาวาภูเขาไฟไหลหลากเข๎าทํวมบ๎าน เมื่อ
ลาวาแห๎งแข็งตัวก็จะมีแรํธาตุตํางๆ เชํน บะซอลท๑ ซึ่งมีรูพรุนเกลือนกลาดทั่ว พ้ืนที่สํวนนี้จึงจะมีระดับสูงกวํา พ้ืนที่
สํวนที่ลาวาหลากไปไมํถึง ความเชื่อของชุมชนเนื่องจากบริเวณแผํนดินหวิดเป็นที่ตั้งของบ๎านปงชัยและหมูํบ๎าน
ใกล๎เคียงประชากรจํานวนหนึ่งอพยพมาจากเมืองอ่ืน เชํน มาจากจังหวัดแพรํ จึงทําให๎เกิดเรื่องเลําวําผู๎คนที่อพยพได๎
นําดินแดงที่แพะเมืองผีมาโรยไว๎ที่บริเวณแผํนดินหวิด ทําให๎มีดินแดงอยูํเป็นพ้ืนดินชั้นบน ซึ่งมิใชํเป็นลาวาภูเขาไฟ 
นอกจานี้กลุํมผู๎อพยพที่เป็นชาวไทยลาว ยังเชื่อวํารูปทรงของแทํงหินแหํงหนึ่งใกล๎หน๎าผามีลักษณะคล๎ายพระธาตุ 
ทําให๎เชื่อวําอาจจะมีการสร๎างพระธาตุไว๎นานแล๎ว ในเวลาตํอมาพระธาตุได๎พังทลายเพราะกระแสน้ําเซาะเหลือเพียง
ต๎นไม๎ใหญํ จึงทําให๎เกิดการทําบุญบูชาพระธาตุและการจุดบั้งไฟเพ่ือขอฝนให๎เกิดความอุดมสมบูรณ๑กํอนเข๎าสูํฤดูฝน 
โดยกําหนดวันทําพิธีคือ “วันแรม 15 ค่ํา เดือน 8 เหนือ” ซึ่งอยูํในชํวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน งาน
ประเพณีดังกลําวจะมีการทําบุญเลี้ยงพระสงฆ๑ในภาคเช๎า ฟังธรรมและมีการแสดงมหรสพแบบพ้ืนบ๎าน ตลอดจนมี
การจุดบั้งไฟในภาคบําย ในปัจจุบันพิธีกรรมจัดขึ้นใหญํโต มีการออกร๎านจําหนํายสินค๎า การชกมวย ดนตรีพ้ืนเมือง 
สํวนพิธีสงฆ๑จัดทําอยํางสมบูรณ๑แบบ ในการจัดบั้งไฟไมํปรากฏ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยในด๎านอัคคีภัยของบ๎านเรือน 
โดยเทศบาลตําบลแมํเมาะมีสํวนชํวยเหลือในการจัดงานวันฉลองเทศกาลแผํนดินหวิด เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวของ
อําเภอแมํเมาะ 
 

  (5) ประเพณีแห่ช้างผ้า  

 ประเพณีแหํช๎างผ๎า เป็นประเพณีของชาวไทยใหญํหรือชาวเงี้ยวที่อาศัยอยูํในบริเวณบ๎านเมาะหลวง
ในอดีต ซึ่งแตํเดิมนั้น ช๎างเป็นสัตว๑สําคัญในการทําอาชีพปางไม๎ การถวายช๎างผ๎ามีตํานานมาจากเรื่องเลําในอดีตวํา มี
ช๎างลากไม๎เดินไปติดหลํมข้ึนมาไมํได๎ ชาวบ๎านจึงได๎บนบานจะหาช๎างเผือกมาถวายผีเจ๎าที่แก๎บน หากนําช๎างขึ้นมาได๎ 
ปรากฏวําช๎างขึ้นมาจากหลํมได๎จริง แตํชาวบ๎านไมํสามารถหาช๎างเผือกมาแก๎บนได๎ จึงนําผ๎ามาทําเป็นตัวช๎างถวาย
แทน จนภายหลังได๎ปฏิบัติสืบตํอกันมาจนกลายเป็นพระเพณีโดยปัจจุบันทุกๆชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ชาวบ๎านจะทํา
ช๎างผ๎าพร๎อมด๎วยขบวนแหํ ที่ประกอบด๎วยเครื่องครัวทานและปัจจัยตํางๆ แหํวนรอบอุโบสถ 3 รอบ ในบรรยากาศ
สนุกสนาน มีการละเลํนเอาช๎างผ๎ามาชนกัน สร๎างความสนุกสนานและสามัคคีของคนในชุมชน กํอนนําปัจจัยถวาย
แกํวัด ซึ่งเมื่อวันที่ 15-16 เมษายนที่ผํานมา มีการแหํช๎างผ๎าที่วัดทุํงกล๎วยโพธาราม, วัดเมาะหลวง ตําบลแมํเมาะ 
และวัดหัวฝาย ตําบลบ๎านดง ซึ่งถือวําเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศ ที่ยังคมอนุรักษ๑และสืบสานมาอยํางตํอเนื่อง
ในทุกๆป ี

 (6) บูชาศาลหลักเมือง 

 โดยทั่วไป เสาหลักเมืองจะอยูํประจําแตํละจังหวัดลําปาง แตํที่อําเภอแมํเมาะเป็นแหํงเดียวใน
ประเทศท่ีมีเสาหลักเมืองประจําอําเภอ ซึ่งอดีตเคยอยูํคูํกับหมูํบ๎านเมาะหลวง ชุมชนใหญํในอดีตของอําเภอแมํเมาะ 
ตํอมาหลังจากการขอเข๎าใช๎พ้ืนที่ของ กฟผ.แมํเมาะ เพ่ือการทําเหมือง ได๎มีการอพยพราษฎรบ๎านเมาะหลวง พร๎อม
อัญเชิญศาลหลักเมืองมาอยูํ ณ บริเวณข๎างที่ทําการอําเภอแมํเมาะ โดยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจะจัดขึ้นทุกๆปี
ในชํวงหลังเทศกาลสงกรานต๑ พร๎อมๆกับการรดน้ําดําหัวผู๎สูงอายุในตําบลแมํเมาะ โดยมีสํวนราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนในพ้ืนที่เข๎ารํวมบวงสรวงสักการะจํานวนมาก เพ่ือความเป็นสิริมงคลในปีใหมํเมืองแกํอําเภอแมํเมาะ 
และชุมชนในพื้นท่ี 
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 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของตําบลแมํเมาะ เป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ๎านคิดขึ้นและนํามาใช๎ในการแก๎ปัญหา 
เป็นเทคนิควิธี-องค๑ความรู๎ของชาวบ๎าน ทั้งทางกว๎างและทางลึกที่ชาวบ๎านคิดเอง ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูํ
แก๎ปัญหาการดําเนินชีวิตในท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งได๎สืบทอดและเชื่อมโยงมาอยํางตํอเนื่ องตั้งแตํ
อดีตถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาของตําบลแมํเมาะที่ยังคงหลงเหลือและสืบทอดตํอๆ กันมามีหลากหลาย และมีปราชญ๑
ชาวบ๎านสืบทอดให๎แกํบุคคลรุํนหลังตํอไป ดังนี้ 

 นายมนัส  ปั๋นดี  ภูมิปัญญาด๎าน  ทํากลอง กลองมองเซิง กลองแอว กลองเงี้ยว  

กลองทึ่งถ้ึง และซํอมแซมกลองทุกชนิด 

 นายอภิเษก  ปั๋นดี ภูมิปัญญาด๎าน ศิลปะ (ดนตรี วรรณกรรมพ้ืนบ๎าน  

ประติมากรรม) 

 นายบุญสํง หลํายแก๎ว ภูมิปัญญาด๎าน เครื่องครัวสืบชะตาทําบุญบ๎าน หรือทําบุญ 

สํวนบุคคล 

 นายศิริพงศ๑ วงศ๑เปี้ย ภูมิปัญญาด๎าน ตีกลองปู่จา 

 นายแดง ทนันชัย  ภูมิปัญญาด๎าน ตีกลองปู่จา 

 นายชํานาญ ฮ๎อธิวงศ๑ ภูมิปัญญาด๎าน ตีกลองยาว 

 นางรวงทอง รักษ๑สกุล ภูมิปัญญาด๎าน นาฏกรรม (ดนตรี – นาฏศิลป์พื้นเมือง) 

 นายเกษม เขมจารี ภูมิปัญญาด๎าน จิตกรรมและประติมากรรมพื้นบ๎าน 

 นายอรุณ  แก๎วคิด ภูมิปัญญาด๎าน โรงเรียนแก๎จน 

 นายติคํา สุวรรณมณี ภูมิปัญญาด๎าน แตํงบทคําว จ๎อย ซอ 

 นางไหลํ วงศ๑จักร  ภูมิปัญญาด๎าน ขับร๎อง คําว จ๎อย ซอ 
 

ภาษาท๎องถิ่นของตําบลแมํเมาะ มีภาษาเหนือ (ล๎านนา) หรือที่ชาวบ๎านในภาคเหนือเรียกวํา  
“กําเมือง” ในปัจจุบันชาวตําบลแมํเมาะโดยเฉพาะวัยรุํนได๎หันมาใช๎ภาษาไทยกลางกันมากขึ้น เพราะวัยรุํนเหลํานี้
สํวนใหญํได๎รับการศึกษาที่ดีเทียบเทํากับคนในภาคกลางหรือกรุงเทพมหานคร แตํคนทั่วไปและคนเฒําคนแกํยังใช๎
ภาษาเหนือเป็นภาษาหลักกันอยูํ ทั้งนี้ชาวตําบลแมํเมาะสํวนใหญํจะสามารถสื่อสารได๎ทั้งภาษาเหนือของท๎องถิ่น
ตนเองและภาษาไทยกลาง  
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 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกในตําบลแมํเมาะ ได๎รับการพัฒนาด๎วยกลุํมอาชีพที่เทศบาลตําบล 
แมํเมาะได๎สํงเสริมและสนับสนุน จัดอบรมให๎ความรู๎ พัฒนาผลิตภัณฑ๑ จนเป็นที่รู๎จักทั้งในระดับพ้ืนที่ จังหวัด และ
ประเทศ ดังนี้ 

 น้ าพริกกรอบสมุนไพร   

- ประเภทผลิตภัณฑ๑อาหาร โดยกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 

 เชิงเทียนดอกบัว 

- ประเภทสมุนไพรไมํใชํอาหาร โดยกลุํมอัพศิลาดล บ๎านปงชัย หมูํที่ 5 

 ดอกไม้ผ้าใยบัว 

- ประเภทของใช๎ ของประดับ ตกแตํง ที่ระลึก โดยกลุํมประดิษฐ๑ดอกไม๎ผ๎าใยบัว บ๎านหางฮุง  

 รูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.5 (ภาพนูนต่ า) 

- ประเภทของใช๎ ของประดับ ตกแตํง ที่ระลึก โดยกลุํมศิลป์ลายนูนต่ํา บ๎านหางฮุง หมูํที่ 3 

 ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากสมุนไพร 

- ประเภทสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร โดยกลุํมอาชีพสมุนไพรลําเพย บ๎านเวียงสวรรค๑ หมูํที่ 9 

 ลูกประคบ 

- ประเภทสมุนไพร โดยกลุํมนวดแผนไทยบ๎านเวียงสวรรค๑ หมูํที่ 9 

 ผ้าห่มนวม 

- ประเภทของใช๎ โดยกลุํมตัดเย็บผ๎าหํมบ๎านเวียงสวรรค๑ 

 สบู่จากสมุนไพร 

- ประเภทสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร โดยกลุํมสบูํสมุนไพร บ๎านใหมํมงคล 

 แหนมแปรรูป 

- ประเภทอาหาร โดยกลุํมแปรรูปอาหารจากสัตว๑ แหนม แคบหมู  
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1 ทรัพยากรน้ า 

อําเภอแมํเมาะมีแมํน้ําสายสําคัญ คือ แมํน้ําจาง แมํน้ําแมํเมาะ แมํน้ําแมํขาม และมีลําธาร
ธรรมชาติอีกหลายสายซึ่งอยูํใกล๎กับที่ตั้งโรงไฟฟ้าแมํเมาะ จึงมีการสร๎างเขื่อนและอํางเก็บน้ํา คือ เขื่อนแมํจาง อําง
เก็บน้ําห๎วยทราย และอํางเก็บน้ําห๎วยเป็ด เพ่ือใช๎ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า  นอกจาจะมีประโยชน๑ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าแล๎วยังใช๎ประโยชน๑ในการทําเกษตร ทํานา ทําสวน ทําไรํของเกษตรกรเพ่ือนําผลผลิตมาบริโภคใน
ชุมชนและสํงขายเป็นรายได๎ 

ตําบลแมํเมาะแม๎ไมํมีแมํน้ําที่สําคัญไหลผําน แตํยังถือวําอยูํในเขตพ้ืนลําน้ําแมํเมาะ ไหลผําน    
บ๎านหางฮุง บ๎านห๎วยเป็ด มีแหลํงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ ได๎แกํ ห๎วยไคร๎ , ห๎วยป่าไผํ, ห๎วยจําปาเดาะ, ห๎วยเป็ด,     
ห๎วยแมํเมาะ, ห๎วยคิง, ห๎วยแมํปง, ห๎วยน้ํางาม, ห๎วยเก๏างาม, ห๎วยป่าคํา, ห๎วยจําปง, ห๎วยจําน๎อย เป็นต๎น ซึ่งลําห๎วย 
หนองน้ําเหลํานี้ แม๎วําในฤดูฝนจะมีน้ํามาก (ปริมาณฝนในชํวงฤดูฝน ทั้งสิ้น 212.5 มิลลิเมตร) แตํด๎วยสภาพพ้ืนที่
ความชันทําให๎น้ําไหลและล๎นเข๎าพ้ืนที่หมูํบ๎าน แตํในฤดูแล๎งกลับไมํมีน้ําเพียงพอที่จะทําการเกษตร (ปริมาณฝน
ในชํวงฤดูแล๎ง ทั้งสิ้น 2.3 มิลลิเมตร) 

นอกจากแหลํงน้ําธรรมชาติแล๎ว ตําบลแมํเมาะยังมีแหลํงน้ําที่สร๎างขี้น ได๎แกํ อํางเก็บน้ําห๎วยไคร๎ 
บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 (แหลํงน้ําสําหรับประปาภูมิภาค อําเภอแมํเมาะ), อํางเก็บน้ําห๎วยคิงตอนบน บ๎านเมาะหลวง 
หมูํที่ 8 ,อํางเก็บน้ําห๎วยคิงตอนลําง บ๎านห๎วยคิง หมูํที่ 6 , อํางเก็บน้ําบํอเงินผัน บ๎านเมาะสถานี หมูํที่ 4, อํางเก็บน้ํา
แมํเมาะสถานี บ๎านเมาะสถานี หมูํที่ 4, อํางเก็บน้ําแมํปง บ๎านปงชัย หมูํที่ 5 และอํางเก็บน้ําห๎วยป่าไผํ บ๎านเมาะ
หลวง หมูํที่ 8, สระน้ําเฉลิมพระเกียรติ บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8, สระเก็บน้ําบ๎านนาแขมพัฒนา หมูํที่ 11 ถือเป็น
แหลํงน้ําที่สําคัญท่ีประชาชนใช๎ในการทําเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค (สําหรับน้ําประปาทั้งสํวนภูมิภาคและ
หมูํบ๎าน)  
 

 8.2 ทรัพยากรดิน 

  ลักษณะของดินในอําเภอแมํเมาะมีความแตกตํางกันในแตํละพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นดินทราย ดินเหนียว
คํอนข๎างแห๎งแล๎ง บางแหํงก็มีความอุดมสมบูรณ๑สามารถทําการเกษตรได๎ สํวนดินบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้าแมํเมาะ สํวน
ใหญํเป็นดินทราย ดินเหนียว การทําเหมืองถํานลิกไนต๑ต๎องทําการขุดเปิดหน๎าดินออกเป็นชั้นๆ ดินที่ขุดใช๎ในการถม
และปรับสภาพพ้ืนที่บางสํวนนําไปใช๎ในการปลูกต๎นไม๎ ทําถนน ทําให๎สภาพหน๎าดินมีการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบ
ตํอพืชและสัตว๑หลายชนิด สํวนดินในบํอเหมืองจะมีลักษณะเป็นดินที่มีซากดึกดําบรรพ๑ (Fossil) ปนอยูํ ได๎แกํ ซาก
จําพวก หอย ปลา และพืช เป็น แสดงให๎เห็นวํางบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมากํอนตามลักษณะการเกิดถํานหินลิกไนต๑ 
 

 8.3 ทรัพยากรหิน 

  อําเภอแมํเมาะ เป็นพ้ืนที่ภูเขาไฟเกํา หินที่พบในบริเวณแมํเมาะเป็นหินภูเขาไฟ จําพวกหินอัคนี 
หินบะซอลต๑ และมีหินตะกอน เชํน หินโคลน หินดินเหนียว นอกจากนี้ ยังพบทํอนไม๎กลายเป็นหิน เชํน ถํานหิน
ลิกไนต๑ที่ยังคงสภาพให๎เห็นเป็นทํอนไม๎ ซึ่งจากการสํารวจยุคเริ่มบุกเบิกชาวบ๎านที่อาศัยอยูํบริเวณลุํมแมํเมาะเคยพบ
ถํานหินลิกไนต๑สํวนที่โผลํบนผิวดิน เนื่องจากถูกน้ํากัดเซาะ พอถึงหน๎าแล๎งเกิดไฟป่าเมื่อไฟสงบแล๎วปรากฏวําถํานนั้น
ยังติดไฟอยูํจึงเรียกวํา “ถํานไม๎หิน” เมื่อนักสํารวจชาวอเมริกันทราบเรื่องจึงได๎เริ่มมีการสํารวจขึ้น นอกจากนี้ใน
บริเวณใกล๎เคียงมีภูเขาสําคัญ คือ ดอยผาช๎าง ดอยผาเผิ้ง และดอยเล็กๆ อีกหลายลูกเป็นภูเขาหินปูน 
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 8.4 ทรัพยากรป่าไม้ 

  อําเภอแมํเมาะเคยมีป่าไม๎อุดมสมบูรณ๑ทั้งไม๎สัก ไม๎มะคํา ไม๎เต็ง ไม๎รัง และป่าเบญจพรรณ มีสัตว๑
ป่า เชํน เก๎ง กวาง กระตําย ไกํป่าชุกชุม ชาวบ๎านไม๎ทํามาหากินเลี้ยงชีพด๎วยการหาของป่าจําพวกเห็ด หนํอไม๎ 
ผักหวาน หาปลาตามลําห๎วยในป่า ตํอมีจํานวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นมีการขยายที่ทํากิน บุกรุกเข๎าในพ้ืนที่ป่า อีกทั้ง
ตัดไม๎ใหญํมาแปรรูปขายเป็นไม๎กระดาน เป็นไม๎เสา เครื่องเรือน แหยํง เตียง โต๏ะ ตู๎ เมื่อไม๎ใหญํหมดลงก็ตัด ไม ๎  
ขนาดเล็ก เชํน ไม๎ไผํ ตลอดจนเศษไม๎ฟืนจนป่าถูกทําลายรํอยหรอเสื่อมโทรม สัตว๑ป่าถูกลํามาขาย บางสํวนก็อด
อาหารและน้ําตายจนแทบไมํเหลือให๎เห็นในปัจจุบัน เมื่อมีการประกาศปิดป่าห๎ามตัดไม๎และลําสัตว๑มีการรณรงค๑ให๎
ปลูกป่าทดแทน หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่า ทางองค๑การอุตสาหกรรมป่าไม๎ปลูกไม๎สักเพ่ือ
การค๎าและการอุตสาหกรรมทดแทนการทําลายป่า จึงทําให๎แมํเมาะเป็นที่รู๎จักของบุคคลทั่วไป 

  ในสํวนของโรงไฟฟ้าแมํเมาะมีการเปิดหน๎าดินทําเหมืองลิกไนต๑กํอสร๎างอาคารสถานที่ตํางๆ การใช๎
เครื่องจักรขนาดใหญํ ตลอดจนการอพยพบ๎านเรือนราษฎรออกจากบริเวณที่ดําเนินการทําเหมืองเป็นการทําลายป่า
และท่ีอยูํของสัตว๑ป่าในพ้ืนกว๎างขวาง ทําให๎ระบบนิเวศในป่าและชีวบริเวณเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในระยะที่เริ่ม
การกํอสร๎าง แตํตํอมาทางการไฟฟ้าแมํเมาะได๎มีการจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อมฟ้ืนฟูสภาพเหมืองปลูกป่าทดแทนโดยใช๎
พันธุ๑ไม๎ในท๎องถิ่น เชํน สัก เลี่ยน ซ๎อ สะเดา กระถินณรงค๑ ประตูํ มะเกลือ มะขาม ทําให๎พ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น สัตว๑ป่าเริ่ม
กลับมาอยูํอาศัย แตํป่าไม๎ธรรมชาติยังคงสภาพแห๎งแล๎ง  

  ป่าไม๎ในตําบลแมํเมาะ ที่พบในพ้ืนที่มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ บริเวณบ๎านปงชัย หมูํที่ 5 และ
ป่าเตงรัง ดินภูเขาไฟ บริเวณบ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปรํง พ้ืนที่ป่าไม๎ไมํรกทึบ มีต๎นไม๎ขนาด
เล็กและขนาดกลาง 
 

 8.5 ทรัพยากรแร่ 

  ในพ้ืนที่แมํเมาะ มีถํานลิกไนต๑อยูํในตระกูลถํานหิน (Coal) ซึ่งกําเนิดมาจากซากพืชทับถมกันเมื่อ
หลายสิบล๎านปี ตํอมามีตะกอนดินทรายปิดทับถมและมีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวโลก รวมทั้งได๎รับความร๎อนจาก
ภายในโลกเป็นเวลานานทําให๎ซากพืชที่ทับถมกันเป็นถําน พีต ซึ่งเป็นลําดับเริ่มต๎นของกระบวนการเกิดถํานหินเมื่อ
กาลเวลาผํานไปอีกหลายสิบหลายร๎อยล๎านปี พีตก็แปรสภาพเป็นถํานหิน ถํานหินแบํงเป็น 4 ประเภทใหญํๆ คือ 
ถํานหินลิกไนต๑ ซับบิทูมินัส บิทูมินัส และแอนทราไซต๑ 
 

 8.6 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในพื้นที่ตําบลแมํเมาะ มีแหลํงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในพ้ืนที่ทั้งแหลํงน้ํา ภูเขา ป่าไม๎ และถ้ํา
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  

- เขื่อนแมํขาม 

- อํางเก็บน้ําห๎วยคิงตอนบน 

- ลําห๎วยไคร๎ 

- ภูเขาไฟจําป่าแดด บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 

- แผํนดินหวิด บ๎านปงชัย หมูํที่ 5 
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- ถ้ําเทพสถิตย๑ บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 

- ถ้ําดอยน๎อย บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 

- ถ้ําผาง๎ม บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 

- ถ้ําดอยงู บ๎านเมาะหลวง หมูํที่ 8 

- สวนพฤกษชาติ เหมืองลิกไนต๑  

- ทุํงดอกบัวตอง กฟผ.แมํเมาะ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแม่เมาะ ได้น ากรอบการพัฒนาประเทศไทย         
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบาย
ของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ แผนพัฒนาของจังหวัดล าปาง กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปางและนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลแม่เมาะ มาใช้ในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับบริบทศักยภาพและความต้องการของประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลแม่เมาะ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยน านโยบายรัฐบาล 11 ข้อประเด็น
ปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้านและประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 36 กิจกรรมมาใช้เป็น
กรอบในการจัดท าและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้
เป็นกรอบการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาลและกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 ต่อไป 

 พร้อมนี้มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติซึ่งมี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการท าหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีที่ต้องเชื่อมโยง
กับกรอบการปฏิรูปทั้ง 11 ด้านตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติและกรอบ
แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี 

ภายหลังผลประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 25591 “ยุทธศาสตร์ชาติ” จะเป็นกรอบอย่างหนึ่ง
ในการจัดท านโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดต่อๆ ไป เช่น  

มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  

การจัดท า การก าหนดเปูาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปูาหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย  

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา 275 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย

ยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่
วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 

 
 

                                                           
        1 ผลประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 มีผูม้าออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 59.4 หรือ 29.7 ล้านคน จากผู้มีสิทธิป์ระมาณ 50 ล้านคน โดย
จ านวน 16.8 ล้านคนหรือร้อยละ 61.35 เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ  
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : 
 

 

   
 
 

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันใน
ชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ เป็น
มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่ งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้อง
กัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและ
สามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

1) ความม่ันคง   
1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกใน

ทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมืนคงในทุกมิ ติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์               
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีตอ่เนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน                
มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4)  ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่งคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

1.5)  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ า 
 

2) ความม่ังคั่ง 
2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ

รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3) ความยั่งยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  3.4  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการ
บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ
สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ จึงก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความม่ันคง มีกรอบแนวทางที่ส าคัญ ดังนี้ 
กลยุทธ์ 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคง ทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(4) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา  

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่ 

(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลรวมทั้งเสริมสร้างความ
มั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ า  

(8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีกรอบแนวทางที่ส าคัญ ดังนี้ 
กลยุทธ์ 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น  
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติ
การค้า  เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จาก   ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐาน  การผลิตการเกษตร
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร  พัฒนาสินค้า
เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่
รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนา
อาชีพที่เข้มแข็งภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรม
ส่งออกที่มีศักยภาพสูง  สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น  และภาคบริการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยว  ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและส่งเสริม
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการไทยพัฒนา และยกระดับผลิตภาพแรงงาน  เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  ยกระดับศักยภาพ
ของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  พัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของ
ประเทศ  และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการ  ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อน
ประเทศ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศใน
อนุภูมิภาคและนานาประเทศ  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  
ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  อาหาร
สิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการภัยพิบัติส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ใน
การเชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทาง
เศรษฐกิจต่างๆ  เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการ
ผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค  สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆและสาธารณชนไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีกรอบแนวทางที่ส าคัญ ดังนี้ 
กลยุทธ์ 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่ม
ตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 

(2) การยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มีกรอบแนวทาง
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

กลยุทธ์ 
(1) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรม ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกรอบ
แนวทางท่ีส าคัญ ดังนี้ 

กลยุทธ์ 
(1) การจัดระบบ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีกรอบแนวทาง
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

กลยุทธ์ 
(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงาน
ภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) สิ้นสุดลง ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)2 อันจะน าไปสู่การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ
แวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาประสิทธิภาพของการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12              
จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
(4)  การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข    

จากสถานะของประเทศไทยและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้    
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ได้สิ้นสุดลงและ
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   12   พ.ศ. 2560 – 2564   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

 
 

                                                           
        2 คณะรัฐมนตรมีีมติเมื่อวันที่ 22 ธนัวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง  5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัตกิารและก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทัง้ให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ  1 ปี และ 5 ปี  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละ
ช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับ
ตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับ
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ ดีของ
สังคม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่
ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้นรวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึนแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ 
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 

(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ 
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียน
และวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ ทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน  

(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพอาทิ ส่งเสริมให้
มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ
ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดใน
เขตพ้ืนที่สุขภาพ 

(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มี
กฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการ
ดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทาง
วิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้
สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความ
คืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ 
รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับ
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ 
(1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่
ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้
ทุนการศึกษาต่อระดับสูง 

(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และ
ระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลัก13ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มี
สิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการ
บริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์การเงินของชุมชนให้ท า
หน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม 
และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์เป็นแม่ข่าย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ า
กว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และข้อจ ากัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ
ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิต
ของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น 
ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรม
ยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และ
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แข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ 
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด

แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการ
งบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงิน
ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

(2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่
มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐาน
การพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความ
สะดวกด้านการค้าการลงทุน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง
การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้ ทรัพยากรดินเ สื่อมโทรม          
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
ความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความ
เข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษา
และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความมั่นคงด้านน้ า  และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ให้มี
ประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ 
(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม  
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
(3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
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(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน กระแส
โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของ
ประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเ พ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ 
ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ดังนั้น การพัฒนาใน ระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการ
ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วน
ร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน              
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคง
มีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ 
(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ

ชาติเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง 

(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ  

(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล 

(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงาน
ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ                       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ             
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ              
การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยการพัฒนา
ระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลด
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้
กระท าความผิดแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ 
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้

ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกตรง
ตามความต้องการ  

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

(5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม 

(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด า เนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ 
คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและ
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า  เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้าน
สาธารณปูการ (น้ าประปา)แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 



 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
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กลยุทธ์ 
(1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ

เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และ
พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า 

(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา ขนส่ง  

(3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิส 
ติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความ
สะดวกทางการค้า 

(4) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน 
เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 

(5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ
ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
ธุรกิจ 

(6) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหาร
จัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 :  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็น
เจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม
ได้การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิม
ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ 
(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง

สังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และ
กลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
บทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้
แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย 

(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
บุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขาSTEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้ง
ความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 



 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 :  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย
ต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นใน
ระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขต
เมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่า
อยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาใน
กรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสใน
การเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีก
ด้วย ดังนั้น  การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม
มากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ
หลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดนแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ 
(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้

เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความ
ยากจนสู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า พัฒนาภาคใต้
เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 

(2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง 
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

(3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 :  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

ของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยาย
ความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจาก
การด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่
เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไป
ลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศ
นอกภูมิภาคดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
และมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย
เป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วน
ขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และ
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

 



 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
                 เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง หน้า 55 

 

กลยุทธ์ 
(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ

สินค้าและบริการของไทย  
(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ

ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS,ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และ
ภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค 

(4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคงในทุกด้านที่เก่ียวกับ

เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีส าคัญ 

 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

(1) แผนพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ สร้าง

มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี ศักยภาพสูง
ด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค  GMS 
BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล  ผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร จัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่าง ยั่งยืน  
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(2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง แม่ฮ่องสอน) 

วิสัยทัศน์ 

 

 

 
 

พันธกิจ 

1) พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 

2) เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน 

3) เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

4) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า การ
ลงทุน ระหว่างภูมิภาค 

 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและ

เชื่อมโยง ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
วัตถุประสงค์ 

1. สร้างแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวที่ผสมผสานความสูงเด่นของสัมพันธ์มนุษย์และเทคโนโลยี 
2. เพ่ือสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
3. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มข้ึน (ล้านบาท) 
2. จ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึน (คน) 

แนวทางการพัฒนา 
1. ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และขอบเขตและเปูาหมายด้านการท่องเที่ยว  
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
3. เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
4. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
5. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
6. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

 
 
 

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล 

บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ 
วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ Smart City 
2. เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งใน

และต่างประเทศ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. พ้ืนที่การพัฒนาแบบ Smart City (แห่ง) 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเครือข่าย 
4. พัฒนาและเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 
5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิต การจัดการและการค้า 
6. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
7. พัฒนาระบบการตลาดช่องทางการตลาดและส่งเสริมการค้าการลงทุน 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างสร้างมูลค่าเพิ่ม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 
2. เพ่ิมเพ่ิมมูลค่าผลิตผลการเกษตร  

 
เป้าหมาย 
 ร้อยละของมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยที่สูงขึ้นของสินค้าเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
2. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันการเกษตร 
4. ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน 
5. ส่งเสริมการแปรรูปที่ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
6. พัฒนาการขนส่งและระบบการบริหารจัดการสินค้า 
7. ส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้สินค้าเกษตร 
8. ส่งเสริมการบริโภค (Smart Consumer) 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. การเพ่ิมมาตรฐานด้านสุขภาวะของกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนธุรกิจหรือสถานประกอบการประเภท Wellness ในกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
2. จ านวนผู้มีอายุยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2. ส่งเสริมพัฒนาความพร้อมและศักยภาพคนและองค์ความรู้ 
3. สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน 
4. ยกระดับด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และมาตรฐาน 
5. เสริมสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ 
6. มุ่งสู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 บริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
1. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม

ของภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน 
3. เพ่ือบริหารจัดการน าอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและสาธารณภัย 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. จ านวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
2. จ านวนพื้นที่ปุาต้นน้ าได้รับการฟื้นฟูไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่/ปี 
3. จ านวนแหล่งน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาท่ีส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีคุณภาพ

น้ าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. ร้อยละของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/สถาบันการศึกษา ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับการเสริม

ศักยภาพและพัฒนากลไกการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนา 

1. ปูองกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปุาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
2. ปูองกัน รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ 
3. บริหารจัดการคุณภาพน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
4. บริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เสี่ยงให้สามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน 
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(3) แผนพัฒนาจังหวัดล้าปาง 

วิสัยทัศน์จังหวัดล้าปาง (Vision) 
 

“ล าปางเมืองแห่งการเรียนรู้ เช่ือมโยง สร้างสรรค์ น่าอยู่ ยั่งยืน” 
 

  การพัฒนาบนฐานของความรู้ เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ต่อยอดสร้างคุณค่าทางสังคมและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากเศรษฐกิจจากฐานภูมิทางสังคมวัฒนธรรมด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์สร้าง
สภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่และสร้างดุลยภาพในการพัฒนาทุกมิติเพ่ือไปสู่ความยั่งยืน 
   เรียนรู้ : เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการเรียนรู้ที่พัฒนาบนฐานของความรู้ เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมทางสังคมที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเมืองเพ่ือก าหนดอนาคตของเมืองจากฐานภูมิทาง
สังคมวัฒนธรรม จากภูมิหลังสู่ภูมิอนาคตที่สร้างสรรค์ น่าอยู่ ยั่งยืน 
  เชื่อมโยง : เป็นเมืองแห่งการเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ โดยใช้โอกาสจากเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Northern Economic Corridor : NEC – Creative LANNA เพ่ือเชื่อมโยงกับภูมิภาค
ต่าง ๆ ขยายฐานเศรษฐกิจของจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการสร้างเศรษฐกิจใหม่    เพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถสู่การแข่งขันในตลาดโลก “Local to Global” 
   สร้างสรรค์ : เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานภูมิทางสังคมวัฒนธรรมต่อยอด                       
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เกษต ร
นวัตกรรมและสร้างสรรค์ และสังคมสร้างสรรค์ 
 
   น่าอยู่ : เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ที่เน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่ตามแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ช่วงปีที่ 16 - 20 ในการพัฒนาพ้ืนที่เมือง
ล าปางเป็นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพื้นท่ีโดยรอบ  
  ยั่งยืน : เป็นเมืองแห่งการพัฒนาแบบยั่งยืน พัฒนาตามกรอบแนวทางเป้าหมายการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม การบูรณาการการท างานและการให้ความส าคัญกระบวนการพัฒนาทุกมิติอย่าง
สมดุลเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
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  2. พันธกิจ 
  1) สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน
จังหวัดให้สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเรียนรู้ 
  2) พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชน ให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 
  3) ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาด
ย่อมและวิสาหกิจชุมชนทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  4) ส่ ง เสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากล             
สร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
  5) ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและการ
บริหารจัดการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน 
  6) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันและ   รักใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและถิ่นก าเนิดตามวิถีล าปางโดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  7) เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความมั่นคงของคน    ใน
จังหวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเฝูาระวัง
และปูองกันภัยในชุมชน 
  8) สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการด าเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้
โปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
  3.2.3 ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
  1. เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และ
การเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วย
การเสริมสร้างอาชีพสนองตอบต่อความต้องการของตลาด 
  2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้านการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
   3. เพ่ือเสริมสร้างจังหวัดล าปางให้เป็นสังคมท่ีมั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไก
การเชื่อมประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ 
  4. เพ่ือสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการด ารงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนและ
คุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อม 
 
3.2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
 ประเด็นที่ 1 : การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้และสร้างสรรค์ 
   วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาสินค้าและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครบวงจร   บน
พ้ืนฐานที่สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ที่เน้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเรียนรู้ ตลอดจน
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจายโอกาสในการสร้างรายได้
ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน  
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  เป้าหมายและตัวชี้วัด :  
  แนวทางการพัฒนา : สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้
และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เพ่ือสร้าง
คุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม ความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้าง
ทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว 
  1.  สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ เมืองเก่า ย่านการค้าส าคัญของเมือง 
วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ าวัง สินค้าชุมชน อาหารพื้นถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือน ามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์
ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และออกแบบพัฒนากิจกรรมและบริการ รูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว ที่เป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยววิถีอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ได้มีประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่ผ่านการลงมือปฏิบัติ อันจะน าไปสู่
ความชื่นชมและเข้าใจในจิตวิญญาณของพ้ืนที่ และในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองไปพร้อมกัน  
  2. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เ อ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้า งสรรค์เพื่อน้ามาพัฒนา 
ต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและการออกแบบ การสร้าง
นวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและ  การคมนาคม การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพ่ือบอกเล่านักท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน 
ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม ในการรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่  
  3. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  เพ่ือให้มี
ทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา 
การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของ
สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว  
  4. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการน้าเสนอเอกลักษณ์ของเมืองและของดีในชุมชน ให้
เป็นที่เข้าใจทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและนานาชาติ ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ 
รวมทั้งการส่งเสริมการสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารเรื่องราว
อย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางสมัยใหม่และการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเปูาหมาย ส่งเสริมการตลาดและสนับสนุน
การเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับนานาชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เมือง/พ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และส่งเสริม
กิจกรรมที่มีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
  5. การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เ อ้ือต่อการยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการ
ท่องเที่ยวไทย อาทิ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และปูองกันผลกระทบที่อาจเกิดจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยว สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการ การท่องเที่ยว 
การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้าน -การท่องเที่ยว เพ่ือการวางแผน การก าหนด
นโยบาย และการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
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  6. ขับเคลื่อนล้าปางเมืองแห่งการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และเรียนรู้ 
เพื่อไปสู่เมืองศูนย์กลางการประชุมระดับชาติและนานาชาติขนาดเล็ก ( LAMPANG MINI MICE ) โดยให้
ความส าคัญกับกระบวนการปรับกระบวนการคิดในการพัฒนาที่เน้นรูปแบบให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่เดินทางมา
มาท่องเที่ยวหรือซื้อสินค้าและบริการของเราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้ลงมือเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็น
การท่องเที่ยวแบบลึกซ้ึงที่เข้าใจวิถีและคุณค่าที่เราส่งต่อผ่านกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ บริการที่สร้างสรรค์ ดังนั้น ภาค
การท่องเที่ยวต้องให้ความส าคัญ ในการพัฒนาด้านมาตรฐาน รูปแบบ ของกิจกรรมแบบสร้างสรรค์ จัดการความรู้
เรื่องเล่าสร้าง STORY รูปแบบต่างๆเพ่ือการเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นรูปแบบ Open 
Data ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  พัฒนาพ้ืนที่เชิงสร้างสรรค์ (Creative space) Maker space, learning space 
,Urban Living Lab, Co-working space) เพ่ือให้เกิดกระบวนการและกิจกรรมที่สร้างสรรค์เรียนรู้ของเมือง 
จัดท า Mapping แหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งผลิต ออกแบบเมืองร่วมกัน สร้างเครือข่ายและจัดท าแผนใน
รูปแบบ one plan เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเมืองล าปางสู่เมือง ศูนย์กลางการประชุมระดับชาติและนานาชาติ
ขนาดเล็ก ( LAMPANG MINI MICE )  
 
  ประเด็นที่ 2 : อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม การค้าการลงทุนเชิงสร้างสรรค์และเรียนรู้ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม   
  วัตถุประสงค์ : เป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเรียนรู้จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นจุดเชื่อมโยง  
โลจิสติกส์ของภาคเหนือ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
 
  แนวทางการพัฒนา : 
  1. ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ให้
ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนทางสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งฐานอุตสาหกรรมที่
มีศักยภาพเดิมของจังหวัดและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ 
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงาน craft และผลิตภัณฑ์อาหาร Functional Food & food craft โดยเน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการตลอดทั้ง  ห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนวิจัย
และพัฒนา การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด และ
ส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริม
การค้า 
  2. ยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และ
การส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน พัฒนาและส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม และก าหนดให้สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต   ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายการขับเคลื่อนการผลิตและการ
บริโภคท่ียั่งยืนของชุมชน 
  3. สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม และ
สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เน้นส่งเสริมการรวมกลุ่ม ในรูปแบบที่มี
โครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและ
เครือข่าย เพื่อให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงการสร้างกติกาให้เกิด
โครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากร
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ต่าง ๆ ที่จ าเป็น และการบริหารจัดการกลไก  ต่าง ๆ เพ่ือให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินค้าและ
ยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมสถาบันการเงินชุมชนให้มีบทบาทในการดูแล ให้ค าแนะน าใน
การจัดการหนี้สิน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ      โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การ
จัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจ าเป็นต่อการยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  จัดการ
คุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้  สามารถเชื่อมโยงและผสมผสาน
บูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม
ของชุมชนที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า โดยยึดแนวหลัก-ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  4. การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ พัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นและความถนัด
ที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต 
สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับในการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด 
สามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปรับรูปแบบธุรกิจใหม่โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจและการตลาด พัฒนาระบบและกลไกที่ท าให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือเพ่ิม
อ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้นเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และ
พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มี 
อัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด  สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ สร้างความพร้อม
ของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม 
เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุน การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพส าหรับ
สินค้าและบริการ 
  5. พัฒนา Creative Ecosystem เพื่อรองรับการพัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนือ Creative LANNA ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ล้าพูน ล้าปาง โดยปรับภูมิ-ทัศน์และ
สถาปัตยกรรมของเมือง พัฒนาย่านสร้างสรรค์ พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ และ สิ่ง
อ านวยความสะดวก สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชน  
  6. พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดรับกับ
ความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบการค้าในอนาคต น า
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กระบวนการโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่
อุปทานทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้สอดรับกับ  การขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าและบริการ และมีการด าเนินกิจกรรมด้าน  
โลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุน 
เพ่ิมผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน  
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  7. การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ตามแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ช่วงปีที่ 
16-20 พัฒนาพื้นที่เมืองล าปางเป็นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้น
การต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่ ดังนั้นจังหวัดล าปางจะต้องเตรียม   ความพร้อมในทุกมิติ ประกอบด้วย 
จัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
และพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยก าหนดให้จังหวัดเป็นฐานใน   การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เป็นผู้เลือก
และตัดสินใจในการจัดท าแผนผังต่าง ๆ อาทิ เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นต้น และจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยง 
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับเป็นฐานข้อมูลในการจัดท า และสนับสนุนการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศ
ระดับประเทศ จังหวัดและชุมชน 
 
 ประเด็นที่ 3 : เกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์และปลอดภัย 
  วัตถุประสงค์ : เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตร
ปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา :  
  1. การพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  ด้วยการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้มีสินค้า  
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่ตลาดสม่ าเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย พัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกร
และชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และสร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการ
สร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าท้องถิ่น ตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จาก
เอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน เช่น การท่องเที่ยวและบริการ  
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตเกษตร
ปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายใน
สินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน พัฒนาระบบคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของ
ความปลอดภัยเพ่ือสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัยเพ่ือต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์  
  3. การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรชีวภาพ  สนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ การผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐาน
เกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ สนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรม
และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรพ้ืนที่สูงส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพ่ือต่อ
ยอดในเชิงเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยง/สร้างเครือข่ายไปยังภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเกษตร เพ่ือยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จ ากเกษตรชีวภาพ 
ประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย ตลอดจนขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ     
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ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรม แลการพัฒนาองค์
ความรู้ของบุคลากรทั้งระบบควบคู่กัน 
  4. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้า
เกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  ให้ความส าคัญกับการเข้าถึงเทคโนโลยีในการแปรรูปสินค้าเกษตร การรวมกลุ่มใน
รูปสหกรณ์เพ่ือลดต้นทุนค่าเครื่องจักรกลการเกษตร พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบการผลิ ตในกลุ่มเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่
การผลิตเชิงพาณิชย์ พัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง
และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร
ขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป และการ
สร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  5. ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและการพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการใช้และ
การเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลส าหรับวางแผน การผลิต พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ เพ่ือการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็น
เกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้งกลุ่ม smart farmer และ 
Young Smart farmer ที่สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาไปสู่รูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ 
  6. พัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรทั้ง
ระบบ สนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ อาทิ ส่งเสริมกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับ
ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น สนับสนุนให้ชุมชนท าการเกษตรของท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ส่งเสริมการ
ท าการเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสถียรภาพด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝูาระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ การเพ่ิมขีดความสามารถและการยกระดับสถาบัน
เกษตรกรที่ขึ้น ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรต้องให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารงานของสถาบัน
เกษตรกร ส่งเสริมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้
สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์การเกษตร  
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 ประเด็นที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์และย่ังยืน 
   วัตถุประสงค์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน
ของภาครัฐ         
  แนวทางการพัฒนา : 
  1. เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มี
ทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการ
วางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม    ในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า 
  2. การพัฒนาการเรียนรู้และเปิดพื้นที่การเรียนรู้ของเมือง ออกแบบระบบการเรียนรู้รูปแบบ
ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม การพัฒนา
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย สร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่หลากหลายที่จะเป็นในการด าเนิน-ชีวิต รวมทั้งกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  3. การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัย โดยสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ การปูองกัน
และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี การส่งเสริมให้ชุมชนเป็น
ฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
พัฒนากลไกการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายด้าน
สุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
  4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพผู้สูงอายุเชิงรุก สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็น
ผู้สูงอายุในอนาคตได้มีการเตรียมการให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม และเป็น
ผู้สูงอายุที่มีก าลัง มีแรง มีความมั่นคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ เพ่ิมบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของ
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการน าความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คน
รุ่นหลัง เพ่ือให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคม รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพ่ือท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิต
ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมีความสุขในการด าเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไว้ซึ่งศักยภาพและ
บทบาทในการสร้างสรรค์สังคม เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกับช่วงวัย
อ่ืน ๆ 
  5. สร้างระบบและกลไกในการแก้ปัญหาผลกระทบจาก Covid-19 ต่อประชาชน              
กลุ่มเปราะบาง เร่งมาตรการในการแก้ปัญหา จัดท าฐานข้อมูล พัฒนาศักยภาพส่งการการมีงานท า เข้าถึงแหล่ง
ทุนเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพโดยเร็ว รวมทั้งการสร้างระบบและกลไกในการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบ 
  6. ส่ง เสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก  เสริมสร้างองค์ความรู้ และ               
พัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี และการจัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมี
คุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์
ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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  7. บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั ่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับประชากร 
ที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเ สริมความรู้และวินัยทาง
การเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือน น าไปสู่การออมเพื่อเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุน พัฒนามาตรการ
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการช าระหนี้เพื่อปูองกัน
หนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน เน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มี
โครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและ
เครือข่าย เพ่ือให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงการสร้างกติกาให้
เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น และการบริหารจัดการกลไกต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการ
สินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมสถาบันการเงินชุมชนให้มีบทบาทในการดูแล             
ให้ค าแนะน าในการจัดการหนี้สิน 
  8. การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา  การสร้างพ้ืนที่ให้
เกิดการปรึกษาหารือ สร้างความเข้าใจและยอมรับถึงคุณค่าและความแตกต่าง และสร้างเปูาหมายร่วมหรือจุดร่วม
อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เสริมสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดการสืบ
ทอดทักษะภูมปิัญญาของกลุ่มคน ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน ให้ทุกเพศสภาพร่วมเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อน การพัฒนาสังคม ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา การสร้างความภาคภูมิใจใน
รากเหง้าของคนในท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ด ารงอยู่และสามารถน าไปต่อ
ยอดพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
 ประเด็นที่ 5 : ด้านความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ม่ันคง ย่ังยืน 
   วัตถุประสงค์ : ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
  แนวทางการพัฒนา : 
  1. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความม่ันคงของมนุษย์ รวมทั้งการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น-พลเมืองที่ดี ในการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงของมนุษย์ในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
แก้ไขร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของ
ชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึง
การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ 
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  3. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ า-
กลางน้ า-ปลายน้ า การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน การปูองกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเปูาหมายอย่าง
เหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม การปรับระบบนิเวศที่เหมาะสม โดยการ
เสริมสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเปูาหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน   
  4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้วยการ
พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัย บูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีมาตรฐาน
เอกภาพรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ได้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนา
ระบบและมาตรการในการฟ้ืนฟูที่ดีและปลอดภัยกว่าเดิม  และขับเคลื่อนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเพ่ิมขีดความสามารถและน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนางานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
  5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ส่งเสริมความรู้/เทคโนโลยีใหม่ เพ่ือเป็นทางเลือก
ของชุมชน พร้อมส่งเสริมให้เลิกพฤติกรรมการเผาวัสดุทางการเกษตร พัฒนาองค์ความรู้ ด้านเกษตร และส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจที่โตเร็ว สนับสนุนการปลูกพืชทดแทนการปลูกพืช-เชิงเดี่ยว พัฒนาระบบโครงสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือการท างานเชิงบูรณาการของหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้องเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูดูแลปุาไม้ 
การท าเกษตรที่ลดการเผา และการลาดตระเวนเพ่ือปูองปรามผู้ลักลอบฝุาฝืนกฎหมาย จัดท าแผนการจัดการและ
ควบคุมการเผาหลังการเก็บเก่ียว ปูองกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกปุา ไฟปุา (จัดชุดลาดตระเวน จัดท าแนวกันไฟ 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ปูองกันไฟ) ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก และความตระหนักรู้ในทุกภาคส่วนเพ่ือลดการเผา
และร่วมกันเฝูาระวัง ปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในชุมชน  พัฒนาระบบเฝูาระวัง ระบบรับแจ้งเหตุและ
สนับสนุนอุปกรณ์ปูองกันอันตรายจากหมอกควันแก่ประชาชน 
  6. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้้า และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้้าที่มีความสมดุล  ปลูกปุา
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาต้นน้ า โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ฟ้ืนฟูปุาเสื่อมโทรมให้มีความอุดม -สมบูรณ์ ท าฝาย
ชะลอน้ า บริหารจัดการปุาชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน/พัฒนาอาสาสมัคร/ประชาชนในการบริหารจัดการ เฝูาระวังและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาสัมพันธ์การรับรู้และกระแสอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบ จัดการน้ าเพ่ือชุมชนชนบท จัดการน้ าเพ่ือสิ่งแวดล้อม จัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ 
จัดการน้ าในเขตเมือง จัดการน้ าเพ่ือการพัฒนา จัดให้มีน้ าอย่างเพียงพอส าหรับการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม
ตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว การท่องเที่ยว และเพ่ือผลิตพลังงาน พร้อมมีระบบดูแลน้ าภายในพ้ืนที่ส าหรับผู้ใช้
น้ าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ าฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว 
เกษตรพลังงาน เกษตรเพ่ิมมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติในทกุมิต ิ
  7. การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมของเ มืองทั้ งระบบ ให้ความส าคัญกับการสร้าง            
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการคุณภาพอากาศ จัดการขยะมูลฝอยที่ครอบคลุมขยะ
ชุมชน  การก าจัดขยะ ปรับปรุงฟ้ืนฟู สถานที่ก าจัดขยะให้ด าเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนการ
รวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือจัดการขยะมูลฝอย จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จ ากัด
การใช้สารเคมีปูองกนัและก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช ส าหรับ
การท าการเกษตรทุกประเภทเพ่ือปูองกันการปนเปื้อนของสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ
มาตรฐานสากล 
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  8. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่ปุา 
สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน นอกจากนี้ยังจะต้องส่งเสริมการลงทุนและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหล่ง
ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติที่มีความหลากหลาย รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 

 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล้าปาง 

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล้าปาง 

 

 
 
 

องค์กรแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่อยู่
ใกล้ชิดประชาชน มีการขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นครอบคลุมตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
รวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมได้เหมาะสมในการด ารงชีวิต โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักธรรมาภิบาล การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความรักความสามัคคี 
การมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
พันธกิจ 
1. สร้างสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพชีวิตและมีความสุข 

โดยประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  มีทักษะในการ

ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อนุร ักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ ่น การน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

3. การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอ านาจ/หน้าที่ หลักกฎหมาย ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและการให้บริการ
สาธารณะที่ประชาชนมีความพึงพอใจ  

 
เป้าประสงค์รวม 
ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรองรับการพัฒนา

ที่ยั่งยืนในอนาคตควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางสังคม
อย่างเท่าเทียมรวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกจิควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปางเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบ ารุงรักษาถนน สะพานและการบ ารุงสายทางอื่น 
1.2 การพัฒนาด้านสาธารณปูโภคสาธารณูปการและแหลง่น้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
1.3 การไฟฟูาสาธารณะ 
1.4 การผังเมือง 

2. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

1.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝูาระวังและการปูองกัน  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
1.2 การสนับสนนุการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
1.3 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1.4 การปูองกัน การรักษาและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
1.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1.1 การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  
1.2 การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด 
1.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง 

5. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 1.1 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
1.2 การพัฒนางาน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และสถานทีป่ฏิบัติงาน 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ 
1. การก่อสร้าง การปรับปรุง การบ ารุงรักษาถนน สะพานและการบ ารุงสายทางอ่ืน (เพ่ือให้

ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการจราจรระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอ การปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมให้สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว) 

2. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
(เพื่อการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีมาตรฐานและทั่วถึง 
การพัฒนาระบบส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร การสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) 

3. การไฟฟูาสาธารณะ (เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านไฟฟูาอย่างทั่วถึง) 
4. การผังเมือง (ประสานการท างานกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย) 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การให้ความรู้ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการดูแล 
รักษาสิ่งแวดล้อม การเก็บ การทิ้ง การขนขยะที่ถูกวิธี การพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้และจัดการเศษวัสดุ
ทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฯลฯ เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์และไม่ส่งผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิตของประชาชน) 

2. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝูาระวังและการปูองกัน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปลูกปุา การท าแนวกันไฟ การสนับสนุนกิจกรรมการเฝูาระวังและแก้ปัญหาหมอกควันไฟปุา 
โดยชุมชน กิจกรรมการก าจัดขยะ การรักษาดูแลแม่น้ า กิจกรรมอ่ืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการ
จัดการมลพิษ และการจัดการปัญหาขยะให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยเน้นการบูรณาการการตกลงร่วมกัน
การมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน)  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  (การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย 

ให้ได้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม การสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณค่าและถ่ายทอดองค์ความรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับคนรุ่นหลัง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ โดยประสานการท างานร่วมกับส่วนราชการ องค์กร
ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน)  

2. การสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาของเยาวชนและประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ชีวิต การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ (โรบอท) 
เพ่ือคิดค้นและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ การอนุรักษ์และการเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและจังหวัดล าปางตลอดไป) 

4. การปูองกัน/การรักษาและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน (ส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก าลังกาย เพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ลดภาวะการเกิดโรคจากพฤติกรรม การส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
ของรัฐ โดยด าเนินการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล ส่งเสริมการปูองกันรักษา
สุขภาพของประชาชนผ่านการแพทย์ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก) 

5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี การเข้าถึง
บริการของรัฐ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือพัฒนาสังคม/ชุมชน การพัฒนาระบบเครือข่ายทางสังคมที่ใช้ เป็น
ช่องทางในการติดต่อประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลในการพัฒนา
และการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน การสร้างความเสมอภาค การสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี การปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมชุมชน การปูองกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ โดยบูรณาการงานร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน) 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
กลยุทธ์ 
1. การส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน (การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ การส่งเสริม

การปลูกพืชเศรษฐกิจตามทิศทางการตลาด การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการผลิต การส่งเสริม
ให้ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรต้นทุนให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ การส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ
และเกษตรอินทรีย์ การปลูกและแปรรูปสมุนไพรไทย การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ
เสริมที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว การส่งเสริมอาชีพที่สร้างเศรษฐกิจให้สังคม ชุมชน การเพ่ิมมูลค่าของสินค้า
เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น) 

2. การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด (ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าที่ผลิตในชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าเซรามิค สินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่ผลิตในจังหวัดล าปาง การจัดหาสถานที่
จ าหน่ายสินค้าจากชุมชนในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการตลาด
และช่องทางใหม่ ๆ ในการกระจายสินค้า การประชาสัมพันธ์การใช้สินค้าชุมชนท้องถิ่น การจัดแสดงสินค้า
ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง) 

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง (พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยว การสร้าง
กิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายมิติให้แตกต่างจากรูปแบบเดิม ๆ การสร้างงานให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับ
นักท่องเที่ยวในกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นอัตลักษณ์ที่จะสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมไปถึงเส้นทางที่มุ่งสู่
แหล่งท่องเที่ยว) 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
มีความเชื่อมั่น มีความจงรักภักดีและมีความภาคภูมิใจในองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อม
ที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ)  

2. การพัฒนางาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน (การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาให้บริการประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะ e-Service เช่น ระบบช าระภาษี ระบบศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร การพัฒนาระบบเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับประชาชนผ่านทางช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลในการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน 
สร้างระบบฐานข้อมูลตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการและสนับสนุนการท างาน
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ เช่น การประชุมทางไกล รวมไปถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการ เรียกใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ที่ต้องการ รวมไปถึ งการส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น อาคารรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน การจัดหาสถานที่รองรับภารกิจต่าง ๆ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับภารกิจการ ให้บริการ
สาธารณะในอนาคต 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลแม่เมาะ 

2.1 วิสัยทัศน์ (VISION) 

 

 

  พันธกิจ (MISSION) 

1) การพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้าน
สาธารณูปโภค ถนน ไฟฟูา ประปา การผังเมือง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2) สร้างทักษะ สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
พัฒนาและส่งเสริมการค้าขายของผู้ประกอบการให้สามารถเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และมี
ขีดความสามารถในเชิงธุรกิจ 

3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ด้วยกระบวนการ
สร้าง การมีส่วนร่วมในการดูแล 

4) ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดอาชญกรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

5) สร้างคุณค่า สนับสนุนฟื้นฟูวิถีชีวิต “คนเมืองเมาะ” และวัฒนธรรมพื้นถ่ินไม่ให้สูญหาย 
6) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชน 
7) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรโดยยึดหลักธรรมาธิบาล ด้วยความโปร่งใส  

เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ยึดประชาชนเป็นหลัก 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์  

 ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 ประชาชนได้รับการจัดบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและครอบคลุมตามกฎหมายก าหนด 
 

ตัวช้ีวัด 

 ร้อยละความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะของประชาชนในพื้นท่ี 

กลยุทธ์ที ่ 1.1  การพัฒนาด้านการคมนาคมและการจัดการจราจร 

 1.) พัฒนาเส้นทางคมนาคมในเขตพ้ืนที่ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน 
2.) จัดระบบการจราจร การติดตั้งเครื่องหมายบนเส้นทาง การติดตั้งสัญญาไฟจราจร 
 
 
 

“ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา ร่วมตรวจสอบ  

ร่วมรับผิดชอบ และยอมรับผลการพัฒนา” 
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กลยุทธ์ที ่ 1.2  การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและระบบประปา 

1.) การขยายเขตไฟฟูาให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
2.) การติดตั้งไฟส่องสว่างตามเส้นทางคมนาคมทุกหมู่บ้าน และทางสาธารณะ 
3.) การปรับปรุง และการขยายเขตน้ าประปาภาคครัวเรือนให้ครอบคลุม 

กลยุทธ์ที ่ 1.3  การจัดการผังเมืองชุมชน 

1.) จัดวางผังเมืองชุมชนเพื่อก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
2.) บริหารจัดการที่ดิน และก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
3.) การควบคุมการก่อสร้าง และการรุกล้ าพื้นที่สาธารณะ 
4.) การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับอาคารต่างๆ 

กลยุทธ์ที ่ 1.4  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

1.) พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อรองรับการท าเกษตรในทุกฤดู 
2.) จัดสร้างแหล่งน้ าส ารองส าหรับการท าการเกษตร 

กลยุทธ์ที ่ 1.5  พัฒนาบริการพ้ืนฐานด้านอื่น ๆ  

1.) การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนให้ครอบคลุม เช่น อาคาร  
ศูนย์เรียนรู้  อาคารสินค้าชุมชน ฯลฯ 

2.) การพัฒนาและจัดให้มีบริการสาธารณะที่เป็นส่วนรวม เช่น การสร้างพิพิธภัณฑ์
ชุมชน  ศูนย์การท่องเที่ยวชุมชน  สนามกีฬาต าบล  ฯลฯ 
 

       ยุทธศาสตร์ที ่2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทางการผลิตและการส่งเสริมตลาดสินค้า 
 การสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตร และส่งเสริมอาชีพที่หลากหลาย 

 

ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที ่ 2.1  การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1.) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
2.) พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตชุมชน 
3.) บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมมีตลาดรองรับ 

กลยุทธ์ที ่ 2.3  การส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1.) ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
2.) สร้างภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมการท ากิจกรรมพลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ที ่ 2.4  การลงทุนและการพาณิชย์ 

1.) การส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการลงทุนเพ่ือการสร้างรายได้ให้องค์กร 
2.) การให้การบริการสาธารณะที่ก่อเกิดกระบวนการสร้างรายได้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการปูองกันและลดอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างมีระบบ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 การอนุรักษ์  ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ตัวช้ีวัด 

 จ านวนแหล่งน้ าในเขตพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเพ่ือรองรับอุบัติภัยทาง
ธรรมชาติที่จะเกิดข้ึน 

 การจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ 

กลยุทธ์ที ่ 3.1  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

1.) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ 
2.) การส่งเสริมการบริหารจัดการปุาชุมชนอย่างเป็นระบบ 
3.) การจัดตั้งกลุ่ม  องค์กรที่เก่ียวกับการอนุรักษ์ปุาและทรัพยากรทางธรรมชาติ 

กลยุทธ์ที ่ 3.2  การบริหารจัดการน้ าเพื่อการปูองกันอุทกภัยและภัยแล้ง 

1.) การพัฒนา ปรับปรุง แหล่งน้ าทางธรรมชาติให้รองรับการเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีได้ 
2.) การจัดท าพ้ืนที่เสี่ยงภัยและร่วมบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4    การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลแม่เมาะมีคุณภาพชีวิต (Quality of life) ที่ด ี
 ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาวะอนามัยอย่างทั่วถึง 
 

ตัวช้ีวัด 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ในมิติท้ัง 4 ด้าน 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการด้านการให้บริการงานสาธารณสุข 

กลยุทธ์ที ่ 4.1  การสังคมสงเคราะห ์

1.) การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

2.) การช่วยเหลือและการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 
3.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม 
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กลยุทธ์ที ่ 4.2  การกีฬานันทนาการ 

1.) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 
2.) สนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท 
3.) ขับเคลื่อนและส่งเสริมการสร้างสุขภาพของคนในชุมชนด้วยกิจกรรมกีฬาและการ

ออกก าลังกาย 

กลยุทธ์ที ่ 4.3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 

1.) จัดระบบบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม
ทุกพ้ืนที ่

2.) การสร้างชุมชนให้เป็นสังคมและการมีสุขภาวะที่ดี 

กลยุทธ์ที ่ 4.4  การปูองกันและระงับโรค 

1.) จัดระบบการควบคุมและปูองกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.) จัดเตรียมความพร้อมทุกด้านในการปูองกันและควบคุมโรคระบาดในพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ที ่ 4.5  การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน 

1.) บริหารจัดการขยะชุมชนอย่างถูกสุขลักษณะ 
2.) ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการขยะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างรายได้และการ

น ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ 
3.) ปูองกัน ควบคุม และเฝูาระวังมลภาวะชุมชนอย่างเข้มงวด 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5    การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการและโอกาสทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกคน 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
 จดัตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 การสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมที่ตอบสนองด้านการท่องเที่ยว  เช่น กลุ่มโฮมสเตย์  กลุ่มศูนย์เรียนรู้และ

สาธิต 
 

ตัวช้ีวัด 

 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการศึกษาในท้องถิ่น 
 สถานศึกษาท้องถิ่นได้มาตรฐาน 
 ชุมชนเกิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 มีศูนย์วัฒนธรรมระดับอ าเภอ 
 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม 



 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
                 เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง หน้า 77 

 

กลยุทธ์ที ่ 5.1 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน สถานศึกษา 
2.) สนับสนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที ่ 5.2   การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

1.) จัดสร้างโครงสร้างพ้ืนที่ และการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาทุกระดับ 

กลยุทธ์ที ่ 5.3   การส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

1.) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเพ่ือการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
2.) ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือการเป็นประชาคมอาเซียน 

    กลยุทธ์ที ่ 5.4  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.) พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว 
2.) การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้ชัดเจนและมีความสะดวก เป็นเอกลักษณ์ 
3.) พัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
4.) จัดกิจกรรมที่รองรับหรือสอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

 ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 มีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนในพื้นท่ี 

 ตัวช้ีวัด 

 ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ลดการเกิดปัญหาอาชญกรรมในพื้นที่ 

  กลยุทธ์ 6.1  การพัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1) พัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยขยายเขตกล้องวงจรปิดครอบคลุมพ้ืนที่ 

2) ส่งเสริมสนับสนุนจิตอาสา ผู้น าชุมชนและสถานีต ารวจ ดูแลความปลอดภัย ลด
การเกิดอาชญกรรมและแหล่งมั่วสุม 
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ยุทธศาสตร์ที ่7    การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 ประชาชนมีกระบวนการการมีส่วนร่วม (Participation) ในกิจกรรมทางการเมือง – การบริหารทุก
ระดับ 

 สร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชนโดยประชาชนในชุมชนเป็นผู้จัดการตนเองด้วยกระบวนการ 
Community Base Research (CBR)  

 ส่วนราชการมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวช้ีวัด 

 ร้อยละของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน 
 ทุกชุมชนมีแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการจัดการตนเอง 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมต่อชุมชน 

กลยุทธ์ที ่ 7.1  การส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมและการสร้างพลเมืองดี 

1.) การสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนแม่บทชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

2.) การจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานยึดหลักการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
3.) การส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความรัก สามัคคี และกระบวนการสมานฉันท์ของคน

ในชุมชน 

กลยุทธ์ที ่ 7.2  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน 

1.) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลชุมชน  ข้อมูลงานทะเบียนราษฎรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลชุมชน 

กลยุทธ์ที ่ 7.3  การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการ  

1.) การจัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการให้บริการประชาชนใน
ทุกด้าน และเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ 

2.) การจัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับรองรับภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนและให้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ี 

กลยุทธ์ที ่ 7.4  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

1.) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือ
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  

2.) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
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กลยุทธ์ที่  7.5  การพัฒนาการบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ                       
ธรรมาภิบาล 

1.) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้องค์กรมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม 

2.) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนไดร้ับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

3.) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน
การคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 

 
2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1) ประชาชนได้รับการพัฒนาและตอบสนองปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างทันท่วงที  
2) ประชาชนต้องได้รับบริการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน 
3) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขทั้งกายและใจ ให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ต าบลแม่เมาะ 
4) พัฒนา และส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
5) พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6) ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7) เพ่ิมศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สามารถบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้

ครอบคลุมและท่ัวถึง 
8) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร 
 

2.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาโดยรวมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนาใน

ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมี
ความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด  ภูมิภาค และประเทศต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ไม่เป็นการด าเนินการที่ต่างคนต่างคิด ต่างท า แต่อย่างไรก็ดีทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมมีความอิสระในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณแต่ควรค านึงถึงบริบท และทิศทางการ
พัฒนาของคนทั้งชาติเป็นส าคัญด้วย  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลแม่เมาะที่มีความเชื่อมโยงกัน
ทั้งในระดับอ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ  จะต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในสองระดับคือ ระดับที่ 1 ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1  ยุทธศาสตร์จังหวัด
ล าปาง  กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  นโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัด
ล าปาง  นโยบายนายอ าเภอแม่เมาะ  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   ระดับที่ 2 ข้อมูลจากล่างขึ้น
บน (bottom up)  โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหาความต้องการของประชาชนในการประชาคม
ท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน  ระดับต าบล   ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อมูล
พ้ืนฐานต่างๆ เป็นต้น  ความเชื่อมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น คือการมุ่งสร้าง
สังคมแห่งความสุข เกิดความม่ันคง  ยั่งยืน สมดุล  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มภาคเหนือ 
แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่เมาะ  

พ.ศ. 2566 - 2570 

 



  

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

(6 ยุทธศาสตร์) 

1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน 

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

4. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค 

5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

การจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับที่ 12  

(10 ยุทธศาสตร์) 

1. การ
เสริมสร้างและ

พัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

2. การสร้าง
ความเป็น

ธรรมและลด
ความเหลื่อม
ล้้าในสังคม 

3. การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

4. การเติบโต
ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

5. การเสริมสร้าง
ความมั่นคง

แห่งชาติ เพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ังและ

ยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการ
ในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

7. การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบ 

โลจิสติกส์ 

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

9. การพัฒนา
ภาคเมืองและ
พื้นเศรษฐกิจ 

10. ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

แผนพัฒนา
ภาคเหนือ 

1. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ สร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง 
รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี 
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุ
ภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 
AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ

ของภาค 

3. ยกระดับเป็นฐานการผลิต
เกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่

สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไข
ปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแล ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

5. อนุรักษ์และฟื้นฟูปุาต้นน้ าให้คง
ความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร 
จัดการน้ าอย่างเหมาะสมและ
เชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง 
ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษ

หมอกควันอย่าง ยั่งยืน 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 

1. พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และบริการท่ีเน้นความโดดเด่นและ

เช่ือมโยง ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการ
ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

2. เพิ่มศักยภาพการค้า 
การลงทุน การค้าชายแดน
และการค้าต่างประเทศ 

3. พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภยั เกษตรแปรรูป ที่

มุ่งเน้นการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ผลิตและสร้างสร้างมูลค่าเพิ่ม 

4. พัฒนาการบริการด้าน
สุขภาพ (Wellness) แบบองค์
รวม มุ่งเน้นการเปลีย่นแปลง

เข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ

5. บริหารจัดการอนุรักษ์
และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 



  

 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 

(5 ยุทธศาสตร์) 

1. พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และบริการท่ีเน้นความโดดเด่นและ

เช่ือมโยง ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการ
ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

2. เพิ่มศักยภาพการค้า 
การลงทุน การค้าชายแดน
และการค้าต่างประเทศ 

3. พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภยั เกษตรแปรรูป ที่

มุ่งเน้นการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ผลิตและสร้างสร้างมูลค่าเพิ่ม 

4. พัฒนาการบริการด้าน
สุขภาพ (Wellness) แบบองค์
รวม มุ่งเน้นการเปลีย่นแปลง

เข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ

5. บริหารจัดการอนุรักษ์
และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

แผนพัฒนา
จังหวัดล้าปาง 
(5 ยุทธศาสตร์) 

1. การท่องเทีย่วเพื่อ
เรียนรู้และสรา้งสรรค ์

2. อุตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุนเชิงสรา้งสรรค์และ

เรียนรู้ที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม 

3. เกษตรนวัตกรรม
สร้างสรรค์และปลอดภัย 

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิสังคมแห่ง
การเรียนรู้ สรา้งสรรคแ์ละ

ยั่งยืน 

5. ด้านความมั่นคง 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย มั่นคง 
ยั่งยืน 

แผนพัฒนา อปท.
ในเขตจังหวดั

ล้าปาง 
(5 ยุทธศาสตร์) 

1. การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

2. การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3. การพัฒนาด้านสังคมและ
ชุมชน 

5. การพัฒนาด้านการ
บริหารและพัฒนาองค์กร 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลต้าบล 

แม่เมาะ 
(7 ยุทธศาสตร์) 

1. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

2. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

3. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านการพัฒนา
สังคมคุณภาพชีวิต 

5. ด้านการศึกษา 
การกีฬา วัฒนธรรม
และการท่องเทีย่ว 

6. ด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

7. ด้านการบริหาร
องค์กร 

แผนงาน 

(11 แผนงาน) 

แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการเกษตร 
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3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และศักยภาพชุมชน 
 3.1  การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จากการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นกลุ่มผู้น าชุมชน  ผู้น าองค์กร และผู้น า
เครือข่ายต่างๆ ในชุมชน โดยให้มีความหลากหลายในมิติด้านต่างๆ  ทั้งอายุ เพศ คุณวุฒิ วัยวุฒิ  เพ่ือร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลแม่เมาะถึงศักยภาพของชุมชน ปัญหา และโอกาสทางสังคม
ต่างๆ  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกชุมชนด้วย (SWOT Analysis) ได้ดังนี ้

1.)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของต้าบลแม่เมาะ เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและ
ความพร้อมต่างๆ ที่ช่วยเสริมให้ชุมชนมีความพร้อม มีศักยภาพในการพัฒนา และจุดอ่อนของชุมชนที่พบเห็นซึ่งจะ
เป็นการยับยั้งมิให้เกิดการพัฒนาหรือท าให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างช้าๆ โดยมุ่งให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
ของตนเอง (ชุมชน) โดยสรุปประเด็นต่างๆ 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในต้าบลแม่เมาะ 

จุดแข็ง (Strength)  พบว่า ต าบลแม่เมาะมีภูมิประเทศที่เป็นจุดศูนย์การของหน่วยงานราชการ
ระดับอ าเภอ โดยตั้งอยู่ในเขตของอ าเภอแม่เมาะ  เป็นแหล่งรวมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของอ าเภอ  มี
หน่วยงานภาคีต่างๆ ตั้งที่ท าการอยู่ในเขตพ้ืนที่  อาทิเช่น การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ)  
สมาคมพัฒนาแม่เมาะ  ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ  และยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของชุมชน  เช่น ถ่านหินลิกไนต์  แหล่งท่องเที่ยวภูเขาไฟจ าปุาแดด  แหล่ งท่องเที่ยว
แผ่นดินหวิด  สุสานหอย  ถ้ าและสถาปัตยกรรมต่างๆ  เป็นแหล่งที่ตั้งสถานศึกษาขนาดใหญ่ เช่น วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ  หรือโรงเรียนมัธยมของอ าเภอแม่เมาะ ได้แก่ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา  คน
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะมีความรู้ความสามารถและเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของส่วนราชการหรือ
องค์กร หน่วยงานต่างๆ  ผู้น าที่มีความเข้มแข็งและเข้าใจในบทบาทและกระบวนการท างานของหน่วยงาน  ชุมชน
มีการรวมตัวในการด าเนินกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การรวมตัวของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มทาง
การเกษตร  การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

จุดอ่อน (Weakness) พบว่า ต าบลแม่เมาะเป็นชุมชนที่มีการเคลื่อนย้ายหลายหมู่บ้าน 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ในการท าสัมปทานเหมืองแร่ของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย ชุมชนมีขนาดใหญ่มีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  เป็นแหล่งรวมของกลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจากเป็นที่ตั้ง
ของสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ท าให้ปัญหาทางสังคมมีมากขึ้น การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน  
การเจริญทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดความแออัดของชุมชน โดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจ  การที่เป็นแหล่งที่ตั้งของการ
ผลิตไฟฟูาของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ)  ท าให้ชุมชนเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น 
ปัญหาฝุุนละออง  ปัญหาน้ าเนาเสีย  ปัญหามลพิษทางอากาศ  ปัญหาการจราจร  ปัญหาความไม่เข้าใจของคนใน
ชุมชนต่อการด าเนินงานของหน่วยงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  ด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการท ากา ร
เกษตรกรรมที่ต้องเร่งผลผลิตจ านวนมาก  ท าให้เกิดการใช้สารเคมีในปริมาณมาก และขยายวงกว้างซึ่งส่งผลต่อมา
ในด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนในชุมชน 

 

 



 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
                 เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง หน้า 84 

 

 

ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของต้าบลแม่เมาะ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของส่วนราชการระดับอ าเภอ 
2. มีหน่วยงานภาคีท่ีหลากหลาย เช่น กฟผ.     

แม่เมาะ สมาคมพัฒนาแม่เมาะ  ศูนย์พัฒนา
ชนบทผสมผสานแม่เมาะ, กองทุนพัฒนารอบ
โรงไฟฟูาจังหวัดล าปาง 

3. มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย และ
โดดเด่น เช่น แร่ลิกไนต์  ภูเขาไฟ  ฯลฯ 

4. ชุมชนมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมกับ
การบริหารงานของหน่วยงาน 

5. ชุมชนมีการรวมตัวในการสร้างรายได้  เช่น 
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

6. มีกิจกรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีความ
โดดเด่น 

7. รัฐได้จัดสวัสดิการชุมชนอย่างทั่วถึง มีกองทุน
สวัสดิการชุมชน  มีสถานที่ออกก าลังกายของ
ชุมชน  

8. มีการจัดบริการสาธารณะที่ดี  เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  ปลอดภัย 

9. มีปราชญ์ชุมชนที่หลากหลาย และกระจายอยู่
ทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ 

1. ชุมชนเป็นชุมชนที่ผู้คนมาจากหลายที่ หลาย
ภูมิภาค จึงมีความหลากหลายของผู้คนและ
วัฒนธรรม 

2. ชุมชนบางแห่งมีการตั้งที่อยู่อาศัยที่ห่างไกล
กัน ท าให้การพัฒนาไม่ทั่วถึง 

3. คนในชุมชนยังขาดความสามัคคี  ความ
ร่วมมือ และการสร้างภาคีที่ดีต่อกัน 

4. ขาดระบบฐานข้อมูลชุมชนที่ดี ถูกต้องและมี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5. กลุ่มแม่บ้านยังขาดอาชีพหลักที่มีความ     
มั่นคง 

6. ชุมชนยังขาดแหล่งน้ าในการท าการเกษตร 
7. เอกสารสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง 
8. กฎระเบียบของชุมชนไม่เคร่งครัด และไม่

สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 
9. ชุมชนยังขาดความรู้ในเรื่องการจัดท า

โครงการ หรือการเขียนโครงการที่ต้องใช้
เทคนิคเฉพาะ 

 

2.)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของต้าบลแม่เมาะ เป็นการวิเคราะห์ในบริบทของ
หน่วยงานภายนอกที่เป็นแรงเกื้อหนุนหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเกิดศักยภาพในการพัฒนาด้านต่างๆ หรือเป็น
ปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชนซึ่งเกิดจากบุคคล องค์กร หน่วยงานภายนอกชุมชน โดยมุ่งให้ทราบถึงโอกาส 
และอุปสรรค โดยสรุปประเด็นต่างๆ 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกต้าบลแม่เมาะ 

โอกาส (Opportunity)  พบว่า  ในเขตพ้ืนที่ต าบลแม่เมาะ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  มีตลาดขนาดใหญ่  มีหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ หลายหน่วยงาน องค์กร  และเป็นพ้ืนที่
สัมปทานถ่านหินลิกไนต์  ท าให้องค์กรของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าภาคหลวงแร่เป็นจ านวนที่สูง  ท าให้มี
งบประมาณในการพัฒนามาก  นอกจากนี้ยังได้มีการให้การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่อีก
หลายหน่วยงาน  เช่น กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ  การท าการเกษตรได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณและองค์
ความรู้จากศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ (PDA)   กิจกรรมด้านการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนใน
ชุมชน การสังคมสงเคราะห์  ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมพัฒนาแม่เมาะ  และการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนที่
หรือกิจกรรมบริการสาธารณะอ่ืน นอกจากเทศบาลต าบลแม่เมาะ   ยังได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟูาฝุายผลิต
แห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ)  การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่างๆ ท าให้ต าบลแม่เมาะมีโอกาสทางการศึกษา
ที่ดี  มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรค (Threat)  พบว่า ต าบลแม่เมาะเป็นเขตพ้ืนที่สัมปทานเหมืองแร่ (ถ่านหินลิกไนต์)  ท า
ให้บางชุมชนต้องมีการอพยพอยู่ตลอดเวลา ทั้งการอพยพเพ่ือขุดถ่านหิน หรือการอพยพตามมาตรการการควบคุม
มลพิษ  ท าให้ชุมชนขาดการพัฒนาที่ถาวร  ชุมชนมีการรวมตัวกันแบบหลวมๆ  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และพ้ืนฐานการด าเนินชีวิต  ภาษา  นอกจากนี้จ านวนประชากรที่มีการเคลื่อนย้าย  มีกลุ่มประชากรแฝงจ านวน
มากซึ่งเข้ามาในเป็นแรงงานรับจ้าง ส่งผลให้ชุมชนมีสภาพแออัด การขยายพ้ืนที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้น การบุกรุกพ้ืนที่
จึงเป็นปัญหาของชุมชน  ชุมชนต าบลแม่เมาะมีการด าเนินของหน่วยงานที่หลากหลายแต่การติดต่อระบบราชการ
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชนเนื่องจากมีกฎระเบียบ และขั้นตอนที่หลากหลายท าให้เกิดความล้าช้าและ
ไม่สามารถตอนสนองได้ตามความต้องการอย่างเร่งด่วน  โดยจะพบว่าโครงการด้านการพัฒนาต่างๆ จะสามารถ
น าสู่การปฏิบัติได้ต้องอาศัยระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน 

ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของต้าบลแม่เมาะ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. หน่วยงานภาคีในการให้การสนับสนุน
งบประมาณและความรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย 
เช่น เทศบาล, กฟผ.แม่เมาะ, สมาคมพัฒนา 
แม่เมาะ, ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ, 
กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟูาฯ, กองทุน
สวัสดิการสังคม, กองทุน สปสช. 

2. ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการได้อย่างรวดเร็ว และหลากหลาย เช่น 
วิทยุชุมชน หรือการประชาสัมพันธ์รถเคลื่อนที่ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งโดยตนเอง 

1. ความหลากหลายของคนในชุมชน จึงเกิดความ
แตกต่างทั้งความคิด และแนวทางปฏิบัติต่างๆ 

2. พ้ืนที่ไม่มีความชัดเจนในการพัฒนา  เนื่องจาก
บางพ้ืนที่เป็นเขต กฟผ.แม่เมาะ  เป็นปุาสงวน 
หรือพ้ืนที่สาธารณะ และพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า 

3. งบประมาณในการสนับสนุนจากส่วนราชการ 
องค์กรต่างๆ มีความไม่ต่อเนื่อง และเพียงพอ 

4. ขั้นตอนของระเบียบกฎหมายต่างๆ ของส่วน
ราชการที่ซับซ้อนและล้าช้า 
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 สรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตต้าบลแม่เมาะ 

1.) ด้านสาธารณูปโภค    ปัญหาด้านนี้เป็นปัญหาของประชาชนในต าบลแม่เมาะเป็นส่วนใหญ่
โดยได้กล่าวถึงปัญหา ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  เช่น สภาพถนน ช ารุด ถนนเข้าที่ท ากินยังไม่มี การเดินทาง ไม่
สะดวกปลอดภัย ถนนบางสายไม่มีท่อระบายน้ าท าให้น้ าท่วมขังและไหลเข้าบ้านเรือนของประชาชน ในช่วงฤดูฝน 
ไฟฟูาส่องสว่างยังไม่ทั่วถึง ในบางพ้ืนที่ ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ที่อาจ เป็นอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรไปมาได้ การ
ประปาหรือน้ าดื่มสะอาดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สภาพจราจรในบางพ้ืนที่ไม่มีความเป็น
ระเบียบ ขาดวินัยทางจราจร สัญญาณไฟจราจร ไม่ทั่วถึง นอกจากนี้สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค
ต่างๆที่มีอยู่แล้วไม่ได้รับการบ ารุงรักษาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

             แนวทางการแก้ไขปัญหา   เทศบาลฯควรส ารวจและพิจารณาแก้ไขปัญหาในเรื่องที่จ าเป็น
เร่งด่วนเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และยังได้เสนอโครงการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเป็น
รายพื้นที ่
 

2.) ด้านสังคมและเศรษฐกิจ  พบว่าปัญหา  การว่างงาน ของคนในชุมชน กลุ่มอาชีพขาดความ
มั่นคง รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ   

             แนวทางการแก้ไขปัญหา   ได้เสนอแนะด้านการส่งเสริมอาชีพ ควรจัดหาสถานที่จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ชุมชน เช่น สร้างสถานที่จ าหน่ายสินค้าชุมชน ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆ เพ่ือสร้างรายได้ท่ียั่งยืน ฯลฯ 
 

3.) ด้านสิ่งแวดล้อม  ปัญหาที่เป็นประเด็นส าคัญ คือปัญหาฝุุนละอองจากการไฟปุาหมอกควัน 
ท าเหมืองถ่านหิน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในพ้ืนที่สาธารณะ นอกจากนี้
ยังมีปัญหาความไม่เป็นระเบียบของผู้ประกอบการค้าในตลาดที่ทิ้งเศษขยะลงในรางระบายน้ า ท าให้เกิดน้ าขัง ส่ง
กลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค/ยุงลายซึ่งเป็นพาหะไข้เลือดออก 

            แนวทางการแก้ไขปัญหา   เทศบาลควรรณรงค์ ส่งเสริม การปลูกจิตส านึกในเรื่องสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ประชาชน อย่างทั่วถึง  ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ในการควบคุมผู้ประกอบการค้าของเก่าอย่างเคร่งครัด 

 

4.) ปัญหาด้านอ่ืนๆ  ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน ปัญหาเรื่องเสียงตามสายไม่
เพียงพอ ปัญหาการขาดพ้ืนที่ในการออกก าลังกายและขาดอุปกรณ์กีฬา  ขาดสนามกีฬาที่เหมาะสมส าหรับ
เยาวชน และผู้สูงอายุ 

            แนวทางแก้ไขปัญหา  ให้เทศบาลส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหาทางแก้ไขปัญหาและให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเหมาะสมในแต่ละประเด็นปัญหา 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมและเศรษฐกิจทั้ง
ระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ ย่อมมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) ที่มีส่วนและอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน กระแสโลกาภิวัตน์ที่เห็นได้ชัดเจนและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการเกิดกระบวนการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  การไฟฟูาที่ตอบสนองได้
อย่างทันท่วงทีและจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันมา ประชาชนมักคุ้นเคยและต้องได้รับการตอบสนอง จึงท าให้
การพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

 

2) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าเกิดกระบวนการน าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมาย เช่น ทรัพยากรแร่ธาตุ ปุาไม้ ทรัพยากรดิน อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เร่งด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาอาจท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ 
เช่น ทรัพยากรปุาไม้ที่ก าลังหมดไป ส่งผลกระทบมากมายทั้งฝนแล้ง โคลนถล่ม น้ าปุาไหลหลากอย่างรุนแรง  
ทรัพยากรดินที่ปัจจุบันมีการใช้เคมีในการผลิตท าให้สารพิษตกค้างในดินและซึมสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติท าให้สัตว์
น้ า และ แหล่งน้ าอุปโภค บริโภคมีการปนเปื้อนของสารพิษ 

 

3) ด้านสังคม ประกอบด้วยดังนี้ 

3.1)  ด้านการศึกษา  ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของสังคมการศึกษาที่มุ่งเน้นแต่การแข่งขันจน
ท าให้ผู้เรียนมิได้สนใจการเรียนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนตนเอง และ หลงลืมรากเหง้า
ของตนเอง 

3.2)  ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับเอาวัฒนธรรม ประเพณีของ
ตะวันตกมาใช้ปะปนกับวัฒนธรรมไทย จนท าให้วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันดีงามเลือนหายไปจากท้องถิ่น 

3.3)  ด้านความเอ้ืออาทร สังคมไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมากจากอดีตและความมีเสน่ห์อีกอย่าง
หนึ่งของสังคมไทย คือ การเอ้ืออาทรกัน แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะ
สังคมเมือง และนอกจากนั้นสังคมชนบทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ความเป็น
ชนบทที่อยู่ร่วมกันอย่างญาติมิตรเอ้ืออาทรต่อกันเริ่มลดน้อยลง ต่างคนต่างอยู่ จะสังเกต
ได้จากการลงแขกด านา การแบ่งปันลดน้อยลง 

3.4)  ด้านสาธารณภัย สืบเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนัก เพ่ือตอบสนอง
กระแสโลกาวัฒน์ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปมาก อันส่งผลให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย 
ขาดความสมดุล อันเป็นสาเหตุของสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ 

3.5) ด้านสุขภาพอนามัยประชาชน ด้านสุขภาพปัญหาที่พบคือโรคอุบัติ ใหม่ อุบัติ ซ้ า                
เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ไข้เลือดออก ไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ  นั่นย่อม
หมายถึงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเอง 
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4) ด้านเศรษฐกิจ  ด้านเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้ความสมดุลของทุกส่วนเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากกระบวนการด้านเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปอย่างมากจากอดีตเราผลิตเพ่ือบริโภคกลายมาเป็นเพ่ือการค้าและ
การส่งออก  ส าหรับต าบลแม่เมาะเดิมเป็นสังคมการเกษตรรูปแบบทางเศรษฐกิจมุ่งผลิตไว้บริโภคในครัวเรือนเป็น
หลัก และการปลูกข้าวเป็นหลัก ปัจจุบันการผลิตเพ่ือการค้าขายเริ่มมีอิทธิพลต่อสังคมการเกษตร มีการปลูกพืชที่
ไม่ได้บริโภคมากข้ึน และต้องขายอย่างเดียวไม่สามารถเก็บไว้บริโภคได้ในสถานการณ์ที่ราคาผลผลิตตกต่ า 

 

จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือกระแส              
โลกาภิวัตน์ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อคนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดจากความเจริญทางวัตถุและ
เกิดสิ่งอ านวยความสะดวก และการตอบสนองกิเลสได้เป็นอย่างดี   วิธีการจัดการกับกระแสโลกาภิวัฒน์ได้นั้น                    
ในที่นี้ขอน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งสร้างให้เกิดความพอดี พอเพียง พอประมาณ  การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆภายใต้ความสมเหตุและผล รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในคนในสังคมให้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์
และอยู่ท่ามกลางกระแสอย่างมีสติ  รวมทั้งการสร้างให้คนมีความรู้และน าความรู้ไปใช้อย่างมีคุณธรรม ซึ่งจะช่ วย
ให้ปัญหาของท้องถิ่นได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จรงิ 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน
1 การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง กองการศึกษาฯ

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง       ส านักปลัด,      
   กองการศึกษาฯ,  
 กองสาธารณสุขฯ, 

กองคลัง

บริหารทัว่ไป รักษาความสงบภายใน กองช่าง ส านักปลัด

เศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง กองสวัสดิการฯ

2 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์และบริหารจัดการ บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเกษตร กองสวัสดิการฯ       ส านักปลัด,      

  กองสาธารณสุขฯ

บริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป กองคลัง ส านักปลัด
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการฯ ส านักปลัด
บริการชุมชนและสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ส านักปลัด กองช่าง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง ส านักปลัด
เศรษฐกิจ การเกษตร กองสวัสดิการฯ ส านักปลัด

ส่วนที ่3
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว3

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน
บริการชุมชนและสังคม งบกลาง กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขฯ
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการฯ
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ กองช่าง
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการฯ
บริการชุมชนและสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษาฯ กองช่าง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง กองการศึกษาฯ

5 การพัฒนาดา้นการศึกษาและภูมปิัญญา บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ ส านักปลัด
บริการชุมชนและสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษาฯ ส านักปลัด
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและโยธา ส านักปลัด    กองสวัสดิการฯ,   

 กองช่าง

6 การรักษาความสงบเรียบร้อย บริหารทัว่ไป รักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองการศึกษาฯ
7 การเมอืงและการพัฒนาองค์กร บริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ส านักปลัด กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ ส านักปลัด
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ กองคลัง
บริหารทัว่ไป รักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองสาธารณสุขฯ
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการฯ ส านักปลัด
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด

รวม 7 ยุทธศาสตร์ 4 ดา้น 11 แผนงาน

4

1 ส านัก 5 กอง

การพัฒนาดา้นสังคมและสุขภาวะอนามยั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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บญัชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

(แบบ ผ.01)
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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 4 4,500,000 4 4,100,000 3 4,000,000 3 4,000,000 3 4,000,000 5 20,600,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 18 29,798,000 8 10,800,000 7 10,500,000 8 11,000,000 7 10,500,000 20 72,598,000
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 7,500,000
1.4 แผนงานการเกษตร 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 5,000,000

24 36,798,000 14 17,400,000 12 17,000,000 13 17,500,000 12 17,000,000 27 105,698,000

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 630,000 3 630,000 3 630,000 3 630,000 3 630,000 3 3,150,000
2.2 แผนงานการเกษตร 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 400,000

6 710,000 6 710,000 6 710,000 6 710,000 6 710,000 6 3,550,000

2) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรกัษ์และ
บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

                      บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ป2ี567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รวม

รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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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 2566 ป2ี567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 4 155,000 4 155,000 4 155,000 4 155,000 4 155,000 4 775,000
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 300,000

3.3 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ

3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 3,000,000

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 2,500,000
3.5 แผนงานการเกษตร 6 200,000 6 200,000 6 200,000 6 200,000 6 200,000 6 1,000,000

17 1,515,000 17 1,515,000 17 1,515,000 17 1,515,000 17 1,515,000 17 7,575,000

4.1 แผนงานงบกลาง 5 37,300,000 5 39,800,000 5 42,330,000 5 44,860,000 5 47,360,000 5 211,650,000
4.2 แผนงานสาธารณสุข 7 1,305,000 7 1,305,000 7 1,305,000 7 1,305,000 7 1,305,000 7 6,525,000
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 120,000 4 120,000 4 120,000 4 120,000 4 120,000 4 600,000
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 750,000

4.5 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ

5 800,000 5 800,000 5 800,000 5 800,000 5 800,000 5 4,000,000

4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500,000
26 40,175,000 25 42,175,000 25 44,705,000 25 47,235,000 25 49,735,000 26 224,025,000

3) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รวม

4) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต

รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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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 2566 ป2ี567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

5.1 แผนงานการศึกษา 14 16,785,600 10 15,265,600 10 15,265,600 10 15,265,600 10 15,265,600 14 77,848,000

5.2 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ

5 1,100,000 4 1,000,000 4 1,000,000 4 1,000,000 4 1,000,000 5 5,100,000

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 2 80,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 80,000

21 17,965,600 14 16,265,600 14 16,265,600 14 16,265,600 14 16,265,600 21 83,028,000

6.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 8 1,110,000 7 460,000 7 560,000 7 460,000 7 560,000 10 3,150,000

8 1,110,000 7 460,000 7 560,000 7 460,000 7 560,000 10 3,150,000

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 950,000 13 790,000 14 2,250,000 13 790,000 14 850,000 15 5,630,000
7.2 แผนงานการศึกษา 4 930,000 5 1,130,000 5 1,030,000 3 780,000 3 780,000 8 4,650,000
7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 1,620,000 6 1,620,000 6 1,620,000 6 1,620,000 6 1,620,000 6 8,100,000

7.4 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ

1 150,000 0 0 1 150,000 0 0 1 150,000 1 450,000

26 3,650,000 24 3,540,000 26 5,050,000 22 3,190,000 24 3,400,000 30 18,830,000

128 101,923,600 107 82,065,600 107 85,805,600 104 86,875,600 105 89,185,600 137 445,856,000

รวม

7) ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารองค์กร

รวม

รวมทัง้สิ้น

5) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา การ
กีฬา วัฒนธรรมและการทอ่งเที่ยว

6) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการรกัษาความ
สงบเรยีบรอ้ย

รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง
(แบบ ผ.01-1)

โครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

บญัชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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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)

45 49,533,000 2 1,345,000.00  -  -  -  -  - 47 50,878,000

45 49,533,000 2 1,345,000  -  -  -  -  - 47 50,878,000รวมทัง้สิ้น

โครงการพัฒนาทีน่ ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชมุชน

รวม 5 ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา ทีน่ าจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชมุชน
เทศบาลต าบลแมเ่มาะ อ าเภอแมเ่มาะ จังหวัดล าปาง

ปี 2566 ป2ี567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุน การไฟฟาูส่วนภมูิภาค

จังหวดัล าปาง ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาูและพาดสายดับ
ในพื้นที่เทศบาลต าบลแม่เมาะ

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟาู
และไฟส่องสวา่งใช้อย่าง
ทั่วถึง

ตามแบบแปลนของการ
ไฟฟาูส่วนภมูิภาคจังหวดั
ล าปางก าหนด

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนที่
ประสบปญัหา 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
ไฟฟาูใช้ มี
แสงสวา่ง
พอเพยีง

กองช่าง

2 อุดหนุน การประปาส่วน
ภมูิภาคจังหวดัล าปาง ตาม
โครงการขยายเขตประปาใน
พื้นที่เทศบาลต าบลแม่เมาะ

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง

ตามแบบแปลนของการ
ประปาส่วนภมูิภาค
จังหวดัล าปางก าหนด

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนที่
ประสบปญัหา 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค
 บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและ
เหมาะสม

กองช่าง

    1.1 แผนงานด้านเคหะและชุมชน 

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 5 ด้านอุตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม การค้าการลงทนุเชิงสรา้งสรรค์และเรยีนรู้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.1 แผนงานด้านเคหะและชุมชน 

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

3 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่
เมาะ

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใหม้ี
สภาพแวดล้อมที่ร่มร่ืน 
สะอาด น่าอยู่และเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก

ปรับปรุงสนามหญ้า และ
อื่นๆ หรือตามแบบแปลน
ของ ทต.แม่เมาะ

   100,000 ประชาชนร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจในระบบ
การบริหาร
จัดการด้าน
อาคารสถานที่
ของ ศพด.ทต.แม่
เมาะ

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กใหม้ี
สภาพแวดล้อ
มที่ร่มร่ืน 
สะอาด น่า
อยู่และเอื้อ
ต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก

กองการศึกษาฯ
 / ศพด.ทต.แม่
เมาะ

4 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ใน
โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

เพื่อใหโ้รงเรียนเทศบาลแม่
เมาะ มีสภาพแวดล้อมภมูิ
ทศัน์ที่ได้มาตรฐาน 
ปลอดภยัส าหรับการ
บริการประชาชน

(1) ปรับปรุงเพิ่มเติมร้ัว
รอบบริเวณโดมเคร่ืองเล่น
สนามสนาม 
(2) ปรับปรุงรอบๆบริเวณ
สนามโดมเคร่ืองเล่นสนาม
โดยการปลูกหญ้า ปลูก
ต้นไม้ยืนต้น  ไม้พุ่ม ไม้
ประดับ 
(3) รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะก าหนด

500,000    ประชาชนร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจในระบบ
การบริหาร
จัดการด้าน
อาคารสถานที่
ของ ร.ร.เทศบาล
แม่เมาะ

โรงเรียน
เทศบาลแม่
เมาะ มี
สภาพแวดล้อ
มภมูิทศัน์ที่
ได้มาตรฐาน 
ปลอดภยั
ส าหรับการ
บริการ
ประชาชน

กองการศึกษาฯ
 / ร.ร.เทศบาล
แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.1 แผนงานด้านเคหะและชุมชน 

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

5 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
สถานที่สาธารณะในพื้นที่ต าบล
แม่เมาะ

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
สถานที่สาธารณะใหม้ี
ความสวยงาม เปน็แหล่ง
พกัผ่อนหย่อนใจ จัด
กิจกรรมต่างๆ

(1) ปรับปรุงภมูิทศัน์ให้
สวยงาม
(2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนที่ใช้
บริการมีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

สถานที่
สาธารณะให้
มีความ
สวยงาม เปน็
แหล่ง
พกัผ่อน
หย่อนใจ จัด
กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

5 โครงการ  -  - 4,500,000 4,100,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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 และ
รองรับนักทอ่งเที่ยว

(1) โดยท าการ
ก่อสร้างร้ัวรอบศูนย์
วฒันธรรมอ าเภอแม่
เมาะ และซุ้มประตู
เข้า ความยาวรวมไม่
น้อยกวา่ 650.00 
เมตร พร้อมปรับภมูิ
ทศัน์และอื่นๆ        
(2) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่
เมาะ

6,000,000 ประชาชนและ
นักทอ่งเที่ยว 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจ
ต่อโครงการ อยู่
ในระดับดี

ศูนย์
วฒันธรรม
อ าเภอแม่
เมาะ มีความ
สวยงาม เปน็
เอกลักษณ์
และสามารถ
รองรับ
นักทอ่งเที่ยว
ได้

กองช่าง 
(นโยบายนายก)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 5 ด้านอุตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม การค้าการลงทนุเชิงสรา้งสรรค์และเรยีนรู้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

2 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลแม่เมาะ

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส านักงานใหส้ามารถใช้
งานได้ดี เหมาะสม 
ปลอดภยั และสวยงาม

(1) โดยท าการ
ซ่อมแซมหลังคา ฝูา 
เพดาน ระบบไฟฟาู 
และอื่นๆ (2) 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

2,000,000 ประชาชนที่มา
ใช้สถานที่
ดังกล่าว ร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการ อยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
และ
เจ้าหน้าที่มี
สถานที่
บริการที่
เหมาะสม 
ปลอดภยั
และสวยงาม

กองช่าง

3 โครงการปรับภมูิสถาปตัยกรรม
อาคารส านักงานเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

เพื่อใหอ้าคารส านักงานมี
ความสวยงามและเปน็
เอกลักษณ์

(1) โดยท าการ
ปรับปรุงงาน
สถาปตัยกรรมตัว
อาคาร (2) งานผนัง 
(3) งานตกแต่ง
อาคารภายนอก 
ภายในใหม้ีรูปทรง
ทางสถาปตัยกรรม (4)
 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

2,000,000 ประชาชนที่มา
ใช้สถานที่
ดังกล่าว ร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการ อยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
และ
เจ้าหน้าที่มี
สถานที่
บริการที่
เหมาะสม 
ปลอดภยั
และสวยงาม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

4 โครงการต่อเติมปรับปรุงร้ัว
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

เพื่อสร้างความปลอดภยั
ส าหรับเด็กและทรัพย์สิน
ของทางราชการ

ต่อเติมและปรับปรุง
ร้ัวศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
 ยาว 195 เมตร และ
อื่นๆ หรือตามแบบ
แปลนของ ทต.แม่เมาะ

      400,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
พงึพอใจใน
ระบบการ
บริหารจัดการ
ด้านอาคาร
สถานที่ของ 
ศพด.ทต.แม่เมาะ

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมีร้ัวที่
ได้มาตรฐาน
มีความ
ปลอดภยัต่อ
เด็กและ
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการ

กองการศึกษา
ฯ / ศพด.ทต.
แม่เมาะ

5 โครงการก่อสร้างอ่างล้างจาน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

เพื่อให ้ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก มีอาคารสถานที่
พร้อมใช้งาน ได้
มาตรฐานปลอดภยั

ก่อสร้างอ่างล้างจาน
อาคารดอกเส้ียว 
จ านวน 1 จุด และ
อื่นๆ หรือตามแบบ
แปลนของ ทต.แม่เมาะ

      150,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
พงึพอใจใน
ระบบการ
บริหารจัดการ
ด้านอาคาร
สถานที่ของ 
ศพด.ทต.แม่เมาะ

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมี
อาคาร
สถานที่พร้อม
ใช้งาน ได้
มาตรฐาน 
ปลอดภยั
ส าหรับเด็ก
และประชาชน

กองการศึกษา
ฯ / ศพด.ทต.
แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

6 โครงการติดต้ังรางระบายน้ าฝน
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

เพื่อให ้ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีอาคารสถานที่พร้อม
ใช้งาน ได้มาตรฐาน
ปลอดภยั

รางระบายน้ าฝน
อาคาร ศพด. และ
อื่นๆ หรือตามแบบ
แปลนของ ทต.แม่เมาะ

      200,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
พงึพอใจใน
ระบบการ
บริหารจัดการ
ด้านอาคาร
สถานที่ของ 
ศพด.ทต.แม่เมาะ

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมี
อาคาร
สถานที่พร้อม
ใช้งาน ได้
มาตรฐาน 
ปลอดภยั
ส าหรับเด็ก

กองการศึกษา
ฯ / ศพด.ทต.
แม่เมาะ

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

เพื่อความปลอดภยัของ
เด็กและบรรเทาปญัหา
น้ าทว่มขังในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

รางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิ และอื่นๆ
 ตามแบบแปลนของ 
ทต.แม่เมาะ

      300,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
พงึพอใจใน
ระบบการ
บริหารจัดการ
ด้านอาคาร
สถานที่ของ 
ศพด.ทต.แม่เมาะ

เด็ก 
ศพด.ทต.แม่
เมาะ มีความ
ปลอดภยั 
และลด
ปญัหาน้ า
ทว่มขังใน
ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

กองการศึกษา
ฯ / ศพด.ทต.
แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

8 โครงการติดต้ัง ปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟาู ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะ

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็ก
เล็กมีความปลอดภยัใน
ทรัพย์สิน

 ติดต้ังไฟฟาูรอบ
อาคาร ปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟาูที่ช ารุด
 และอื่นๆ หรือตาม
แบบแปลนของ ทต.
แม่เมาะ

       50,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
พงึพอใจใน
ระบบการ
บริหารจัดการ
ด้านอาคาร
สถานที่ของ 
ศพด.ทต.แม่เมาะ

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภยัใน
ทรัพย์สิน

กองการศึกษา
ฯ / ศพด.ทต.
แม่เมาะ

9 โครงการก่อสร้างโรงเก็บของใน
โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

เพื่อใหโ้รงเรียนเทศบาล
แม่เมาะมีโรงเก็บของ
ส าหรับการจัดเก็บของ
อย่างมีระเบยีบ

ก่อสร้างโรงเก็บของ 
จ านวน 1 หลัง กวา้ง 
4x9 เมตร หรือ ตาม
แบบแปลนของ   ทต.
 แม่เมาะ

498,000      ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
พงึพอใจใน
ระบบการ
บริหารจัดการ
ด้านอาคาร
สถานที่ของ ร.ร.
เทศบาลแม่เมาะ

โรงเรียนมีโรง
เก็บของ
ส าหรับการ
จัดเก็บของ
อย่างมี
ระเบยีบ

กองการศึกษา
ฯ / ร.ร.
เทศบาลแม่
เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

10 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อม  
ในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อเรียนรู้
2. เพื่อใหห้อ้งเรียนมี
ความปลอดภยัหลังจาก
นอกเวลาการปฏบิติังาน
3. เพื่อใหค้รูและเด็กใช้
ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน

โดยท าการ (1) 
ซ่อมแซม ลูกบดิประตู
 หอ้งเรียน หอ้งน้ า 
อาคารผาช้าง จ านวน
 14 หอ้งซ่อมแซม (2)
 ปรับปรุงหอ้งประชุม
อาคารผาช้าง (3) 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ก าหนด

200,000      ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
พงึพอใจใน
ระบบการ
บริหารจัดการ
ด้านอาคาร
สถานที่ของ ร.ร.
เทศบาลแม่เมาะ

1. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อ
ม ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
2. หอ้งเรียน
มีความ
ปลอดภยั
หลังจากนอก
เวลาการ
ปฏบิติังาน
3.ครูและเด็ก
มีกระดานใช้
ส าหรับการ
จัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอน

กองการศึกษา
ฯ / ร.ร.
เทศบาลแม่
เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

11 โครงการปรับปรุง
หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์
โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

1.เพื่อปรับปรุง
หอ้งปฏบิติัการ
คอมพวิเตอร์โรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ ใหม้ี
ความพร้อมในทกุๆด้านมี
ความทนัสมัยและดึงดูดใจ
ใหเ้ด็กเข้ามาใช้บริการ 2.
เพื่อเพิ่มบรรยากาศ
ภายในหอ้งปฏบิติัการ
คอมพวิเตอร์ใหเ้อื้อต่อการ
เรียนรู้

โรงเรียนเทศบาลแม่
เมาะ ได้รับการ
ปรับปรุง
หอ้งปฏบิติัการ
คอมพวิเตอร์ จ านวน 
1 หอ้ง

500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
พงึพอใจใน
ระบบการ
บริหารจัดการ
ด้านอาคาร
สถานที่ของ ร.ร.
เทศบาลแม่เมาะ

1.โรงเรียนมี
หอ้งปฏบิติัการ
คอมพวิเตอร์
ที่มีความ
พร้อมในทกุๆ
ด้าน มีความ
ทนัสมัยและ
ดึงดูดใจให้
เด็กเข้ามาใช้
บริการ 2.
โรงเรียนมี
บรรยากาศ
ภายใน
หอ้งปฏบิติัการ
คอมพวิเตอร์
ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้

กองการศึกษา
ฯ / ร.ร.
เทศบาลแม่
เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

12 โครงการก่อสร้างปาูยโรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ และปรับภมูิ
ทศัน์

เพื่อใหโ้รงเรียนมีปาูยระบุ
สถานที่และมีภมูิทศัน์ที่
สวยงาม

ปาูยโรงเรียนขนาดไม่
น้อยกวา่ กวา้ง 13 
เมตร สูง 3 เมตร 
จ านวน 1 ปาูย หรือ 
ตามแบบแปลนของ 
ทต. แม่เมาะ

600,000      ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
พงึพอใจใน
ระบบการ
บริหารจัดการ
ด้านอาคาร
สถานที่ของ ร.ร.
เทศบาลแม่เมาะ

โรงเรียน
เทศบาล
แม่เมาะปาูย
โรงเรียนและ
ภมูิทศัน์ที่
สวยงาม

กองการศึกษา
ฯ / ร.ร.
เทศบาลแม่
เมาะ

13 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ (แบบ
แปลนมาตรฐาน สน.ศท.ชั้นลอย
 ขนาด 20x45 เมตร

เพื่อใหโ้รงเรียนมีความ
เปน็ระเบยีบด้านอาคาร
สถานที่ เกิดความ
ปลอดภยัส าหรับเด็กและ
ผู้มาใช้บริการตลอดจนได้
มาตรฐานด้านอาคาร
สถานที่

(1) โดยท าการ
ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์(แบบ
แปลนมาตรฐาน สน.
ศท.ชั้นลอย ขนาด 
20x45 เมตร จ านวน 
1 อาคาร (2) ตาม
แบบแปลนของ กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่น หรือ ทต.แม่
เมาะ

7,200,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
พงึพอใจใน
ระบบการ
บริหารจัดการ
ด้านอาคาร
สถานที่ของ
โรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ

โรงเรียนมี
อาคาร
สถานที่ได้
มาตรฐานที่
ปลอดภยั
ส าหรับเด็ก
และประชาชน

กองการศึกษา
ฯ / ร.ร.
เทศบาลแม่
เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

14 โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก
และถนนสายรองในเขตพื้นที่
ต าบลแม่เมาะ

เพื่อซ่อมแซมถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยั สะดวก
ในการสัญจร

ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลแม่
เมาะก าหนดและ
ส ารวจ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนที่ใช้
ถนนเส้นทาง
ดังกล่าว ร้อยละ
 70 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการ
ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 
ลดการเกิด
อุบติัเหตุ

กองช่าง

15 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับในพื้นที่ต าบล
แม่เมาะ

(1) เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟาูในครัวเรือนอย่าง
ทั่วถึง (2) ไฟสาธารณะมี
แสงสวา่งอย่างทั่วถึง

(1) หมู่บา้นในเขต
พื้นที่ต าบลแม่เมาะ 
(ม.1-12) 
(2) ตามแบบส ารวจ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ 
(3) ตามประมาณการ
 กฟภ. ก าหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่
ได้รับผลกระทบ
จากการไม่มี
ไฟฟาูใช้ มีความ
พงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ในการ
เข้าถึงบริการ
สาธารณะ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

16 โครงการขยายเขตประปาใน
พื้นที่ต าบลแม่เมาะ

เพื่อจัดบริการสาธารณะ
ด้านสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน

(1) หมู่บา้นในเขต
พื้นที่ต าบลแม่เมาะ 
(ม.1-12) 
(2) ตามแบบส ารวจ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ 
(3) ตามประมาณการ
 กปภ. ก าหนด

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80
ประชาชนที่
ประสบปญัหา  
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการอยู่
ในระดับดี

ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค
 บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและ
เหมาะสม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

17 โครงการปรับปรุงและติดต้ัง
ระบบเสียงตามสายประจ า
หมู่บา้นในต าบลแม่เมาะ

เพื่อปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย ใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

(1) หมู่บา้นในเขต
พื้นที่ต าบลแม่เมาะ 
(ม.1-12) (2) ตาม
แบบส ารวจเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80
ประชาชนใน
พื้นที่ด าเนินการ 
 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการ
ดังกล่าวอยูใน
ระดับดี
ประชาชนใน
พื้นที่ด าเนินการ 
 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการ
ดังกล่าวอยูใน
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1.2 แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

18 โครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ าในเขตพื้นที่ต าบลแม่เมาะ

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง
ในชุมชน

ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลแม่
เมาะก าหนดและ
ส ารวจ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80
ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
ปญัหาน้ าทว่มขัง 
มคีวามพงึพอใจ
ต่อโครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับการ
บรรเทา
ปญัหาน้ า
ทว่มขัง

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงานไฟฟาูพร้อมระบบ
ส่งจ่ายน้ าในเขตพื้นที่ต าบลแม่
เมาะ

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีน้ า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและการเกษตร

ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลแม่
เมาะก าหนดและ
ส ารวจ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สามารถกกัเกบ็น้ า
เพิ่มขึ้นได้ไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 30

ประชาชนได้
มีน้ าส าหรับ
ใช้ในการ
อุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร

กองช่าง

20 โครงการปอูงกัน แก้ไขปญัหา
น้ าทว่มขังในชุมชนและปญัหา
อุทกภยัทางน้ าตามแนวทาง
นโยบายของรัฐ

เพื่อบรรเทาปญัหาและ
แก้ไขปญัหาอุทกภยัใน
เขตพื้นที่ต าบลแม่เมาะ

ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลแม่
เมาะก าหนดและ
ส ารวจ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
อทุกภยั มคีวาม
พงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ลดการเกิด
ปญัหาน้ า
ทว่มขังในพื้นที่

กองช่าง

20 โครงการ  -  - 29,798,000 10,800,000 10,500,000 11,000,000 10,500,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดระบบจราจรในเขต

เทศบาลต าบลแม่เมาะ
เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก ลดการเกิด
อุบติัเหตุทางถนน

(1) ติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบ
(2) ติดต้ังปาูยเตือนจราจร
(3) ติดต้ัง Guard Rail 
Timber Barricade 
(4) ตีเส้นจราจรและเส้น 
Rumble Strip 
(5) ตีเส้นทางม้าลาย 
(6) ติดต้ังกระจกโค้ง
(7) อื่นๆ 
(8) ตามแบบแปลนของ 
ทต.แม่เมาะ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 อุบติัเหตุทางถนน
 ลดลงร้อยละ 50

ลดการเกิด
อุบติัเหตุ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก

กองช่าง

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

    1.3 แผนงานด้านรกัษาความสงบภายใน 

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 5 ด้านอุตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม การค้าการลงทนุเชิงสรา้งสรรค์และเรยีนรู้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าใน

พื้นที่ต าบลแม่เมาะ
เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง
และเปน็แหล่งรองรับน้ า

(1) หมู่บา้นในเขตพื้นที่
ต าบลแม่เมาะ (ม.1-12) 
(2) ตามแบบส ารวจ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนใน
บริเวณก่อสร้าง 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการ
ดังกล่าวอยู๋ใน
ระดับดี

แก้ไขปญัหา
น้ าทว่มขัง 
และมีแหล่ง
รองรับน้ า

กองช่าง

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

    1.4 แผนงานการเกษตร 

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 5 ด้านอุตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม การค้าการลงทนุเชิงสรา้งสรรค์และเรยีนรู้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 110



111

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการชุมชนต้นแบบการ

จัดการขยะ
1. เพื่อใหชุมชนมีการ
จัดการขยะในครัวเรือน
ด้วยตนเอง 2. เพื่อใหชุ้มชน
ลดปริมาณขยะลง ร้อยละ 
20 3. เพื่อใหชุ้มชนมี
ส่ิงแวดล้อมที่ดีเปน็ชุมชนที่
น่าอยู่ น่าอาศัย

หมู่บา้นในเขตเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ จ านวน 3 
หมู่บา้น

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มเปาูหมาย มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

1. มชีุมชน
ต้นแบบการ
จัดการขยะใน
ครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 2. 
ชุมชนมคีวาม
สะอาด มี
ส่ิงแวดล้อมที่ดี
เปน็ชุมชนที่
นา่อยู่ นา่อาศัย
 3. ปริมาณ
ขยะในชุมชน
ลดลงร้อยละ 
20

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 5 ด้านความมั่งคง ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลอดภยั มั่งคง ยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรกัษ์และบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรกัษ์และบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการสร้างจิตส านึกใหแ้ก่
ประชาชนในการบ าบดัน้ าเสีย
ครัวเรือน

1. เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองการจัดการน้ าเสียใน
ครัวเรือน ชุมชนและ
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองทรัพยากรน้ าและการ
ใช้น้ าอย่างประหยัด

อบรมใหค้วามรู้และสร้าง
จิตส านึกใก้แก่แกนน า/
ตัวแทนหมู่บา้นในเขต
เทศบาลต าบลแม่เมาะ 
จ านวน 48 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น 2. ผู้เข้า
รับการอบรมมี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับมาก

1. แหล่งน้ า
สาธารณะใน
ต าบลแม่เมาะ
 มีคุณภาพดี
ขึ้น 2. 
ปญัหาหรือ
ข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับ
มลพษิทางน้ า
ลดลง

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

3 อุดหนุน อบจ.ล าปาง ตาม
โครงการบริหารจัดการขยะของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นของ
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม
แบบครบวงจรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัล าปาง

เพื่อใหก้ารก าจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาลฯ เปน็ไป
อย่างถูกต้องตามหลัก
สุขาภบิาลและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในเทศบาลฯ ที่
ชอรับบริการในการเก็บ 
ขนและก าจัดขยะมูลฝอย

570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 ร้อยละ 100 ของ
ขยะมูลฝอยที่
เก็บขนได้
สามารถส่งก าจัด
อย่างถูกต้องตาม
หลักสุขาภบิาล
และอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

ขยะมูลฝอยที่
เก็บขนได้
สามารถส่ง
ก าจัดอย่าง
ถูกต้องตาม
หลัก
สุขาภบิาล
และอนามัย

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการ  -  - 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมอาสาสมัครด้าน

ส่ิงแวดล้อม
1. เพื่อสร้างเครือข่ายด้าน
ส่ิงแวดล้อม 2. เพื่อการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 3. เพื่อให้
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมที่ดี 4. 
เพื่อใหอ้าสาสมัครด้าน
ส่ิงแวดล้อมได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในเขต
ต าบลแม่เมาะ 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการ

1. อาสา สมัคร
ด้านส่ิงแวดล้อม
ดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 2. 
ประชาชนในเขต
 ทต.แม่เมาะมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดล้อม 3. 
ส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนดีขึ้น

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

    2.2 แผนงานการเกษตร 

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 5 ด้านความมั่งคง ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลอดภยั มั่งคง ยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรกัษ์และบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 113
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    2.2 แผนงานการเกษตร 

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรกัษ์และบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตวน์้ า

1. เพื่อสร้างแหล่ง
ทรัพยากรอาหารด้าน
โปรตีนในชุมชน 2. เพื่อ
รักษาและฟื้นฟรูะบบนิเวศ
ทรัพยากรสัตวน์้ าในชุมชน

แหล่งน้ าสาธารณะในเขต
พื้นที่ต าบลแม่เมาะ ปลีะ 1
 แหง่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนแหล่งน้ า
สาธารณะ ได้รับ
การสนับสนุน
พนัธุสั์ตวน์้ าและ
ฟื้นฟทูรัพยากร
สัตวน์้ า

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จาก
ทรัพยากร
ทางน้ าและมี
แหล่งอาหาร
ทางเลือก
อย่างเพยีงพอ

กองสวสัดิการ
สังคม

3 โครงการทอ้งถิ่นอาสาปลูกปาุ
เฉลิมพระเกียรติ

1. เพื่อสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการสร้างปาุ
และฝายชะลอน้ า 2. เพื่อ
สร้างแหล่งทรัพยากรทาง
อาหารใหแ้ก่ชุมชนจากปาุ 
3. เพื่อปลูกต้นไม้ทดแทน
และเพิ่มความอุดมสมบรูณ์
ใหก้ับปาุ

1. ปลูกต้นม้ ปลีะ 1,000 
ต้น 2. มีพนัธุไ์ม้อย่างน้อย 
2 ประเภท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. จ านวนต้นไม้
ที่ปลูกในพื้นที่ปาุ
ชุมชน 2. 
ประเภทพนัธุไ์ม้
ที่น ามาปลูก

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จาก
ทรัพยากร
ทางน้ าและมี
แหล่งอาหาร
ทางเลือก
อย่างเพียงพอ

กองสวสัดิการ
สังคม

3 โครงการ  -  - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสร้างแรงจูงใจในการ

ช าระภาษี
เพื่อประชาสัมพนัธใ์ห้
ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจด้านกฎหมาย 
ขั้นตอนการช าระภาษไีด้
ถูกต้อง

จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ ์
ปาูยประชาสัมพนัธ ์และ
ลงพื้นที่ใหค้วามรู้ในการ
ช าระภาษี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เทศบาลต าบลแม่
เมาะ มีรายได้
จากการเก็บภาษี
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 3

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
กฎหมาย 
ขั้นตอนการ
ช าระภาษทีี่
ถูกต้อง

กองคลัง

2 โครงการออกใหบ้ริการรับช าระ
ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง-
ภาษปีาูย

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การช าระภาษใีหก้ับ
ประชาชนในพื้นที่

ด าเนินการออกใหบ้ริการ
ช าระภาษใีนเขตพื้นที่ 
จ านวน 12 หมู่บา้น

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เทศบาลต าบลแม่
เมาะ มีรายได้
จากการเก็บภาษี
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 3

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกในการ
ช าระภาษี
ครบถ้วน ตาม
เวลาที่กฎหมาย
ก าหนด

กองคลัง

    3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 2 ด้านอุตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม การค้าการลงทนุเชิงสรา้งสรรค์และเรยีนรู้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 115
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่
ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายช าระ
ภาษแีละค่าธรรมเนียม

เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษ ีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ผู้อยู่
ในข่ายช าระภาษแีละ
ประชาชนทั่วไป จ านวน 
100 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการอบรม
 ร้อยละ 70 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการดังกล่าว
อยู่ในระดับดี

ผู้เข้ารับการ
อบรม มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษี
และ
ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ

กองคลัง

4 โครงการขั้นตอนการส ารวจ
ภาคสนามและการจัดท าแผนที่
ภาษฯี

เพื่อส ารวจข้อมูล ปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษฯี ภายใน
เขตพื้นที่ใหถู้กต้อง ครบถ้วน

ด าเนินการส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม และปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษฯี ใหเ้ปน็
ปจัจุบนั

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เทศบาลต าบลแม่
เมาะ มีรายได้
จากการเก็บภาษี
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 3 
จากข้อมูลแผนที่
ภาษทีี่ถูกต้อง
ครบถ้วน และ
เปน็ปจัจุบนั

เทศบาล
ต าบลแม่เมาะ
 มีข้อมูลแผน
ที่ภาษฯี ให้
ถูกต้อง 
ครบถ้วนและ
เปน็ปจัจจุบนั

กองคลัง

4 โครงการ  -  - 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 116



117

แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน

หตัถกรรม
เพอื่ใหก้ลุ่มเปาูหมายด้าน
หตัถกรรม ได้รับการพฒันา
ศักยภาพ สามารถสินค้าได้
เพิ่มขึ้น

อย่างน้อยปลีะ 1 กลุ่ม 
และประชาชนในเขต
ต าบลแม่เมาะ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กลุ่มเปาูหมายที่
ได้รับการส่งเสริม
อาชีพ

กลุ่มเปาูหมาย
ด้าน
หตัถกรรม
ได้รับการ
พฒันา
ศักยภาพ
สามารถผลิต
สินค้าได้
เพิ่มขึ้น

กองสวสัดิการ
สังคม

    3.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 2 ด้านอุตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม การค้าการลงทนุเชิงสรา้งสรรค์และเรยีนรู้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 117
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
แปรรูปถนอมอาหาร

1. เพื่อพฒันาทกัษะในการ
แปรรูปถนอมอาหาร 2. 
เพื่อพฒันาสินค้าใหม้ีความ
หลากหลาย 3. เพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภณัฑ์

อย่างน้อยปลีะ 1 กลุ่ม
และประชาชนในเขต
ต าบลแม่เมาะ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กลุ่มเปาูหมายที่
ได้รับการส่งเสริม
อาชีพ

กลุ่มมีการ
แปรรูปเพิ่ม
มูลค่า
ผลิตภณัฑ์ 
สร้างรายได้

กองสวสัดิการ
สังคม

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ด้วยการพฒันาผลิตภณัฑ์มุ่งสู่ง
การแข่งขันในตลาดดิจิทลั

1. เพื่อส่งเสริมช่องทาง
ตลาดดิจิทลัใหแ้ก่กลุ่มอาชีพ
 2. เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ให้
เหมาะสมกับตลาดดิจิทลั

อย่างน้อยปลีะ 1 กลุ่ม
และประชาชนในเขต
ต าบลแม่เมาะ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเปาูหมายที่
ได้รับการส่งเสริม
และพฒันา

กลุ่มอาชีพ
ได้รับการ
พฒันา
ผลิตภณัฑ์
และสามารถ
ขยายช่อง
ทางการ
จ าหน่ายสู่
ตลาดดิจทลัได้

กองสวสัดิการ
สังคม

3 โครงการ  -  - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ "ปั่นกับพี่ เที่ยวกับ

น้อง" Maemoh Touring Bike
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การทอ่งเที่ยวผ่านการปั่น
จักรยานเที่ยวชมแหล่ง
ทอ่งเที่ยวในพื้นที่อ าเภอแม่
เมาะและพื้นที่ใกล้เคียง

1. ชมรมจักรยานในพื้นที่
อ าเภอแม่เมาะและจังหวดั
ล าปาง 2. นักปั่นจักรยาน
จากต่างจังหวดั

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 นักปั่นจักรยานที่
เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพงึพอใจ
ต่อการจัด
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดี

สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี
ด้านการ
ทอ่งเที่ยวของ
อ าเภอแมเ่มาะ
และพื้นที่
ใกล้เคียง 2. 
ส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว 3. 
ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
โดยใช้จักรยาน

 ส านักปลัด 
(งานส่งเสริม

การทอ่งเที่ยว)

    3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 1 ด้านการทอ่งเที่ยวเพ่ือการเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการทอ่งเที่ยว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 119
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการทอ่งเที่ยว

2 โครงการ "สีสันล้านนา พาแอ่ว
แม่เมาะ"

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ชุมชนสร้างรายได้ใหก้ับคน
ในพื้นที่จากกิจกรรมด้าน
การทอ่งเที่ยว

1. การประชาสัมพนัธ์
แหล่งทอ่งเที่ยว 2. การจัด
บทูกิจกรรม 3. การ
ประกวดกิจรรมต่างๆ

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 นักทอ่งเที่ยวและ
ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

นักทอ่งเที่ยว
และ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
สัมผัสวถิีชีวติ
คนพื้นเมือง
ล้านนาแม่
เมาะ 2. 
สร้าง
ภาพลักษณ์ให้
เกิดขึ้นใน
อ าเภอแม่เมาะ

 ส านักปลัด 
(งานส่งเสริม

การทอ่งเที่ยว)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการทอ่งเที่ยว

3 โครงการ "ทอ่งเที่ยวแผ่นดิน
หวดิและสรงน้ าพระธาตุขอุปค า"

1. เพื่อประชาสัมพนัธ์
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติใหเ้ปน็ที่รู้จักของ
นักทอ่งเที่ยว 2. ส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวและการ
ส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้ใหแ้ก่ประชาชน

1. การประชาสัมพนัธ์
แหล่งทอ่งเที่ยว 2. การจัด
บทูกิจกรรม 3. การ
ประกวดกิจรรมต่างๆ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนและ
ผู้เข้าร่วมงาน 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการ

แหล่ง
ทอ่งเที่ยว
ได้รับการ
ประชาสัมพนัธ์
ใหเ้ปน็รู้จัก

 ส านักปลัด 
(งานส่งเสริม

การทอ่งเที่ยว)

3 โครงการ  -  - 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดสระกักเก็บน้ าใน

เขตพื้นที่ต าบลแม่เมาะ
เพื่อกักเก็บน้ าไวใ้ช้ใน
การเกษตรกรรม อุปโภค 
บริโภค

(1) หมู่บา้นในเขตพื้นที่
ต าบลแม่เมาะ (ม.1-12) 
(2) ตามแบบส ารวจ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้ า
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
และ
เกษตรกรมี
แหล่งน้ า
ส าหรับ
การเกษตร 
และอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

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

    3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 1 ด้านการทอ่งเที่ยวเพ่ือการเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 122
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ

ด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลแม่
เมาะ

1. เพื่อพฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการฯ 2. เพื่อ
ขับเคล่ือนกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตร 3. 
เพื่อสนับสนุนและรับ
ปรึกษาปญัหาทางการ
เกษตรแก่เกษตรกรได้อย่าง
รวดเร็วทนัเหตุการณ์

จัดกิจกรรมอย่างน้อยปี
ละ 1 กิจกรรมและ
ประชาชนในเขตต าบลแม่
เมาะ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังของ
การด าเนิน
กิจกรรมภายใน
ศูนย์ฯ

คณะกรรมการ
ศูนย์มีความ
เข้มแข็ง
สามารถ
บริหาร
จัดการศูนย์
ใหเ้กษตรกร
ได้รับการ
ช่วยเหลือด้าน
เกษตรได้
รวดเร็ว

กองสวสัดิการ
สังคม

    3.5 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 1 ด้านการทอ่งเที่ยวเพ่ือการเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 123
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3.5 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้าน
เกษตรกรรม

เพื่อใหก้ลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและประชาชน
ได้รับการพฒันาศักยภาพ 
มีความรู้ ความเข้าใจด้าน
เกษตรกรรม สามารถเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้มากขึ้น

อย่างน้อยปลีะ 1 กลุ่ม
และประชาชนในเขต
ต าบลแม่เมาะ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กลุ่มเปาูหมายที่
ได้รับการส่งเสริม
อาชีพ

กลุ่ม
เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันา
ศักยภาพมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
เกษตรกรรม
เพิ่มขึ้น 
สามารถ
น าไปพฒันา
ต่อยอดเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตรได้
อย่าง
เหมาะสม

กองสวสัดิการ
สังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3.5 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ด้านปศุสัตว์

เพื่อใหก้ลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพปศุสัตวแ์ละ
ประชาชนได้รับการพฒันา
ศักยภาพ มีความรู้ ความ
เข้าใจด้านปศุสัตว ์สามารถ
เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น

อย่างน้อยปลีะ 1 กลุ่ม
และประชาชนในเขต
ต าบลแม่เมาะ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กลุ่มเปาูหมายที่
ได้รับการส่งเสริม
อาชีพ

กลุ่มผู้เล้ียง
สัตวต่์างๆ 
ได้รับการ
พฒันา
ศักยภาพ มี
ความรู้ ความ
เข้าใจด้าน
ปศุสัตว ์
สามารถเพิ่ม
ผลผลิต
ได้มากขึ้น

กองสวสัดิการ
สังคม

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มวสิาหกิจ
ผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์

1. เพื่อส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวสัดุเหลือใช้ 
2. เพื่อแก้ไขปญัหา
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 3. 
เพื่อส่งเสริมการแปรรูปปุ๋ย
ในชุมชน

อย่างน้อยปลีะ 1 กลุ่ม
และประชาชนในเขต
ต าบลแม่เมาะ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กลุ่มเปาูหมายที่
ได้รับการส่งเสริม
อาชีพ

ลดต้นทนุใน
การท า
การเกษตร 
เพิ่มรายได้ลด
รายจ่ายใน
อาชีพ

กองสวสัดิการ
สังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3.5 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

5 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื
สมุนไพรตามแนวพระราชด าริฯ

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปลูก การผลิต 
การรักษา ผลผลิตสมุนไพร 
รวมถึงการแปรรูป การเก็บ
รักษาเมล็ดพนัธุต์ามแนว
พระราชด าริฯ และสามารถ
จัดจ าหน่าย สร้างรายได้
ใหแ้ก่ชุมชน

1 อย่างน้อยปลีะ 1 
กิจกรรมและประชาชนใน
เขตต าบลแม่เมาะ 2. 
อย่างละ 1 ประเภท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 2. 
ประเภทของ
สมุนไพรที่ได้รับ
การส่งเสริม

ประชาชนมี
ความรู้
เกี่ยวกับ
ผลผลิตทาง
การเกษตร
และสมุนไพร
 และ
สามารถแปร
รูป รวมถึงจัด
จ าหน่าย
สร้างรายได้
ใหแ้ก่ชุมชน

กองสวสัดิการ
สังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3.5 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

6 โครงการส่งเสริมเกษตร
พอเพยีงตามทฤษฎตีามรอยพอ่

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงฯ และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้

ประชาชนหรือกลุ่มอาชีพ
ร้อยล 80 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมในแต่ละปแีละ
ประชาชนในเขตต าบลแม่
เมาะ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ประชาชนหรือ
กลุ่มอาชีพที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชน
ได้รับความรู้
ความเข้าใจใน
เศรษฐกิจ
พอเพยีงและ
สามารถ
น าไป
ประยุกต์ใช้
ในการ
ประกอบ
อาชีพได้

กองสวสัดิการ
สังคม

6 โครงการ  -  - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพใหแ้ก่

ผู้สูงอายุตามนโยบายของ
รัฐบาล

กลุ่มผู้สูงอายุในต าบลที่
ได้ลงทะเบยีนไว้

28,000,000 30,000,000 32,000,000 34,000,000 36,000,000 กลุ่มเปาูหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุใน
ต าบลได้รับเบี้ย
ยังชพตาม
นโยบายของ
รัฐบาล

กองสวสัดิการ
สังคม

2 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพใหแ้ก่    
 ผู้พกิารตามนโยบายของ
รัฐบาล

ผู้พกิารในต าบลที่ได้
ลงทะเบยีนไว้

7,000,000 7,500,000 8,000,000 8,500,000 9,000,000 กลุ่มเปาูหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้พกิารในต าบล
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามนโยบาย
ของรัฐบาล

กองสวสัดิการ
สังคม

3 เบี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส์ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพใหแ้ก่
ผู้ปวุยเอดส์ที่ได้รับ
ใบรับรองจากแพทย์

ผู้ปวุยเอดส์ในต าบลที่
ลงทะเบยีนไว้

300,000 300,000 330,000 360,000 360,000 กลุ่มเปาูหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้ปวุยเอดส์ใน
ต าบลได้รับเบี้ย

กองสวสัดิการ
สังคม

    4.1 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

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

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    4.1 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต

4 สมทบ กองทนุสวสัดิการชุมชน
ต าบลแม่เมาะ (ตามหนังสือ มท
 0891.4/ว2502 ลว. 20 ส.ค. 
2553)

เพื่อส่งเสริมการจัด
สวสัดิการของชุมชนโดย
กระบวนการของคนในชุมชน

สมาชิกกองทนุ
สวสัดิการชุมชน จ านวน
 1 กลุ่ม

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

ประชาชนใน
พื้นที่มี
สวสัดิการที่ดี

กองสวสัดิการ
สังคม

5 สมทบ กองทนุหลักประกัน
สุขภาพระดับทอ้งถิ่น (กองทนุ
หลักประกันสุขภาพต าบลแม่
เมาะ)

เพื่อใหป้ระชาชนต าบลแม่
เมาะเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง

งบประมาณตาม
ระเบยีบก าหนดฯ วงเงิน
 50% ของงบประมาณ
ที่ สปสช.สนับสนุน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้าน
สาธารณสุขดี
ขึ้นไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 20

ประชาชน
เข้าถึงการรับ
บริการ
สาธารณสุข
มากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

รวม 5 โครงการ  -  - 37,300,000 39,800,000 42,330,000 44,860,000 47,360,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการควบคุมและปอูงกัน

โรคติดต่อ
เพื่อควบคุมและปอูงกัน
การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อที่เกิดขึ้น

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในเขต
 ทต.แม่เมาะ มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

สามารถควบคุม
และปอูงกันการ
ระบาดของ
โรคติดต่อที่
เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 
ปลอดภยัและมี
ประสิทธภิาพ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

    4.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิสังคมแหง่การเรยีนรู ้สรา้งสรรค์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    4.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

2 โครงการบริการสาธารณสุข
เคล่ือนที่

1. เพื่อบริการตรวจ
รักษาพยาบาลและปฐม
พยาบาลเบี้องต้นแก่
ประชาชนในเขต ทต.แม่
เมาะ 2. เพื่อใหบ้ริการ
ออกหน่วยเคล่ือนที่แก่
ประชาชนในเขต ทต.แม่
เมาะ เช่น การออกหน่วย
ปฐมพยาบาล

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในเขต
 ทต.แม่เมาะ มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุข
เบื้องต้นและ
ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการปอูงกันและควบคุม
โรคพษิสุนัขบา้

เพื่อปอูงกันการระบาด
ของโรคพษิสุนัขบา้

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลต าบลแม่เมาะ 
ประมาณ 3,000 ตัว หรือ
ข้อมูลจากการลงทะเบยีน
ในแต่ละปี

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนที่เล้ียง
สุนัขและแมวมี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ปอูงกันการ
ระบาดของโรค
พษิสุนัขบา้ในเขต
เทศบาลต าบลแม่
เมาะ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    4.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

4 โครงการอบรมและเฝูาระวงั
ด้านสุขาภบิาลอาหาร

1. เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านการสุขาภบิาลอาหาร
ใหก้ับผู้สัมผัสอาหารและ
ผู้ประกอบกิจการด้าน
อาหาร 2. เพื่อเปน็การ
เฝูาระวงัด้านสุขาภบิาล
อาหารของร้านอาหารให้
เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

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

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ใน
เร่ืองการ
สุขาภบิาลอาหาร
 โดยสามารถท า
แบบทดสอบหลัง
การอบรมได้
คะแนนไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 80 2. 
ร้านอาหารที่แจ้ง
หรือได้รับอนุญาต
ในเขตเทศบาล 
ได้รับการ
ตรวจสอบและ
เฝูาระวงัด้าน
สุขาภบิาลอาหาร
อย่างน้อยร้อยละ
 50

1. ผู้สัมผัส
อาหารและ
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารมี
ความรู้และ
สามารถ
ประกอบกิจการ
ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการ
สุขาภบิาลอาหาร
 2. ประชาชนมี
ความมั่นใจมาก
ขึ้นในการเลือก
ซ้ือและบริโภค
อาหาร

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    4.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

5 อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บา้น
 ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขในเขต
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

12 หมู่บา้นๆ ละ 20,000 
บาท/หมู่บา้น โครงการ
พระราชด าริที่เกี่ยวข้องกบั
งานด้านสาธารณสุข เช่น (1) 
โครงการอบรมหมอหมู่บา้น
ในพระราชประสงค์ (2) 
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม (3) การควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟาูมหาจักรี
 สิรินธรฯ สยามบรมราช
กมุารี (4) การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระกนษิฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟาูมหาจักรี
 สิรินธรฯ สยามบรมราชกมุารี

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ  มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนในเขต
ต าบลแม่เมาะ มี
ความรู้เกี่ยวกับ
เร่ืองสาธารณสุข
 มีการดูแล 
ปอูงกัน แก้ไข 
และรักษาตัวเอง
ใหห้า่งไกลจาก
โรคภยัต่างๆ มี
สุขภาพที่แข็งแรง

กองสาธารณสุขฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    4.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

 (5) การส่งเสริมโภชนาการ
ของและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟูามหาจักรีสิ
รินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (6)
 การควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟูามหาจักรีสิ
รินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (7)
 การควบคุมโรคมาลาเรียของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟูามหาจักรีสิ
รินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (8)
 การพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟูามหาจักรีสิรินธรฯ สยาม
บรมราชกุมารีอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    4.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

 (9) โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี (10) โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์จากแม่สู่ลูก 
สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรม
หมื่นสุทธนารีนาถ (11) 
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง (12) 
โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขอื่นๆ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    4.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

6 การด าเนินงานกองทนุ
หลักประกันสุขภาพทอ้งถิ่น
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

เพื่อการด าเนินงาน
ส่งเสริม ปอูงกัน รักษา
และฟื้นฟสุูขภาพของ
ประชาชนต าบลแม่เมาะ

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนในเขต
 ทต.แม่เมาะ 
ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ ปอูงกัน
และรักษา ฟื้นฟ ู
ร้อยละ 80

ประชาชนต าบล
แม่เมาะ มี
สุขภาพดี

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

(งบ กสต.)

7 การด าเนินงานกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ เพื่อการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ 
(LTC)

เพื่อใหก้ารดูแลผุ้สูงอายุ
และผู้ที่มีภาวะพึ่งพงิใน
เขตเทศบาลต าบลแม่เมาะ

ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพงึ
พงิ (ADL น้อยกวา่หรือ
เทา่กับ 11) ที่อาศัยในเขต
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุและผู้ที่
มีภาวะพึ่งพงิใน
เขตต าบลแม่เมาะ
ได้รับการดูแล
ร้อยละ 80

ผู้สูงอายุและผู้ที่
มีภาวะพึ่งพงิใน
เขตต าบลแม่
เมาะได้รับการ
ดูแล

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

(งบ กสต.)

รวม 7 โครงการ  -  - 1,305,000 1,305,000 1,305,000 1,305,000 1,305,000  -  -  - 
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการครอบครัวสัมพนัธ์ 1. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ใหก้ับสถาบนัครอบครัวใน
ชุมชน 2. เพื่อใหส้มาชิกใน
ครอบครัวได้ใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์และมี
กิจกรรมร่วมกัน 3. สร้าง
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของบคุคลในครอบครัว

ครอบครัวเปาูหมาย อย่าง
น้อยร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรมในแต่ละปแีละ
ประชาชนในเขตต าบลแม่
เมาะ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ครอบครัวที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

ครอบครัวใน
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและมี
ความสัมพนัธใ์น
ครอบครัวที่ดีขึ้น

กองสวสัดิการ
สังคม

    4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิสังคมแหง่การเรยีนรู ้สรา้งสรรค์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต

2 โครงการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติคนพกิาร

1. เพื่อใหค้นพกิารมีขวญั
และก าลังใจในการ
ด ารงชีวติ 2. เพื่อใหค้น
พกิารมีความภาคภมูิใจใน
คุณค่า โดยการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ

คนพกิารหรือผู้ดูแลคน
พกิาร เปาูหมายร้อยละ 80
 เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละ
ปแีละประชาชนในเขต
ต าบลแม่เมาะ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละคนพกิาร
หรือผู้ดูแลคน
พกิารที่เข้าร่วม
กิจกรรม

1. คนพกิารมี
ขวญัและก าลังใจ
ในการด ารงชีวติ
 มีความ
ภาคภมูิใจใน
คุณค่าศักด์ิศรี
ของความเปน็
มนุษย์ที่เทา่
เทยีมกับบคุคล
ปกติทั่วไป 2. 
คนพกิารใน
ต าบลแม่เมาะได้
มีอาชีพเพิ่มสร้าง
รายได้

กองสวสัดิการ
สังคม

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติ

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนหรือผู้มีรายได้
น้อยที่ได้รับความเดือดร้อน
ในการด ารงชีพ

กิจกรรมใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชนในเขต
ต าบลแม่เมาะ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ได้รับการ
สงเคราะหใ์หม้ี
คุณภาพชีวติที่ดี

กองสวสัดิการ
สังคม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต

4 อุดหนุน กิ่งกาชาดอ าเภอ      
แม่เมาะ ตาม โครงการอุดหนุน
กิ่งกาชาดอ าเภอแม่เมาะ

เพื่อสนับสนุนและ
สงเคราะหผู้์ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ต าบลแม่เมาะ ใหม้ี
คุณภาพชีวติที่ดี

กิจกรรมสาธารณกุศลตาม
พนัธกิจของเหล่ากาชาด 
ปลีะ 1 คร้ัง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ได้รับการ
สงเคราะหใ์หม้ี
คุณภาพชีวติที่ดี

กองสวสัดิการ
สังคม

รวม 4 โครงการ  -  - 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการจัด

ระเบยีบหอพกัและจัดต้ัง
เครือข่ายผู้ประกอบกิจการ
หอพกัต าบลแม่เมาะ

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

ผู้ประกอบกิจการหอพกั
และประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
80 ในแต่ละปี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้
ประกอบกิจการ
หอพกัและ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

1. ผู้ประกอบ
กิจการหอพักและ
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน 
พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ.
 2558 2. ผู้
ประกอบกิจการ
หอพักขึ้นทะเบียน
หอพักอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 3. 
สร้างเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
หอพักต าบลแม่เมาะ

กองสวสัดิการ
สังคม

    4.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแหง่การเรยีนรูฯ้ และ 5 ด้านความมั่นคง ทรพัยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลอดภยั มั่นคง ยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    4.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต

2 อุดหนุน อ าเภอแม่เมาะ ตาม
โครงการสนับสนุนการจัดงาน
จัดงานร่ืนเริงและงานฤดูหนาว
และของดีนครล าปาง

เพื่อใหก้ลุ่มอาชีพในต าบล
แม่เมาะได้น าสินค้าออกจ า
หน่วยในงาน เปน็การเปดิ
ตลาดและเพิ่มรายได้ให้
กลุ่มอาชีพ

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปาูหมายได้ร่วมจัด
นิทรรศการแสดงสินค้า
ชุมชน ปลีะ 1 คร้ัง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมมีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

กลุ่มอาชีพใน
ต าบลแม่เมาะได้
น าสินค้าออกจ า
หน่วยในงาน 
เปน็การเปดิ
ตลาดและเพิ่ม
รายได้ใหก้ลุ่ม
อาชีพ

กองสวสัดิการ
สังคม

3 โครงการครู D.A.R.E การศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในสถานศึกษา

นักเรียน/นักศึกษาใน
สถานศึกษาเขตเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียน
กลุ่มเปาูหมายมี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ลดปญัหายาเสพ
ติดในเยาวชนใน
สถานศึกษา

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดในเขตเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

เพื่อเปน็การรณรงค์ และ
แก้ไขปญัหายาเสพติดใน
เขตเทศบาลต าบลแม่เมาะ

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ลดปญัหาความ
รุนแรงด้านยา
เสพติดในพื้นที่ลง
ร้อยละ 20

ลดปญัหายาเสพ
ติดในพื้นที่ให้
ลดลง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 4 โครงการ  -  - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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    100,000  100,000   100,000 100,000   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 (๒)เพื่อ
ส่งเสริมใหใ้ช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์หา่งไกลยา
เสพติด

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในต าบลแม่เมาะ
 ไม่น้อยกวา่ 15 ทมี

200,000    200,000  200,000   200,000 200,000   เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ร้อยละ 80 หนัมา
ใช้เวลาวา่งในการ
เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
หนัมาสนใจใน
กิจกรรมด้าน
กีฬามากขึ้น

กองการศึกษาฯ

    4.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

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

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    4.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

3 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะ

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้มี
พฒันาการครบทกุด้านและ
เกิดความสัมพนัธอ์ันดี
ระหวา่ง ครู เด็ก และ
ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง ครู และเด็ก 
ศพด.ทต.แม่เมาะ ร้อยละ 
100

50,000     50,000   50,000    50,000   50,000    เด็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ 
ร้อยละ 80 เข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ

เด็กเล็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กมี
พฒันาการครบ
ทกุด้านและเกิด
ความสัมพนัธอ์ัน
ดีระหวา่ง ครู 
เด็ก และ
ผู้ปกครอง

กองการศึกษาฯ
 และ ศพด.ทต.

แม่เมาะ

4 โครงการอบรมทกัษะการวา่ยน้ า เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลแม่เมาะมีทกัษะใน
การวา่ยน้ า

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตต าบลแม่
เมาะ

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

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ได้รับการอบรม
เพิ่มทกัษะการ
วา่ยน้ า

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    4.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

5 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบา้น
ผู้สูงอายุต าบลแม่เมาะ

1. สร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 2. สร้างความ
เข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ
ในชุมชน

ชมรมผู้สูงอายุและสมาชิก
 ร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรมในแต่ละปแีละ
ประชาชนในเขตต าบลแม่
เมาะ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของชมรม
ผู้สูงอายุและ
สมาชิกที่ร่วม
กิจกรรม

ผู้สูงอายุได้รับ
การพฒันา
คุณภาพชีวติที่ดี
และสร้างความ
เข้มแข็งใหแ้ก่
กลุ่มผู้สูงอายุ

กองสวสัดิการ
สังคม

รวม 5 โครงการ  -  - 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงสนามฟตุซอล 

โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ
เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์สนาม
ฟตุซอลโรงเรียนเทศบาลแม่
เมาะส าหรับงานกิจกรรมใน
โรงเรียนและการบริการ
ประชาชน

(1) ปรับปรุงพืน้สนามเดิมเป็นพืน้
ยางพาราเคลือบผิว ความหนา 6 
มม. พืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่ 875 
ตารางเมตรพร้อมตีเส้น และอื่นๆ 
(2) งานติดต้ังตาข่ายไนล่อนกันลูก
ฟุตบอลออกสนาม มาตรฐาน
สนามฟุตบอล/ฟุตซอล ชนิดทน
แรงดึงสูง พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 529 ม. 
- เชือกหนา 3 ม.ม. เกลียวอัดน่า -
 ผสมสารปูองกันยวู ีUV 
Protection - ขนาดตาข่าย 
12×12 cm พร้อมติดต้ังเพลหยดึ
ตาข่าย จ านวน 72 ชุด (3) 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะก าหนด

500,000    ประชาชนร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจในระบบ
การบริหาร
จัดการด้าน
อาคารสถานที่
ของ ร.ร.เทศบาล
แม่เมาะ

โรงเรียนเทศบาล
 แม่เมาะมีสนาม 
 ฟตุซอลที่ได้
มาตรฐาน
ส าหรับงาน
กิจกรรมใน
โรงเรียนและ
การบริการ
ประชาชน

กองการศึกษาฯ
 / ร.ร.เทศบาล
แม่เมาะ

รวม 1 โครงการ  -  - 500,000  -  -  - 

    4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

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

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

บริหารสถานศึกษา
เพื่อเบกิหกัผลักส่ง
งบประมาณให้
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลต าบลแม่เมาะ 
ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัด อปท. พ.ศ.2562

สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลต าบลแม่เมาะ
 จ านวน 2 แหง่ ได้แก่ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่เมาะ
 และโรงเรียนเทศบาล
แม่เมาะ

5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 สถานศึกษาใน
สังกัด ร้อยละ 
100 ได้รับ
งบประมาณตาม
โครงการ

สถานศึกษาใน
สังกดัเทศบาล
ต าบลแมเ่มาะ 
ได้รับ
งบประมาณและ
เบกิจ่ายถูกต้อง
ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไท
ยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา
สังกดั อปท. พ.ศ.
2562

กองการศึกษา

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิสังคมแหง่การเรยีนรู ้สรา้งและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการทอ่งเที่ยว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 146



147

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการทอ่งเที่ยว

2 โครงการตลาดนัดวชิาการ
การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น
อ าเภอแม่เมาะประจ าปี

เพื่อจัดแสดงผลงานทาง
วชิาการของบคุลากรครู
และผลงานนักเรียน 
ส่งเสริมใหม้ีการร่วมมือ
เปน็เครือข่ายเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการจัด
การศึกษาอย่างแทจ้ริง

เด็ก ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง และ
ประชาชน ในเขต
อ าเภอแม่เมาะ

80,000      80,000      80,000      80,000      80,000       เด็ก ครู 
ประชาชน ร้อย
ละ 80 ได้รับ
ประโยชน์จาก
กิจกรรมด้านการ
จัดการศึกษา
ทอ้งถิ่น

เด็กและครู
ได้รับการ
พฒันา
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ผลงาน
ด้านการจัด
การศึกษา
ทอ้งถิ่น

กองการศึกษาฯ

3 โครงการอบรม “เทคนิคการ
จัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั”

(1)เพื่อพฒันาครูให้
เพิ่มพนูความรู้ และน ามา
ถ่ายทอดได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ (2) เพื่อ
ส่งเสริมนักเรียนใหไ้ด้รับ
การส่งเสริมพฒันาการทั้ง
 4 ด้าน

ครูและบคุลากรสังกัด
กองการศึกษาฯ 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

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

ครูและ
บคุลากรสังกัด
กองการศึกษาฯ
 มีความรู้ความ
เข้าใจเทคนิค
การจัด
ประสบการณ์
ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการทอ่งเที่ยว

4 โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อใหเ้ด็กในเขตเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ ได้รับ
สารอาหารครบถ้วน ตาม
หลักโภชนาการ

เด็กในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลแม่
เมาะ,  โรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ และ
โรงเรียนสังกัด สพป.
ล าปาง เขต 1 ใน เขต
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000   เด็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ,  
โรงเรียนเทศบาล
แม่เมาะ และ
โรงเรียนสังกัด 
สพป.ล าปาง เขต
 1 ใน เขต
เทศบาลต าบลแม่
เมาะ ได้รับ
อาหารเสริม(นม) 
ร้อยละ 100

เด็กในเขต
เทศบาลต าบล
แม่เมาะ ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน ตาม
หลักโภชนาการ

กองการศึกษาฯ

5 โครงการผลิตส่ือการเรียน
การสอน

เพื่อใหค้รูได้รับการ
พฒันาอย่างต่อเนื่องและ
มีส่ือการเรียนการสอน
อย่างเพยีงพอ

ครูและบคุลากรศูนย์
พฒันาเด็กเล็กจ านวน 
20 คน

      20,000       20,000       20,000       20,000        20,000 ครูและบคุลากร
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ร้อยละ 90 
มีส่ือการเรียน
การสอน

ครูและ
บคุลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการอบรม
พฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง

กองการศึกษาฯ
 / ศพด.ทต. แม่

เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการทอ่งเที่ยว

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวยัทอ้งถิ่นไทยผ่าน
การเล่น

เพื่อพฒันาเด็กใหค้รบทั้ง 
4 ด้านได้แก่ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน
สังคมและด้านสติปญัญา

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

เด็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมี
พฒันาการครบ
ทั้ง 4 ด้าน

กองการศึกษาฯ
 / ศพด.ทต.แม่

เมาะ

7 โครงการการจัดการศึกษา
ปฐมวยัแบบ New normal

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้รับ
การพฒันาอย่างต่อเนื่อง

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

เด็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได้รับ
การพฒันา
อย่างต่อเนื่อง

กองการศึกษาฯ
 / ศพด.ทต.แม่

เมาะ

8 โครงการส่งเสริมทกัษะ
คณิตศาสตร์โดยใช้จินตคณิต
ส าหรับเด็กปฐมวยั

1. เพื่อใหเ้ด็กและครูมี
ทกัษะพื้นฐานในการ
เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้
จินตคณิตในการเรียน
การสอนที่หลากหลาย  2.
 เพี่อใหเ้ด็กมีสมาธ ิมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง

เด็กชั้นอนุบาลปทีี่ 1-3 
โรงเรียนเทศบาลแม่
เมาะ ได้ฝึกฝนวธิคิีด
ทางคณิตศาสตร์ที่
หลากหลาย

80,000      90,000      90,000      90,000      90,000       เด็กชั้นอนุบาล ปี
ที่ 1–3 และครู 
โรงเรียนเทศบาล
แม่เมาะร้อยละ 
80 ได้ฝึกฝนวธิี
คิดทาง
คณิตศาสตร์ที่
หลากหลายโดย
ใช้จินตคณิต

1. เด็กมีทกัษะ
พื้นฐานในการ
เรียน
คณิตศาสตร์โดย
ใช้จินตคณิตใน
การเรียนการ
สอนที่
หลากหลาย 2. 
เด็กมีสมาธ ิมี
ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง

กองการศึกษาฯ
 /ร.ร.เทศบาลแม่

เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการทอ่งเที่ยว

9 อุดหนุน สถานศึกษา
โรงเรียนแม่เมาะวทิยา ตาม
โครงการจ้างวทิยากร
ภาษาต่างประเทศ

เพื่อใหผู้้เรียนมีทกัษะใน
ด้านการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ

จัดจ้างวทิยากรสอน
ภาษาต่างประเทศ

700,000     นักเรียนได้รับ
การพฒันาด้าน
ภาษา ร้อยละ 80

เด็กนักเรียนมี
องค์ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเท
ศ

กองการศึกษาฯ
 /ร.ร.แม่เมาะ

วทิยา

10 อุดหนุน สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ
(ชุมชน 1) ตามโครงการจ้าง
วทิยากรภาษาต่างประเทศ

เพื่อใหผู้้เรียนมีทกัษะใน
ด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษใน
ชีวติประจ าวนั

จัดจ้างวทิยากรสอน
ภาษาต่างประเทศ

400,000     นักเรียนได้รับ
การพฒันาด้าน
ภาษา ร้อยละ 80

เด็กนกัเรียนมี
องค์ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ

กองการศึกษาฯ
 /ร.ร.อนุบาล     
  แม่เมาะ      

(ชุมชน ๑)

11 อุดหนุน สถานศึกษาโรงเรียน
วดับา้นแขม ตามโครงการ
จ้างวทิยากรภาษาต่างประเทศ

เพื่อใหผู้้เรียนมีทกัษะใน
ด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในหอ้งเรียน
และชีวติประจ าวนั

จัดจ้างวทิยากรสอน
ภาษาต่างประเทศ

260,000     นักเรียนได้รับ
การพฒันาด้าน
ภาษา ร้อยละ 80

เด็กนกัเรียนมี
องค์ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ

กองการศึกษาฯ
 /ร.ร.วดับา้นแขม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการทอ่งเที่ยว

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

เพื่อเตรียมโครงการจ้าง
วทิยากรพเิศษเฉพาะทาง
เพื่อพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพส่งเสริมคุณภาพ
ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

จัดจ้างวทิยากรพเิศษ
เฉพาะทาง

170,000     นักเรียนได้รับ
การพฒันาด้าน
ภาษา ร้อยละ 80

นักเรียนมี
ความรู้ความ 
สามารถเฉพาะ
ทางในวชิาชีพ
สาขาที่เรียน
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษาฯ
 /วทิยาลัยเทค

โนฯ

13 อุดหนุน โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียนวดับา้นแขม

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวนั
รับประทานอย่างเพยีงพอ

โรงเรียนวดับา้นแขม 
(โรงเรียนสังกัด 
สพป.ลป.เขต 1  ใน
เขตต าบลแม่เมาะ)

957,600     957,600     957,600    957,600    957,600     เด็กนักเรียนทกุ
คนได้
รับประทาน
อาหารกลางวนั

นักเรียนมี
พฒันาการด้าน
ร่างกายที่สมวยั

กองการศึกษาฯ
 /ร.ร.วดับา้นแขม

14 อุดหนุน โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียนอนุบาลแม่
เมาะ (ชุมชน ๑)

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวนั
รับประทานอย่างเพยีงพอ

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

4,368,000  4,368,000  4,368,000  4,368,000  4,368,000   เด็กนักเรียนทกุ
คนได้
รับประทาน
อาหารกลางวนั

นักเรียนมี
พฒันาการด้าน
ร่างกายที่สมวยั

กองการศึกษาฯ
 /ร.ร.อนุบาล     
  แม่เมาะ      

(ชุมชน ๑)

รวม 14 โครงการ  -  - 16,785,600 15,265,600 ####### ####### 15,265,600  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

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

ศิลปะวฒันธรรมภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

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

ประชาชนและกลุ่ม
ผู้สูงอายุต าบลแม่เมาะ
 หมู่ 1-12

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

ธ ารงไวซ่ึ้ง
ประเพณี อันดี
งามของประเทศ
 และชุมชน
ทอ้งถิ่น

กองการศึกษาฯ

2 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงประจ าปี

(1)เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีทอ้งถิ่น  
(2)เพื่อใหป้ระชาชนใน
เขตพื้นที่ได้มีกิจกรรม
ประเพณีทอ้งถิ่นร่วมกัน

ส่วนราชการ ประชาชน
ในเขตต าบลแม่เมาะ  
หมู่ 1 - 12

350,000    350,000   350,000   350,000    350,000     ประชาชนร้อย
ละ 80 ร่วมกัน
สืบสาน
ประเพณีทอ้งถิ่น

ธ ารงไวซ่ึ้ง
ประเพณี อันดี
งามของประเทศ
 และชุมชน
ทอ้งถิ่น

กองการศึกษาฯ

    5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิสังคมแหง่การเรยีนรู ้สรา้งและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการทอ่งเที่ยว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการทอ่งเที่ยว

3 โครงการข่วงผญาถ่ายทอด
ภมูิปญัญาวฒันธรรมทอ้งถิ่น

๑) เพื่อพื้นฟแูละอนุรักษ์
ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นไม่ให้
สูญหายและมีการสืบ
ทอดจากรุ่นสู่รุ่น ๒) 
เพื่อใหป้ราชญ์ชาวบา้น
ได้มีเวทกีารถ่ายทอดภมูิ
ปญัญา

เยาวชนและประชาชน
ในเขตต าบลแม่เมาะ

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

เยาวชนและ
ประชาชน ได้
เรียนรู้และสืบ
สานภมูิปญัญา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ่น

กองการศึกษาฯ

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
และพธิทีางศาสนาในวนั
ส าคัญทางศาสนา

เพื่ออนุรักษป์ระเพณีอัน
ดีงามของทอ้งถิ่นและ
ท านุบ ารุงรักษาศาสนา
พธิชีาวพทุธ

๑๒ หมู่บา้น 100,000    100,000   100,000   100,000    100,000     ประชาชนร้อย
ละ 80 ร่วม
กิจกรรมและ
พธิทีางศาสนา
ในวนัส าคัฐทาง
ศาสนา

ประชาชนสืบ
ทอดประเพณี
ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการทอ่งเที่ยว

5 อุดหนุน สภาวฒันธรรม
อ าเภอแม่เมาะตามโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมตาม
ประเพณีและสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น
ประจ าปอี าเภอแม่เมาะ

เพื่ออนุรักษศิ์ลปะ
ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นไม่ใหสู้ญหายไป

จัดกิจกรรมด้าน
วฒันธรรม ดังนี้  (1) 
อบรมตีกลองปูุจา (2) 
การแข่งขันตีกลองปูุจา
และการแสดงพื้นบา้น 
(3) อบรมการแสดง
พื้นบา้น (ฟอูนเจิง)

100,000    ประชาชน
อนุรักษศิ์ลปะ 
ประเพณี
วฒันธรรม
ทอ้งถิ่นไม่ให้
สูญหายไป

ประชาชน
อนุรักษศิ์ลปะ 
ประเพณี
วฒันธรรม
ทอ้งถิ่นไม่ให้
สูญหายไป

กองการศึกษาฯ
 /สภา
วฒันธรรมฯ

รวม 5 โครงการ  -  - 1,100,000 1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

เพื่อใหเ้ด็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได้มีแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายและได้รับ
ประสบการณ์ตรง

แปลงผักสวนครัว 
จ านวน 1 แหง่ และอื่นๆ
 หรือตามแบบแปลน
ของ ทต.แม่เมาะ

      30,000 เด็ก ศพด.ทต.
แม่เมาะ ร้อยละ
 80มี
พฒันาการครบ
ทั้ง 4 ด้าน

เด็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได้มี
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและ
ได้รับ
ประสบการณ์ตรง

กองการศึกษาฯ
 / ศพด.ทต.แม่
เมาะ

2 โครงการสนามเด็กเล่นสร้าง
ปญัญา

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมี
พฒันาการสมวยัครบทั้ง 
4 ด้าน

สร้างสนามเด็กเล็ก
สร้างปญัญาจ านวน 1 
แหง่  และอื่นๆ หรือ
ตามแบบแปลนของ 
ทต.แม่เมาะ

      50,000 เด็ก ศพด.ทต.
แม่เมาะ ร้อยละ
 80มี
พฒันาการครบ
ทั้ง 4 ด้าน

เด็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมีสนาม
สร้างปญัญาและ
มีพฒันาการ
สมวยัครบทั้ง 4 
ด้าน

กองการศึกษาฯ
 / ศพด.ทต.แม่
เมาะ

รวม 2 โครงการ  -  - 80,000  -  -  - 

    5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิสังคมแหง่การเรยีนรู ้สรา้งและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการทอ่งเที่ยว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการใหค้วามรู้แก่เยาวชน

เกี่ยวกับการจัดการไฟปาุและ
หมอกควนัในพื้นที่ต าบลแม่เมาะ

1. เพื่อเปน็การส่งเสริมให้
เยาวชนในพื้นที่ได้ตระหนัก
ถึงภยัคุกคามที่เกิดจาก    
สาธารณภยัที่เกิดขึ้นใน
ปจัจุบนั 2. สร้างจิตส านึก
ในการดูแลสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่ 3. เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้ในด้านสาธารณภยั
ใหก้วา้งขวางมากยิ่งขึ้นและ
ก่อใหเ้กิดภาคีเครือข่าย
ด้านสาธารณภยัในแต่ละ
หมู่บา้น

บคุลากรที่ปฏบิติังานด้าน  
การปอูงกนัและบรรเทา     
สาธารณภยั, เยาวชนในแต่
ละหมู่บา้นที่เข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้
ในด้าน    สาธารณภยั
เบื้องต้นที่ได้รับไปแจ้งเตือน
บอกต่อใหป้ระชาชนทั่วไป
ตระหนกัถึงภยัที่เกดิจากสา
ธารณภยัได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประเมนิจากแบบ
ประเมนิผล
ฝึกอบรมโครงการ
ใหค้วามรู้แก่
เยาวชนเกี่ยวกบั
การจัดการไฟปาุ
และหมอกควันใน
พื้นที่ต าบลแมเ่มาะ

1. บคุลากรงานปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
และเยาวชนในพื้นที่เข้าใจ
และรับทราบถึง
สถานการณ์สาธารณภยัใน
ปจัจุบนั 2. เยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ สามารถ
เข้าใจในบริบทของหมูบ่า้น
ของแต่ละคนและทราบถึง
การจัดการสภาพแวดล้อม
ในหมูบ่า้นของตนอย่าง
เหมาะสม 3. เยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ เกิดความ
รักและหวงแหนในบา้นเกิด
ของตนและร่วมแรงใจกัน 
สามัคคีกัน สร้างเครือข่าย
การปอูงกันบรรเทาสา
ธารณภยัในพื้นที่ต าบลแม่
เมาะอย่างยัง่ยืน

ส านักปลัด 
(งานปอูงกันฯ)

    6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 5 ด้านความมั่นคง ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลอดภยั มั่นคง ยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

2 โครงการปอูงกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
(ปใีหม่และสงกรานต์)

1. เพื่อเป็นการปูองกันและลด
จ านวนการเกิดอุบัติภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาลฯที่ส าคัญ 2. เพื่อ
ปูองกันการเกิดความสูญเสีย
ทางด้านของชีวิตทรัพย์สินและ
พิการทางร่างกายของประชาชน
 3. เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยทางถนน
เป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างมี
ประสิทธิภาพ 4. เพื่อปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลด้านการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติภัยททางถนนในช่วง
เทศกาลฯ ที่ส าคัญของคนไทยให้
เป็นไปตามมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยทางถนน

จัดกิจกรรมลดอุบติัเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลฯ 
จ านวน 2 กิจกรรมในช่วง
เทศกาลส าคัญ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สามารถลด
อนัตรายและลด
จ านวนสถิติของ
การเกดิอบุติัเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลที่ส าคัญ
โดยสามารถลด
ความสูญเสียอนัจะ
เกดิขึ้นกบัชีวิต
ทรัพย์สินและ
ความพกิารทาง
ร่างกายของ
ประชาชน

1. สามารถลดอนัตราย
และลดจ านวนของการ
เกดิอบุัติภยัทางถนน
ในชว่งเทศกาลได้ 2. 
สามารถลดการสูญเสีย
ต่อชวีติทรัพยสิ์นของ
ประชาชนได้ 3. 
สามารถด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบาย
รัฐบาล 4. สามารถ
ชว่ยเหลือประชาชนที่
ประสบกบัอบุัติภยัทาง
ถนนได้อยา่งรวดเร็ว
และมปีระสิทธภิาพ

ส านักปลัด 
(งานปอูงกัน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปอูงกันภยัฝุายพล
เรือน (อปพร.)

1. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือของอาสาสมัครด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
เข้มแข็งกว้างขวางและยั่งยืน       
 2. เพื่อให้สามาชิกอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน พ.ศ. 2553           
   3. เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
ได้น าความรู้มาปฏิบัติภารกิจด้าน
การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างถูกต้อง                         
    4. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยมี
การปฏิบัติเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน      5. เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบมีความมั่นใจถึง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บคุลากรที่เปน็หนว่ย
อาสาสมคัรปอูงกนัภยัฝุาย  
 พลเรือนตามที่จัดต้ังขึ้น ซ่ึง
เปน็ก าลังเสริมเจ้าหนา้ที่ของ
รัฐ ด าเนนิการปอูงกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัให้
เปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
โดยใหศู้นย์ อปพร. มกีาร
บริหารจัดการด าเนนิงาน
ตามภารกจิที่ได้รับ
มอบหมายอย่างถูกต้อง 
สามารถด าเนนิการใหค้วาม
ช่วยเหลือและบรรเทาภยั
ต่างๆ ที่เกดิขึ้นกบัประชาชน
และส่วนราชการในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว อกีทั้งเปน็การ
ปฏบิติัตามนโยบายของกรม
ปอูงกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั กระทรวงมหาดไทย

250,000 250,000 250,000 ประเมินจาก
แบบประเมินผล
ฝึกอบรม
โครงการ
ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัคร
ปอูงกันภยัฝุายพล
เรือน (อปพร.)

1. ศูนย์ อปพร. ทต.แม่เมาะ
 มีก าลังเสริมในการ
ช่วยเหลือภารกิจด้านการ
ปอูงกันและบรรเทาสา
ธารณภยั 2. อาสาสมัคร
ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน 
(อปพร.) สามารถน าความรู้
ไปใช้ปฏบิติังานด้านการ
ปอูงกันและบรรเทาสา
ธารณภยัใหแ้ก่ผู้ประสบภยั
ได้อย่างถูกต้อง 3. 
ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมกับการปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัในพื้นที่
 4. อปพร. สามารถ
ปฏบิติังานการปอูงกัน
บรรเทาสาธารณภยัเปน็ไป
ในทศิทางเดียวกัน 5. 
สามารถขยายเครือข่าย
ความร่วมมือกับ อปพร. ใน
ด้านการปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้อย่าง
เข้มแข็งและยัง่ยืน 6. 
ประชาชนในพื้นที่มีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ส านักปลัด 
(งานปอูงกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

4 โครงการฝึกซ้อมแผนด้านการ
ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั

1. เพื่อทดสอบและประเมิน
ความพร้อมของแผนการปฏิบัติ
นโยบายและกระบวนการ
ด าเนินงานตอบโต้ต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิด
เหตุการณ์ขึ้นจริง 2. สร้าง
โอกาสการเรียนรู้ผ่านประสบ
การจากการฝึกซ้อมฯ 3. เพื่อให้
ทราบถึงข้อบกพร่องของ
แผนการปฏิบัตินโยบาย
กระบวนการด าเนินงาน และ
ช่องว่างในการประสานงานกกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการ
ส่ือสารและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. เพื่อ
ฝึกฝน จนท. ทราบถึงบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึง
ได้ทบทวนองค์ความรู้ ทักษะ
การท างาน และพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติต่อ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 6. เพื่อให้
หน่วยงานอื่น ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ฝึกซ้อมกับการเตรียม
ความพร้อมและน ามาใช้
เปน็แนวทางปฏบิติัรองรับ
กับสถานการณ์ภยัเมื่อ
ยามที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างมี
ประสิทธภิาพและเกิด
ประสิทธผิลแก่บคุลากรที่
ปฏบิติัหน้าที่ดูแลงานด้าน
การปอูงกันและบรรเทาสา
ธารณภยั สมาชิก อปพร. 
และอาสาสมัครกู้ภยัฯ 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ 
และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
และมีความพงึ
พอใจต่อกิจกรรม

สามารถท าใหบุ้คลากรที่
ปฏบิัติหน้าทีดู่แลงาน
ด้านการปูองกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
สมาชิก อปพร.และ
อาสาสมคัรกูภ้ยัฯ 
เทศบาลต าบลแมเ่มาะ 
และหน่วยงานอืน่ที่
เกีย่วขอ้งสามารถ
ปฏบิัติงานด้านการ
ปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัในพืน้ที่
รับผิดชอบได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมกีาร
พัฒนาเพิม่ศักยภาพ 
ความสามารถการ
ปฏบิัติงานของเจา้หน้าที่
ฯ เพือ่เตรียม พร้อม
รองรับกบัการเกดิ  สา
ธารณภยัในทุกประเภท
ทีส่ามารถอาจจะเกดิขึน้
ได้ในพืน้ทีข่องเทศบาล
ต าบลแมเ่มาะ

ส านักปลัดฯ
(งานปอูงกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ
จิตอาสาภยัพบิติัประจ า
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความ
เขม้แขง็ให้แกเ่ทศบาลต าบลให้มี
บุคลากรที่สามารถปฏบิัติหน้าที่
ชว่ยเหลือเจา้พนักงานในการปูองกนั
และบรรเทาสาธารณภยัได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ 2. เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านการจดัการสาธารณภยัเบื้องต้น
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident
 Command System : ICS) การ
ควบคุมส่ังการ การบริหารจดัการสา
ธารณภยัในพื้นที่เกดิเหตุที่มรูีปแบบ
และมาตรฐานเดียวกนัให้กบัชดุ
ปฏบิัติการจติอาสาภยัพิบัติประจ า 
อปท. 3. เพื่อพัฒนาระบบการ
ปฏบิัติงานกู้ภยัในภาวะฉกุเฉนิให้เป็น
ระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 
4. เพื่อสนับสนุนให้โครงการจติอาสา
พระราชทาน 904 วปร. ในระดับ
พื้นที่ให้มคีวามเขม้แขง็และมทีักษะ 
ความรู้ ความช านาญในการจดัการ
ภยัพิบัติ อนัจะส่งผลให้กบัประชาชน
ในชมุชน/ท้องถิ่นมคีวามปลอดภยัใน
ชวีติและทรัพยสิ์น

ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ 
ประชาชน หรือผู้แทน
หมู่บา้นที่มีภมูิล าเนา
อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

150,000 150,000 ประเมินจาก
แบบประเมินผล
ฝึกอบรม
โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏบิติัการจิต
อาสาภยัพบิติั
ประจ าเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

1. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามาร
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือ ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นระบบและมี
มาตรฐานเดียวกัน 
2. ผู้เช้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถให้
การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกอง
อ านวยการฯ เมื่อ
เกิด สาธารณภัยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถลดความ
สูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากสา
ธารณภัย 3. กอง
อ านวยการฯมีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน

ส านักปลัด 
(งานปอูงกัน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 160



161

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

6 โครงการปอูงกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

1. เสริมสร้างเข้มแข็งของระบบ
เตรียมความพร้อม เฝูาระวัง 
ปูองกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่และภัยพิบัติฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขภายใต้แนวคิด
สุขภาพหนึ่งเดียวให้มี
ประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์
และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
 2. พัฒนากระบวนการส่ือสาร
ความเส่ียงเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่และ
ภัยพิบัติฉุกเฉินให้ถึงประชาชน
กลุ่มเปูาหมายอย่างครอบคลุม
และทั่วถึง 3. เสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเตรียมความ
พร้อม เฝูาระวัง ปูองกันควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยพิบัติ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ปอูงกันฯ 
สมาชิกอาสาสมัครปอูงกัน
ภยัฝุายพลเรือน (อปพร.) 
ศูนย์ อปพร. เทศบาล
ต าบลแม่เมาะและ
อาสาสมัครกู้ภยัฯ

50,000 ประเมินจาก
แบบประเมินผล
การฝึกอบรม
โครงการปอูงกัน
และควบคุมการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ

1. เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องมีบทบาท
และมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยกับ
หน่วยงานของทาง
ภาครัฐ 2. สร้างการ
มีส่วนร่วมและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
เครือข่ายทุกภาค
ส่วน 3. เสริมสร้าง
ระบบการจัดความรู้
การวิจัยและพัฒนา
ด้านการเฝูาระวัง 
ปูองกัน ควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่ฯ
 4. มีแผนปฏิบัติการ
เฝูาระวังฯ ที่มี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุมระบบ
การตรวจจับ
โรคติดต่อฯ

ส านักปลัด 
(งานปอูงกัน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 161



162

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

7 โครงการใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

1. เพื่อจัดเตรียมความ
พร้อมในด้านงบปะมาณ 
ก าลังพล วสัดุอุปกรณ์
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
ยานพาหนะและระบบการ
บริการแก่ประชาชน 
ผู้ประสบภยั ใหเ้ปน็อย่างมี
ประสิทธภิาพ 2. เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
ช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน
ผู้ประสบภยัทั้งในช่วงก่อน
เกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และ
หลังเกิดเหตุใหเ้ปน็ไปอย่าง
มีระบบ

ประชาชนที่ประสบภยัใน
พื้นที่ของเทศบาลต าบลแม่
เมาะ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประเมินจาก
แบบประเมินผล
การฝึกอบรม
โครงการใหค้วาม
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

1. เพื่อให้การ
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยั
ในเขตเทศบาลเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วทั่วถงึ
 และทันต่อเหตุการณ์ 
รวมทั้งเป็นกระตุ้นและ
เพิ่มศักยภาพบุคลากร
ของงานปูองกนัฯ ให้มี
จติส านึกในการ
ชว่ยเหลือ ใส่ใจในความ
เดือดร้อนและ
ให้บริการแก่
ผู้ประสบภยั 2. เพื่อให้
เทศบาลเป็นหน่วยงาน
ที่สามารถด าเนิน
ให้บริการและ
ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ
 3. สร้างความสัมพันธ์
และภาพลักษณ์ที่ดี
ระหวา่งประชาชนกบั
หน่วยงานรัฐ

ส านักปลัด 
(งานปอูงกัน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

8 โครงการอบรมความรู้การ
ปอูงกันอัคคีภยัเบื้องต้น

เพื่อใหค้รูและบคุลากรใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีความรู้
เกี่ยวกับการปอูงกันอัคคีภยั
เบื้องต้น

ครูและบคุลากรศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 20
 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครูและบคุลากร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
 ร้อยละ 90 ได้รับ
ความรู้การปอูงกนั
อคัคีภยัเบื้องต้น

ครูและบคุลากร
ในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมคีวามรู้
เกี่ยวกบัการ
ปอูงกนัอคัคีภยั
เบื้องต้น

กองการศึกษา/
ส านักปลัด 
(งานปอูงกัน)

9 โครงการปลูกฝังเด็กปฐมวยั ใส่
ใจวนิัยจราจร

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวยั
ใส่ใจวนิัยจราจรและสร้าง
นิสัยการสวมใส่หมวก
กันน็อค

เด็กและผู้ปกครองศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ ร้อยละ 95

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและผู้ปกครอง
 ศพด.ทต.แมเ่มาะ 
ร้อยละ 80 ได้รับ
การส่งเสริมวินยั
จราจร

เด็กศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมวีินยัจราจร
และสวมใส่หมวก
กนันอ็ค

กองการศึกษา/
ศพด.ทต.แม่เมาะ

10 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
CCTV ในเขตเทศบาลต าบล   
แม่เมาะ

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 2. เพื่อสนับสนุน
งานจราจรและอุบัติเหตุทาง
จราจร 3. เพื่อสนับสนุนการ
ปูองกันอาชญกรรม การ
โจรกรรมและปัญหายาเสพติด  
4. เพื่อช่วยเสริม สร้างการ
ท างานของ จนท.รัฐ

โดยท าการติดต้ังกล้อง 
CCTV เขตความ
รับผิดชอบของ ทต.แม่
เมาะ เพิ่มเติมจากการ
ติดต้ังเฟส 1-2 ใหม้ีความ
ครอบคลุมทั้ง 12 หมู่บา้น

500,000 ประชาชนและ
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้องมคีวาม
พงึพอใจในการ
จัดการด้านความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินมาก
ขึ้นและสามารถ
สืบค้นหาตัว
ผู้กระท าผิดได้
รวดเร็วและถูกต้อง

ส านักปลัด 
(งานปอูงกันฯ)

รวม 10 โครงการ  -  - 1,110,000 460,000 560,000 460,000 560,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรมอัน

เกี่ยวเนื่องสถาบนั
พระมหากษตัริย์

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถานบนั
พระมหากษตัริย์

ประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน รัฐวสิาหกิจ
 และองค์กรต่างๆ ในเขต
พื้นที่ต าบลแม่เมาะ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน/
หน่วยงานภาครัฐ
 เอกชน องค์กร
ต่างๆ ได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
ส าคัญของชาติ

ส านักปลัด 
(ฝุายอ านวยการ)

    7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

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

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

2 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่น

เพื่อใหก้ารเลือกต้ังเปน็ไป
ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย

จัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทอ้งถิ่นและผู้บริหาร
ที่ครบวาระหรือต าแหน่ง
วา่งลง

100,000 100,000 1,500,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาฯ 
และผู้บริหาร
ทอ้งถิ่นเปน็ไป
ด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย

ส านักปลัด 
(ฝุายอ านวยการ)

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนไดรับ
บริการเพิ่มมากขึ้นจาก
เวลาปกติ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานและลูกจ้าง 
ทต.แม่เมาะ ออกหน่วย
บริการตามชุมชนต่างๆ ใน
เขตเทศบาลไม่น้อยกวา่ 2
 คร้ังต่อปี

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนใน
หมู่บา้นที่ได้รับ
บริการมีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนได้รับ
การบริการจาก
เทศบาลเพิ่ม
มากขึ้น

ส านักปลัด 
(ฝุายอ านวยการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

4 โครงการพฒันาความรู้เพิ่ม
ศักยภาพการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตย

เพื่อเพิ่มศักยภาพการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและ
เยาวชนในพื้นที่

ประชาชนและเยาวชนใน
พื้นที่ต าบลแม่เมาะ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้และน า
ความรู้ไปใช้
ประยุกต์ใช้

ประชาชน 
เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
การเมืองการ
ปกครอง 
บทบาทและ
หน้าที่ของ
ตนเองตาม
ระบอบ
ประชาธปิไตย

ส านักปลัด 
(ฝุายอ านวยการ)

5 โครงการพฒันาความรู้ผู้บริหาร
ทอ้งถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล

เพื่อพฒันาความรู้แก่
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลแม่เมาะและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 85 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้
ความสามารถ
น ามาใช้พฒันาใน
การปฏบิติัหน้าที่

กลุ่มเปาูหมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจในด้าน
ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจหน้าที่

ส านักปลัด 
(ฝุายอ านวยการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

6 โครงการ "แม่เมาะร่วมใจต้าน
ภยัทจุริต"

เพื่อปลุกจิตส านึกของ
บคุลากรขององค์กร
ประชาชนในพื้นที่ได้
ตระหนักถึงภยัของการ
ทจุริต และร่วมกันต่อต้าน
การทจุริตทกุรูปแบบ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลแม่
เมาะ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปาูหมาย
ของโครงการรับรู้
ภยัการทจุริต

กลุ่มเปาูหมาย
ของโครงการมี
ความตระหนักรู้
ภยัของการ
ทจุริตและ
ร่วมกันสร้าง
สังคมที่ไม่ยอม 
ไม่ทน และไม่
เพกิเฉยต่อการ
ทจุริตทกุรูปแบบ

ส านักปลัด 
(ฝุายอ านวยการ)

7 โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
ต่อต้านการทจุริต

เพื่อเสริมเครือข่ายต่อต้าน
การทจุริต สร้างจิตส านึก
การมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทจุริต

ผู้น าชุมชน และประชาชน
ต าบลแม่เมาะ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปาูหมาย
ของโครงการมี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

กลุ่มเปาูหมาย
สร้างจิตส านึก
และการมีส่วน
ร่วมในการ
ต่อต้านการทจุริต

ส านักปลัด 
(ฝุายอ านวยการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

8 โครงการวนัเทศบาล เพื่อระลึกถึงความส าคัญ
และความเปน็มาของการ
ก่อก าเนิดเทศบาล

บคุลากรของเทศบาล 
ประชาชนทั่วไป

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บคุลากร ทต.แม่
เมาะมีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

เปน็การระลึกถึง
ความส าคัญและ
ความเปน็มาของ
การก่อก าเนิด
ของเทศบาล

ส านักปลัด 
(ฝุายอ านวยการ)

9 โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ

เพื่อใหผู้้บริหาร สมาชิกสภา
 และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
สามารถส่งข้อมูลและ
ความรู้ที่เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เพิ่มมากขึ้นและตระหนัก
ถึงความส าคัญการใหข้้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องแก่
ประชาชน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเปาูหมาย
ของโครงการ มี
ความรู้ความ
เข้าใจ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร

กลุ่มเปาูหมาย
ของโครงการ มี
ความรู้ความ
เข้าใจ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างถูกต้อง
เปน็ไปตาม
ระเบยีบกฎหมาย

ส านักปลัด 
(ฝุายอ านวยการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

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

เพื่ออุดหนุนศูนย์บริการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ

สนับสนุนกิจกรรมและ
การด าเนินงานของ
ศูนย์บริการร่วม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
กิจกรรมในการ
ด าเนินการของ
ศูนย์ปฏบิติัการฯ

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

  ส านักปลัด 
(ฝุายอ านวยการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

11 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการจัดท า
แผนพฒันาเทศบาลต าบลแม่
เมาะ

(1) เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการจัดท า
แผนพฒันาของ ทต.แม่
เมาะ  (2) เพื่อใหก้ารจัดท า
แผนพฒันาสามารถแก้ไข
ปญัหาของประชาชนได้
อย่างแทจ้ริง  (3) สร้าง
กระบวน การแก้ไขปญัหา
โดยชุมชนเปน็หลัก

(1) จัดอบรม ชี้แจง
แนวทางการจัดท า
แผนพฒันา (2) จัดเวที
ประชาคมรับฟงัความ
คิดเหน็ เพื่อส ารวจปญัหา  
(3) ศึกษา วเิคราะห ์
สังเคราะหป์ญัหาน าสู่การ
จัดท าแผนพฒันาของ ทต.
แม่เมาะ (4) จัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธใ์ห้
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีกลุ่มเปาูหมาย
ของโครงการมี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

สามารถจัดสรร
งบประมาณของ
 อปท. ได้ตาม
ความต้องการ
ของประชาชน

ส านักปลัดฯ 
(แผนฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

12 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 50,000 50,000 50,000 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. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

13 โครงการศึกษาและจัดท า
งานวจิัยเพื่อการบริหารจัดการ
งานบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อใช้เปน็เคร่ืองมือส าหรับ
การศึกษาข้อมูลงานบริการ
สาธารณะที่มีผลกระทบ
หรือมีขัดแย้งในการ
ด าเนินการ

(1) จัดจ้างทมีงานวจิัยฯ ใน
โครงการที่ตามกฎหมาย
ก าหนด (2) สมทบ
งบประมาณหน่วยงาน
องค์กรที่ท าการวจิัย (3) 
จัดท าโครงการวจิัยฯ หรือ 
(4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานทางวชิาการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 งานวจิัยไม่น้อย
กวา่ 2 ผลงาน

มีการศึกษา
ข้อมูลทาง
วชิาการ เพื่อใช้
เปน็เคร่ืองมือใน
การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ 
และเจ้าหน้าที่ใน
การจัดท า
โครงการที่เปน็
ประเด็น

ส านักปลัด (งาน
แผน)

14 โครงการ "อบรมการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ"์

1. เพื่อใหชุ้มชนสามารถ
ประชาสัมพนัธแ์หล่ง
ทอ่งเที่ยว/สินค้า/บริการให้
เปน็ที่รู้จักมากขึ้น 2. 
เพื่อใหชุ้มชนสามารถเข้าถึง
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ปจัจุบนั
ได้มากขึ้น

กลุ่มเปาูหมาย ตัวแทน
ชุมชน/เยาวชน/ผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ 60 คน

60,000 60,000 60,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
 ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจอยู่
ในระดับดี

ชุมชนสามารถ
ใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์
ในปจัจุบนัได้
อย่างดี สามารถ
ต่อยอดและ
กระตุ้นด้าน
เศรษฐกิจได้

ส านักปลัด 
(งาน

ประชาสัมพนัธ)์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎบิติัการ
 หลักสูตร "แนวทางการบริหาร
จัดการความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน"

(1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความเส่ียงตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 (2) เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 
(3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าแนวทางการ
ปฎิบัติงานที่ดีมาประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาตนเองและองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้บริหารและบคุลากรของ
เทศบาลแม่เมาะ จ านวน 
60 คน

100,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถน า
ความรู้ความ
เข้าใจที่ได้ไป
จัดท ารายงาน
แผนบริหาร
จัดการความ
เส่ียงและการ
ควบคุมภายในได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ

1. ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหาร
จดัการความเส่ียงได้
อยา่งถูกต้อง 2. ผู้เข้า
รับการอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การควบคุมภายในได้
อยา่งถูกต้องและ
สามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล 3.ผู้เข้า
รับการอบรมสามารถ
น าแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ดีมา
ประยกุต์ใช้เพือ่
พัฒนาตนเองและ
องค์กรให้เกิด
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

รวม 15 โครงการ  -  - 950,000 790,000 ###### 790,000 850,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

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

จริยธรรมครูและบคุลากรกอง
การศึกษาฯ สังกัดเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

เพื่อใหค้รูและบคุลากรกอง
การศึกษาฯ มีโอกาสปฏบิติั
ธรรม ได้ศึกษาธรรมะที่
เข้าใจง่าย และน ามาใช้ได้
จริงในชีวติประจ าวนั

บคุลากรกองการศึกษา
สังกัดเทศบาลต าบลแม่
เมาะ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่เมาะ 
และโรงเรียนเทศบาลแม่
เมาะ

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

บคุลากรกอง
การศึกษาสังกัด
เทศบาลต าบลแม่
เมาะสามารถน า
หลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏบิติังาน

กองการศึกษาฯ

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจัดงาน
วนัเด็กแหง่ชาติประจ าปี

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้ร่วม
กิจกรรมและให้
ความส าคัญกับเด็กและ
เยาวชน

เด็กและเยาวชนในเขต 
ทต.แม่เมาะ และใกล้เคียง

350,000  350,000   350,000   350,000  350,000   เด็กและเยาวชน 
ร้อยละ 80 ใน
เขตพื้นที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ

เด็กมีกิจกรรม
ร่วมกันในวนัเด็ก
แหง่ชาติ

กองการศึกษาฯ

    7.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

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

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

3 โครงการพฒันาศักยภาพครู 
และบคุลากรกองการศึกษาฯ

เพื่อใหค้รูและบคุลากรกอง
การศึกษาฯได้รับการอบรม
พฒันาอย่างต่อเนื่อง

ครูและบคุลากรสังกัด
กองการศึกษาฯ เทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

300,000  300,000   300,000   300,000  300,000   ครูและบคุลากร
กองการศึกษาฯ
ได้รับการอบรม
และพฒันาไม่
น้อยกวา่ ร้อยละ 
80

ครูและบคุลากร
กองการศึกษาฯ
ได้รับการอบรม
พฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง

กองการศึกษาฯ

4 โครงการพฒันาโปรแกรม
บริหารงานวชิาการโรงเรียน

1.เพื่อพฒันาโปรแกรมการ
บริหารงานวชิาการโรงเรียน
 2.เพื่อใหโ้รงเรียนมี
โปรแกรมส าหรับจัดเก็บ
ประมวลผลงานด้าน
วชิาการอย่างเปน็ระบบ

โปรแกรมบริหารงาน
วชิาการ จ านวน 1 
โปรแกรม

150,000  ประชาชนร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจในระบบ
การบริหาร
จัดการของ
โรงเรียนเทศบาล
แม่เมาะ

1. โรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ
มีโปรแกรมการ
บริหารงานด้าน
วชิาการ
2. โรงเรียนมี
โปรแกรม
ส าหรับจัดเก็บ
ประมวลผลงาน
ด้านวชิาการ
อย่างเปน็ระบบ

กองการศึกษาฯ
 / ร.ร.เทศบาล  

  แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

5 โครงการพฒันาโปรแกรมการ
ประเมินและติดตามพฒันาการ
เด็กส าหรับครูและผู้ปกครอง

1.เพื่อพฒันาโปรแกรมการ
ประเมินและติดตาม
พฒันาการเด็กส าหรับครู
และผู้ปกครอง 2.เพื่อให้
โรงเรียนมีโปรแกรมการ
ประเมินและติดตาม
พฒันาการเด็กส าหรับครู
และผู้ปกครองอย่างเปน็
ระบบ

โปรแกรมการประเมิน
และติดตามพฒันาการ
เด็กส าหรับครูและ
ผู้ปกครอง จ านวน 1 
โปรแกรม

150,000   ประชาชนร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจในระบบ
การบริหาร
จัดการของ
โรงเรียนเทศบาล
แม่เมาะ

1. โรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ
มีโปรแกรมการ
ประเมินและ
ติดตาม
พฒันาการเด็ก
ส าหรับครูและ
ผู้ปกครอง
2. โรงเรียนมี
โปรแกรมการ
ประเมินและ
ติดตาม
พฒันาการเด็ก
ส าหรับครูและ
ผู้ปกครองอย่าง
เปน็ระบบ

กองการศึกษาฯ
 / ร.ร.เทศบาล  

  แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

6 โครงการพฒันาโปรแกรมการ
การบริหารงานบคุคล

1.เพื่อพฒันาโปรแกรมการ
การบริหารงานบคุคล 2.
เพื่อใหโ้รงเรียนมีโปรแกรม
การการบริหารงานบคุคล
อย่างเปน็ระบบ

โปรแกรมการการ
บริหารงานบคุคล จ านวน
 1 โปรแกรม

150,000   ประชาชนร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจในระบบ
การบริหาร
จัดการของ
โรงเรียนเทศบาล
แม่เมาะ

1. โรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ
มีโปรแกรมการ
การบริหารงาน
บคุคล
2. โรงเรียนมี
โปรแกรมการ
การบริหารงาน
บคุคลอย่างเปน็
ระบบ

กองการศึกษาฯ
 / ร.ร.เทศบาล  

  แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

7 โครงการพฒันาระบบการ
ส่ือสารข้อมูลของโรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ

1.เพื่อพฒันาระบบการ
ส่ือสารข้อมูลของโรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ 2.เพื่อให้
โรงเรียนมีระบบกรส่ือสาร
ข้อมูลที่ทนัสมัยและเปน็
ปจัจุบนั

โรงเรียนมีการพฒันารับบ
การเชื่อมต่อและส่ือสาร
ข้อมูลด้วยระบบ
เครือข่ายทอ้งถิ่น(LAN) 
จ านวน 1 ระบบ

100,000   ประชาชนร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจในระบบ
การบริหาร
จัดการของ
โรงเรียนเทศบาล
แม่เมาะ

1.โรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ
มีระบบการ
เชื่อมต่อและ
ส่ือสารข้อมูล
ด้วยระบบ
เครือข่ายทอ้งถิ่น 
(LAN) จ านวน 1
 ระบบ 2.
โรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ
มีระบบการ
ส่ือสารข้อมูลที่มี
ประสิทธภิาพ
และรองรับ
เทคโนโลยีใน
ปจัจุบนั

กองการศึกษาฯ
 / ร.ร.เทศบาล  

  แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

8 โครงการพฒันาหอ้งเซิร์ฟเวอร์ 
(Server) โรงเรียนเทศบาลแม่
เมาะ

1.เพื่อพฒันาหอ้งเซิร์ฟเวอร์ 
(Server) โรงเรียนเทศบาล
แม่เมาะ 2.เพื่อใหโ้รงเรียน
มีหอ้งเซิร์ฟเวอร์ (Server) 
ระบบคอมพวิเตอร์และ
โทรคมนาคมส าหรับการใช้
งานอย่างเปน็ระบบ

โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ
 มีหอ้งเซิร์ฟเวอร์ 
(Server) เพื่อควบคุม
ระบบเครือข่ายของ
โรงเรียน จ านวน 1 หอ้ง

200,000   ประชาชนร้อยละ
 80 มีความพงึ
พอใจในระบบ
การบริหาร
จัดการของ
โรงเรียนเทศบาล
แม่เมาะ

โรงเรียน
เทศบาลแม่เมาะ
 มีหอ้งเซิร์ฟเวอร์
 (Server) 
จ านวน 1 หอ้ง

กองการศึกษาฯ 
    / ร.ร.

เทศบาลแม่เมาะ

รวม 8 โครงการ  -  - 930,000 ####### ######  780,000   780,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งในการขับเคล่ือนการ
ฌาปนกิจสงเคราะหต์ าบลแม่
เมาะ

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

กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห ์
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมใน
แต่ละปแีละประชาชนใน
เขตต าบลแม่เมาะ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของกลุ่ม
ฌาปนกิจและ
สมาชิกที่เข้าร่วม
กิจกรรม

1. กลุ่มฌาปนกจิ
สงเคราะหแ์ละ
ประชาชนมคีวามรู้
 ความเข้าใจใน 
พ.ร.บ. ฌาปนกจิ
สงเคราะห ์พ.ศ. 
2545 
2. ครอบครัวของ
สมาชิกฌาปนกจิ
สงเคราะหใ์น
ต าบลแมเ่มาะ
ได้รับเงิน
สงเคราะห์
ครบถ้วนถูกต้อง

กองสวสัดิการ
สังคม

    7.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

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

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร

2 โครงการผู้สูงอายุยิ้ม 1. เพื่อสอดคล้องกบั
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู
แหง่ราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช พ.ศ. 2560 
บญัญัติให ้“องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น มหีนา้ที่และ
อ านาจดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะและกจิกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนข์อง
ประชาชนในทอ้งถิ่นตาม
หลักการพฒันาอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนนุ
การจัดการศึกษาใหแ้ก่
ประชาชนในทอ้งถิ่น” 
เกี่ยวกบัสิทธิผู้สูงอายุ
2. เพื่อเปน็การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการ
ศึกษา การพฒันาทกัษะเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุตามเกณฑ์ร้อยละ
 60 เข้าร่วมกิจกรรมในแต่
ละปแีละประชาชนในเขต
ต าบลแม่เมาะ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุตาม
เกณฑ์ที่เข้าร่วม
โครงการ

ผู้สูงอายุมีกิจ
กรรที่เกี่ยวกับ
การพฒันา
คุณภาพชีวติที่
อยู่ดีมีสุข

กองสวสัดิการ
สังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร

3 โครงการพฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการกลุ่มสตรีและ
สมาชิก

1. เพื่อใหส้ตรีรู้บทบาท
หน้าที่ 2. เพื่อใหส้ตรีมีความ
เข้มแข็ง

สมาชิกฯ เปาูหมายร้อยละ
 80 เข้าร่วมกิจกรรมในแต่
ละปี

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละสมาชิก
เข้าร่วมกิจกรรม
พฒันาบทบาทสตรี

คณะกรรมการ
กลุ่มสตรีและ
สมาชิกมีการ
เพิ่มพนูองค์
ความรู้และ
พฒันาศักยภาพ
การบริหาร
จัดการกลุ่มมาก
ขึ้น

กองสวสัดิการ
สังคม

4 โครงการพฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการและสมาชิก
กองทนุสวสัดิการชุมชนต าบล
แม่เมาะ

1. เพื่อสนับสนุนใหก้องทนุ
มีความเข้มแข็งมั่นคง 2. 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
คณะกรรมการฯ ในด้าน
การจัดการ

สมาชิกกองทนุสวสัดิการ
ชุมชน ร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรมในแต่ละปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
สมาชิกกองทนุที่
เข้าร่วมกิจกรรม

กองทนุมีระบบ
ในการบริหาร
จัดการเกิด
ประสิทธภิาพ
โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้

กองสวสัดิการ
สังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    7.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร

5 โครงการพฒันาศักยภาพคณะ
กรรมการฯ และสมาชิกสภาเด็ก
เยาวชนต าบลแม่เมาะ

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
สิทธหิน้าที่เด็กเยาวชนและ
ด้านการพฒันาสังคมชุมชน
ต่างๆ 2. สร้างความรัก 
ความสามัคคีและความ
เข้มแข็ง

ร้อยละ 80 ของสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชน
เปาูหมาย เข้าร่วมกิจกรรม
ในแต่ละปแีละประชาชน
ในเขตต าบลแม่เมาะ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
สมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

สร้างแนวร่วมใน
การบริหาร
จัดการทอ้งถิ่น

กองสวสัดิการ
สังคม

6 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
พฒันาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลแม่เมาะ

1. ผู้สูงอายได้รับการดูแล
ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ 2. 
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวติที่ดี
อยู่อย่างมีความสุข

สมาชิกฯ เปาูหมายร้อยละ
 80 เข้าร่วมกิจกรรมในแต่
ละปแีละประชาชนในเขต
ต าบลแม่เมาะ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้สูงอายุมีการ
เพิ่มพนูองค์
ความรู้และ
พฒันาศักยภาพ
การบริหาร
จัดการกลุ่มมาก
ขึ้น

กองสวสัดิการ
สังคม

รวม 6 โครงการ  -  - 1,620,000 ###### 1,620,000 1,620,000 1,620,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ "อบรมและพฒันา

ศักยภาพผู้น าเที่ยวชุมชนต าบล
แม่เมาะ"

เพื่อฝึกอบรมพฒันา
ศักยภาพใหแ้ต่ละชุมชนใน
พื้นที่มีผู้น าเที่ยวที่ดีเกิด
ความประทบัใจของ
นักทอ่งเที่ยวที่เข้ามาใน
พื้นที่ต าบลแม่เมาะ

กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้
แก่ตัวแทนหมู่บา้น 
เยาวชนหรือผู้ที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ

150,000 150,000 150,000 กลุ่มเปาูหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

นักทอ่งเที่ยว
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ชัดเจน
 ถูกต้อง แหล่ง
ทอ่งเที่ยวได้รับ
ความสนใจ

  ส านักปลัด 
(งานประชาสัมพันธ์)

รวม 1 โครงการ  -  - 150,000 150,000 150,000  -  -  - 

    7.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

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

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองค์กร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 184



โครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง
(แบบ ผ.02/1)





185

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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. 2566 - 2570)

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 185
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
ประจ าหมู่บา้น บา้นหว้ยเปด็ 
หมู่ที่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา
เดิมใหม้ีความสวยงาม 
เปน็ที่ออกก าลังกายของ
คนในชุมชน

(1) โดยท าการก่อสร้าง
ทางเดิน ติดต้ังระบบแสง
สวา่ง และอื่นๆ (2) ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

3,000,000 ประชาชนที่ใช้
สนามกีฬา ร้อย
ละ 80 มีความ
พงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
สถานที่
ส าหรับออก
ก าลังกายได้
อย่าง
เหมาะสม

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. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 186
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4 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. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 187
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5 โครงการปรับปรุงถนนภายใน
หมู่บา้น สายบา้นนายโกศล 
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. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 188
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6 โครงการปรับปรุงถนนเดิม สาย
บา้นนายจ ารัส ปญัญาสืบ บา้น
หางฮุง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการร้ือผิวถนน
เดิม (2) ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้งประมาณ 4.00
 เมตร ยาวประมาณ 
520.00 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกวา่ 2,080.00
 ตารางเมตร (3) 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 

บา้นหางฮุง 
หมู่ที่ 3

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 189
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7 โครงการปรับปรุงถนนเดิม สาย
สะพานบา้นหางฮุง - หอผีเส้ือ
บา้นหล่ายต้า บา้นหางฮุง หมู่ที่
 3 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.
ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการร้ือผิวถนน
เดิม (2) ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้งประมาณ 4.00
 เมตร ยาวประมาณ 
245.00 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกวา่ 980.00 
ตารางเมตร (3) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

650,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น 

บา้นหางฮุง 
หมู่ที่ 3

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8 โครงการปรับปรุงถนนเดิมสาย
บา้นนางทอง ม่านสืบ ถึง สาม
แยกทางไปร้านครัวเงาไม้ บา้น
หางฮุง หมู่ที่ 3 ต.แม่เมาะ อ.แม่
เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการร้ือผิวถนน
เดิม (2) ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้งประมาณ 4.00
 เมตร ยาวประมาณ 
220.00 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกวา่ 
880.00 ตารางเมตร (3) 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

600,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น 

บา้นหางฮุง 
หมู่ที่ 3

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น บา้นหางฮุง ต.แม่เมาะ
 อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้
อุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง

(1) โดยท าการวางทอ่
ประปา ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ 1/2
 นิ้ว ความยาวประมาณ 
1,200 เมตร และอื่นๆ (2)
 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

250,000 ประชาชนที่ใช้น้ า
 ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการก่อสร้าง
ดังกล่าว อยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

แผนพฒันา
หมู่บา้น 

บา้นหางฮุง 
หมู่ที่ 3

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

10 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. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

11 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. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

12 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. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

13 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. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

14 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. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

15 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

16 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น บา้นปงชัย หมู่ที่ 5 ต.
แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้
อุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง

(1) โดยท าการติดต้ัง
ระบบกรองน้ า จ านวน 1 
จุด (2) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

500,000 ประชาชนที่ใช้น้ า
 ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการก่อสร้าง
ดังกล่าว อยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

แผนพฒันา
หมู่บา้น 

บา้นปงชัย 
หมู่ที่ 5

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 197
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

17 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทา้ยหมู่บา้นถึง
สายสุสาน บา้นหว้ยคิง หมู่ที่ 6 
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการสัญจร

(1) โดยท าการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 
สายท้ายหมู่บ้าน  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรหรือมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 980.00
 ตร.ม. หินคลุกไหล่ทางเฉล่ีย
ข้างละ 0.25 เมตร ช่วงที่ 2 สาย
โรงรับซ้ือของเก่า  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 920.00
 ตร.ม. หินคลุกไหล่ทางเฉล่ีย
ข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 3 
สายสุสาน ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 1,200.00 
ตร.ม. หินคลุกไหล่ทางเฉล่ียข้าง
ละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 4 สาย
ซอยนางชลดา ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.
ม. หินคลุกไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 
0.25 เมตร หรือ (2) ตามแบบ
แปลนของ ทต.แม่เมาะ

1,900,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 60 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ปรับปรุงถนนอยู่
ในระดับดี

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปได้
อย่างสะดวก 
ลดการเกิด
อุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น 

บา้นหว้ยคิง
 หมู่ที่ 6

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 198
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

18 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

19 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. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 199
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

20 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

21 โครงการติดต้ังระบบฟื้นฟนู้ า 
สระน้ า ซอย 1 บา้นใหม่นาแขม
 หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าเสีย 
ภายในสระ

(1) โดยท าการติดต้ัง
ระบบฟื้นฟนู้ าด้วย
พลังงานไฟฟาู (2) ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

1,500,000 ประชาชนใน
หมู่บา้น ร้อยละ 
80 ต่อโครงการ
ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับดี

ลดปญัหาน้ า
เน่าเสีย เพิ่ม
อากาศใหน้้ า

แผนพฒันา
หมู่บา้นบา้น
ใหม่นาแขม 

หมู่ที่ 7

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างร้ัวและเทลาน
 บริเวณ อาคาร ศสมช. ซอย 4
 บา้นใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม

(1) โดยท าการก่อสร้างร้ัว 
(2) เทลานคอนกรีต (3) 
ติดต้ังไฟฟาูส่องสวา่ง (4) 
อื่นๆ (5) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

1,500,000 ประชาชนและ 
อสม. ที่ใช้งาน 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
และ อสม. มี
สถานที่
ด าเนินงาน
และจัด
กิจกรรมต่างๆ

แผนพฒันา
หมู่บา้นบา้น
ใหม่นาแขม 

หมู่ที่ 7

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 200
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

23 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. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 201
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

24 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. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 202
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

25 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. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 203
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

26 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. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 204
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

27 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

28 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. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 205
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

29 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. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เพื่อใหม้ีสถานที่ในการ
ออกก าลังกายที่เหมาะสม

(1) โดยท าการติดต้ังกัน
สาดด้านข้างและด้านหน้า
อาคาร พื้นที่รวมไม่น้อย
กวา่ 54.00 ตารางเมตร 
(2) ร้ือพื้นอาคารเดิมท า
การบดอัดพื้นและเทคอน
กรีนเสริมเหล็กใหม่ หนา 
0.10 เมตร พื้นที่รวมไม่
น้อยกวา่ 336.00 ตาราง
เมตร และอื่นๆ  (3) ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่เมาะ

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

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

31 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. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 208
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

32 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. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

33 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. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

34 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น บริเวณสายหน้าร้านพี
แบตเตอร่ีถึงโรงน้ าแข็งชอช้าง 
บา้นเวยีงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้
อุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง

(1) โดยท าการวางทอ่
ประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว
 ระยะทาง 1,000 เมตร 
(2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

200,000 ประชาชนที่ใช้น้ า
 ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการก่อสร้าง
ดังกล่าว อยู่ใน
ระดับดี

ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

แผนพฒันา
หมู่บา้นบา้น
เวยีงสวรรค์ 

หมู่ที่ 9

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
การเรียนรู้การเกษตร บา้นเวยีง
สวรรค์ หมู่ที่ 9

เพื่อใหก้ลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับด าเนินงานและจัด
กิจกรรมต่างๆ

(1) โดยท าการก่อสร้าง
อาคาร จ านวน 1 หลัง 
และอื่นๆ (2) ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
แม่เมาะ

1,500,000 กลุ่มเกษตรกร
และประชาชน 
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

กลุ่ม
เกษตรกร
และ
ประชาชนมี
สถานที่
ส าหรับ
ด าเนินงาน
และจัด
กิจกรรมต่างๆ

แผนพฒันา
หมู่บา้นบา้น
เวยีงสวรรค์ 

หมู่ที่ 9

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

36 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

37 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. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

38 โครงการก่อสร้าง Box Culvert
 และขยายไหล่ถนน บา้นใหม่
มงคล หมู่ที่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่
เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก ลดการเกิด
อุบติัเหตทางถนน

(1) โดยท าการก่อสร้าง 
Box Culvert ขนาด 3 
ช่องระบายน้ า Box 
Culvert ขนาด 
2.10x2.10 เมตร ยาว 26 
เมตร จ านวน 3 แถว (2) 
ขยายไหล่ถนน (3) อื่นๆ 
(4) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ

5,200,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 80 
มีความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าว 
อยู่ในระดับดี

ประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้
สะดวก มี
ความ
ปลอดภยั 
และลดการ
เกิดอุบติัเหตุ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่มงคล 
หมู่ที่ 10

กองช่าง

39 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. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

40 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

41 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. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

42 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

43 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าภายในหมู่บา้น (โซน 1) บา้น
เวยีงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อบรรเทาปญัหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน

(1) โดยท าการก่อสร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร ความยาวไม่
น้อยกวา่ 375 เมตร และ
อื่นๆ (2) ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ

400,000 ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบน้ า
ทว่มขัง ร้อยละ 
80 มีความพงึ
พอใจต่อ
โครงการอยู่ใน
ระดับดี

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไขปญัหา
น้ าทว่มขังใน
หมู่บา้น

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น บา้น

เวียงหงส์
ล้านนา หมูท่ี่

 12

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

(1) โดยท าการปรับปรุงถนนด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
จดุที ่1 ซอยนายชม มโนรส (โซน 3) 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 126.00 เมตร พืน้ทีไ่มน่้อย
กว่า 630.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้น
จราจร และอืน่ๆ
จดุที ่2 ซอยยายปูอม (โซน 3) ขนาด
กว้างเฉล่ีย 4.70 ยาวไมน่้อยกว่า 
136.00 เมตร พืน้ทีไ่มน่้อยกว่า 
639.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้น
จราจร และอืน่ๆ
จดุที ่3 ซอยนายแดง เจริญบุญ (โซน 
3) ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว
ไมน่้อยกว่า 192.00 เมตร พืน้ทีไ่ม่
น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร พร้อมตี
เส้นจราจร และอืน่ๆ
จดุที ่4 ซอยนายปัญญา ธนะ (โซน 2)
 ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.40 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 205.00 เมตร พืน้ทีไ่มน่้อย
กว่า 1,230.00 ตารางเมตร พร้อมตี
เส้นจราจร และอืน่ๆ
(2) ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแมเ่มาะ

1,439,000 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

44 โครงการ  -  - 51,872,000 850,000 0 0 0  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 216
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั โครงการ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ า 

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

เพื่อใหป้ระชาชนและ
เกษตรกรในพื้นที่มีน้ าใช้
อย่างเพยีงพอ

(1) โดยท าการขุดลอกสระน้ า
เดิมใหม้ขีนาดปากกว้างเฉล่ีย
 56.00 เมตร 82.00 เมตร 
และ 60.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 
78.00 เมตร และ 132.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขุดไมน่อ้ย
กว่า 12,255.00 ลูกบาศก์
เมตร (2) ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลแมเ่มาะ

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

 1 โครงการ  -  - 0 495,000 0 0 0  -  -  - 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณปูโภค - สาธารณปูการ
   1.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

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

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 217



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

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ. 02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงถนน บา้น

เวยีงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่เมาะ
 อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง เชื่อม
บา้นหว้ยรากไม้ หมู่ที่ 5       
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง

เพื่อแก้ไขปญัหาการ
คมนาคมขนส่ง การ
สัญจรไปมาของราษฎร
ใหม้ีความสะดวกมาก
ขึ้น ลดปญัหาอุบติัเหตุ

โดยการลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว
 710.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,550 ตารางเมตร 
หรือรายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบจ.ล าปาง
ช่วงที่ 1 จุดเร่ิมต้นโครงการ 47Q
 0568918, 2018868
 จุดส้ินสุดโครงการ 47Q 
0568540, 2018934
ช่วงที่ 2 จุดเร่ิมต้นโครงการ 47Q
 0568243, 2018989
 จุดส้ินสุดโครงการ 47Q 
0568024, 2019145

964,500 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นดังกล่าวมี
ความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ปรับปรุงถนน

ถนนได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมใหม้ี
สภาพที่ดี 
มั่นคง และใช้
งานได้ถาวร 
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก ลดการ
เกิดอุบตัเหตุ
ทางถนน

อบจ.ล าปาง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดล าปางที่ 2 ด้านอุตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม การค้าการลงทนุเชิงสรา้งสรรค์และเรยีนรู้
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปางที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 218
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

2 โครงการปรับปรุงถนนเดิม 
(โดยวธิ ีPavement In-Place
 Recycling) สามแยกบา้น
หางฮุง หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ 
จังหวดัล าปาง เชื่อมบา้นสบ
ปา้ด หมู่ที่ 1 ต าบลสบปา้ด 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวดัล าปาง

เพื่อแก้ไขปญัหาการ
คมนาคมขนส่ง การ
สัญจรไปมาของราษฎร
ใหม้ีความสะดวกมาก
ขึ้น ลดปญัหาอุบติัเหตุ

(1) โดยท าการ Pavement 
In-Place Recycling -
ขนาดผิวจราจร กวา้ง
ประมาณ 9.00 เมตร ยาว
ประมาณ 2,000 เมตร ผิว
ถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
18,000.00 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร (2) ตาม
แบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดัล าปาง

9,050,000 9,050,000 9,050,000 9,050,000 9,050,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นดังกล่าวมี
ความพงึพอใจ
ต่อโครงการ
ปรับปรุงถนน

ถนนได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมใหม้ี
สภาพที่ดี 
มั่นคง และใช้
งานได้ถาวร 
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก ลดการ
เกิดอุบตัเหตุ
ทางถนน

อบจ.ล าปาง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 219
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

3 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. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 220
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

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

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนใหม้ีสภาพที่ดี 
มั่นคง และใช้งานได้
อย่างเหมาะสม

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟลัทติ์ก 
คอนกรีต โดยวธิ ี
Pavement In-Place 
Recycling บา้นเวยีงสวรรค์
 หมู่ที่ 9 ต าบลแม่เมาะ 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวดั
ล าปาง ขนาดถนนกวา้ง 
7.00 เมตร ยาว 460.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 
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. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

5 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

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

6 โครงการปรับปรุง
หอ้งปฏบิติัการ
การประกอบอาหารส าหรับ
เด็กปฐมวยั

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

(1) ก่อสร้าง/ปรับปรุงหอ้ง
ประกอบอาหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยั จ านวน 1 แหง่ (2) 
ติดต้ังเคาน์เตอร์ครัว ขนาด 
กวา้ง 60 ซม. ยาว 4.40 ม. 
สูง 60 ซม. (3) ติดต้ัง
เคาน์เตอร์ล้างจาน ขนาด 
กวา้ง 60 ซม. ยาว 4.40 ม. 
สูง 60 ซม. (4) ติดต้ัง
เคาน์เตอร์กลางหอ้ง จ านวน
 3 ตัว ขนาด กวา้ง 60 ซม. 
ยาว 4.20 ม.สูง 60 ซม. (5)
 ติดต้ังชั้นลอยวางของ ขนาด
 กวา้ง 35 ซม. กวา้ง 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

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

7 โครงการปรับปรุงและพฒันา
บรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยั

เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาบรรยากาศในชั้น
เรียนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวยั

ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 30,000  BTU 
ส าหรับหอ้งเรียน  จ านวน  
14  เคร่ือง เคร่ืองละ 
48,100 บาท

673,400 ประชาชน
ร้อยละ 80 มี
ความพงึพอใจ
ในระบบการ
บริหารจัดการ
ด้านอาคาร
สถานที่ของ 
ร.ร.เทศบาล
แม่เมาะ

โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อม
ในชั้นเรียนที่ดี
เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก

กองทนุฯ / ร.ร.
เทศบาลแมเ่มาะ

รวม 7 โครงการ 16,687,900 9,050,000  -  -  - 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 224
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บญัชีครุภณัฑ์ (แบบ ผ.03)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

เครือ่งท าน้ ารอ้น - น้ าเย็น แบบต่อทอ่ ขนาด 2 ก๊อก
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 25,100 บาท โดยมคุีณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้    
(1) มหีวักอ๊กจ่ายน้ า โดยเปน็น้ าร้อน 1 หวั น้ าเย็น 1 หวั 
(2) เปน็เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบต้ังพื้น ระบบต่อทอ่
ประปา
(3) มรีะบบกรองน้ าในตัวเคร่ือง
(4) ความจุถังเกบ็น้ าเย็นไมน่อ้ยกว่า 4 ลิตร
(5) ความจุถังเกบ็น้ าร้อน ไมน่อ้ยกว่า 2 ลิตร
(6) ตัวเคร่ืองทั้งภายนอกและภายในท าด้วยวัสดุหรือโลหะ
ไมเ่ปน็สนมิ
(7) ถังบรรจุน้ าภายในท าด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สาร
ตะกั๋ว
(8) มอีปุกรณ์ควบคุมการเปดิ-ปดิน้ า
(9) มรีะบบตัดไฟอตัโนมติั
(10) ใช้ไฟฟา้ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
(11) ราคาไมร่วมค่าติดต้ัง
(12) ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ 
หรือ 
(13) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

25,100     ส านักปลัด 
(งานทะเบยีนฯ)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลแมเ่มาะ อ าเภอแมเ่มาะ จังหวัดล าปาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 225
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

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 
(งานทะเบยีน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

3 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

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 
(งานทะเบยีน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 227
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

4 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครือ่งส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ืองๆ 
ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้          
 (1) มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่น้อยกวา่ 800 VA (480 
Watts) สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกวา่ 15 นาท ี
หรือ 
(2) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
(3) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

2,500     ส านักปลัด 
(งานทะเบยีน)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 228



229

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

5 แผนงาน
ตรวจสอบภายใน

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 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 229
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

6 แผนงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

รถดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ จ านวน 1 คันๆ
 ละ 2,630,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้ (1) ขนาด 6 ล้อ 
(2) จุน้ าได้ไม่น้อยกวา่ 6,000 ลิตร แบบถังบรรจุน้ า
ทรงกลม 
(3) น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทกุไม่ต่ ากวา่ 
12,000 กิโลกรัม 
(4) เปน็ราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ 
(5) จัดหาโดยการสืบราคาทอ้งตลาด หรือ 
(6) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

2,630,000    ส านักปลัด  
(งานปอ้งกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 230
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

7 แผนงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชีพ CPR ผู้ใหญแ่บบครึง่ตัว 
จ านวน 2 ตัวๆ ละ 30,000 บาท โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มีลักษณะถูกต้องทางกาย
วภิาค 
(2) สามารถขยับขากรรไกร ศีรษะ สามารถฝึกปฏบิติั 
Head Tilt-Chin Lift 
(3) ส่วนหน้าอกแสดงแนวของหวันมชัดเจน 
(4)โครงสร้างกระดูกหน้าอกสามารถติดแผ่น AED 
PADS ได้ 
(5) สามารถฝึกการช่วยหายใจ เปา่ลมเข้าทางช่องปาก
สามารถสังเกตหน้าอกขยับขึ้น-ลง เมื่อมีการเปา่ลมที่
ถูกต้อง 
(6) มีเสียงเตือนขณะนวดหน้าอกที่ระดับความลึก 
1.5-2 นิ้ว
(7) เปน็ผลิตภณัฑ์ที่มีความคงทนใช้งานได้ยาวนาน
(8) มีการรับประกันการใช้งานอย่างน้อย 1 ป ี
(9) จัดหาโดยการสืบราคาจากทอ้งตลาด หรือ
(10) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

60,000    ส านักปลัด  
(งานปอ้งกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 231



232

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

8 แผนงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

เครือ่งฝึกกระตุกไฟฟูาหวัใจแบบอัตโนมัติ AED 
TRAINER จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 45,000 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) เปน็เคร่ืองที่ได้มาตรฐานสากล
(2) มีรีโมทคอนโทรล สร้างสถานการณ์ในการฝึกจ าลอง
(3) สามารถเปล่ียนแบตเตอร่ีได้ราคาถูกเปล่ียนง่าย
(4) มีแผ่น AED PADS มาพร้อมกับตัวเคร่ืองและมี
อะไหล่ส ารองไม่น้อยกวา่ 1 ชุด 
(5) มีเสียงเตือนและภาพอธบิายใช้งานง่าย
(6) พร้อมใช้ได้ทนัที
(7) มีการรับประกันการใช้งานอย่างน้อย 1 ป ี         
(8) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด หรือ 
(9) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

90,000    ส านักปลัด  
(งานปอ้งกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 232
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

9 แผนงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

เครือ่งติดตามสัญญาณชีพ ติดตั้งภายในรถพยาบาล 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 40,000 บาท โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) สามารถติดตามคล่ืนไฟฟา้หวัใจ การหายใจ ระดับ
ออกซิเจนในเลือด ความดันโลหติ 
(2) มีหน้าจอสี (TFT COLOR LCD) ขนาดไม่น้อยกวา่ 
7 นิ้ว โดยวดัทางเส้นทแยงมุม ความละเอียดไม่น้อย
กวา่ 800x480 พกิเซล สามารถแสดงรูปคล่ืนพร้อมกัน
ได้ไม่น้อยกวา่ 3 รูปคล่ืน
(3) สามารถใช้ไฟฟา้กระแสสลับ 220 โวลท ์มี
แบตเตอร่ี ชนิด LITHIUM ION แบบสามารถถอดออก
และใส่เข้าไปใหม่ด้วยมือเปล่า สามารถติดตาม
คล่ืนไฟฟา้หวัใจและการหายใจได้ไม่น้อยกวา่ 25 ซม.
(4) ตัวอุปกรณ์ต้องมีความคงทน แข็งแรง ไม่เปราะ
แตกหกัง่าย
(5) ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ท าการสอนการใช้งาน
อุปกรณ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมด าเนินการติดต้ัง
ภายในรถพยาบาล 
(6) รับประกันสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
(7) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด หรือ 
(8) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

80,000    ส านักปลัด  
(งานปอ้งกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 233
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

10 แผนงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

ถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว พรอ้มรถเข็นขนย้ายถัง
และอุปกรณป์ระจ ารถพยาบาล จ านวน 1 ชุดๆ ละ 
15,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
(1) ตัวถังมีตรา มอก. หรือประทบัตราความปลอดภยั
(2) มีรถเข็นเพื่อขนย้ายถังออกซิเจนทั้งถังใหเ้รียบร้อย
ไม่มีการร่ัวซึม
(3) ตัวถังประกอบวาล์วออกซิเจนทั้งถัง ไม่มีการร่ัวซึม
(4) มีเกจ์ออกซิเจน เกจ์หายใจครบชุด พร้อมสาย
ออกซิเจนสามารถใช้กับถังออกซิเจนได้กับทกุขนาด
(5) เมื่อประกอบส่วนต่างๆ แล้วสามารถใช้งานได้ทนัท ี
(6) มีการรับประกันการร่ัวของถังออกซิเจนไม่น้อยกวา่
 1 ปี
(7) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด หรือ
(8) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

15,000    ส านักปลัด  
(งานปอ้งกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 234
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

11 แผนงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครือ่งดูดฝุุน ขนาด 25 ลิตร จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
15,200 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
(1) เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 
(2) สามารถดูดฝุ่นและน้ า
(3) เปน็ราคาพร้อมอุปกรณ์
(4) ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ
(5) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

30,400    ส านักปลัด  
(งานปอ้งกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 235
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

12 แผนงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคารวมค่าตดิตั้ง) 
แบบแขวน ขนาด 32,000 บทียี ูจ านวน 1 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
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5 (4)
 ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนว่ยส่งความเย็นและหนว่ยระบายความร้อนจากโรงเรียน
เดียวกนั (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

42,300    ส านักปลัด  
(งานปอ้งกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 236
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

13 แผนงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
(1) มีมือจับชนิดบดิ 
(2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
(3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) หรือ 
(4) ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ 
หรือ 
(5) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

16,500    ส านักปลัด  
(งานปอ้งกันฯ)

14 แผนงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้ล็อคเกอร ์18 ช่อง จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 8,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) มีมือจับชนิดฝัง
(2) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) หรือ
(3) ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ 
หรือ 
(4) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

16,000    ส านักปลัด  
(งานปอ้งกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 237
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

15 แผนงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็กพรอ้มกระจก จ านวน 1 ตัวๆ ละ 
11,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
(1) ขนาดไม่น้อยกวา่ (ก) 120 x (ล) 66 x (ส) 75 ซม.
(2) มีล้ินชักรวม 4 ล้ินชัก
(3) มีกระจก
(4) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด หรือ
(5) ตามความจ าเปน็และความเหมาะสม

11,000    ส านักปลัด  
(งานปอ้งกันฯ)

16 แผนงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน ชนิดบหุนังเทยีม จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 
2,900 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) เก้าอี้ส านักงาน บหุนังเทยีม
(2) มีที่วางแขน 
(3) ปรับสูง-ต่ าด้วยโช๊คไฮดรอลิก
(4) ขาเหล็กชุบโครเมียม
(5) มีล้อเล่ือน 5 ล้อ
(6) ขนาดไม่น้อยกวา่ (ก) 60 x (ล) 65 x (ส) 97-105 
ซม.
(7) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด หรือ
(8) ตามความจ าเปน็และความเหมาะสม

5,800    ส านักปลัด  
(งานปอ้งกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 238
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

17 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคารวมค่าตดิตั้ง) 
แบบแขวน ขนาด 32,000 บทียี ูจ านวน 2 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
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5 (4)
 ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนว่ยส่งความเย็นและหนว่ยระบายความร้อนจากโรงเรียน
เดียวกนั (5) มคีวามหนว่งเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร์ (6) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ 
(นอกจากข้อ 3) นอกเหนอืจากการพจิารณาด้านราคาแล้ว 
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

84,600        กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 239
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

18 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจก จ านวน 4 ตู้ๆละ 
4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเบื้องต้น ดังนี้ (1) ขนาด 
4 ฟตุ ยาวไม่น้อยกวา่ 118 ซม.ลึก 40 ซม. สูง 87 ซม.
(2)จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด (3)ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

16,000        กองการศึกษาฯ

19 แผนงานการ
ศาสนา 
วฒันธรรม และ
นันทนาการ งาน
ศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะพับพลาสติก HDPE สีขาว จ านวน 15 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

37,500        กองการศึกษาฯ /
ศูนย์วฒันธรรมฯ

20 แผนงานการ
ศาสนา 
วฒันธรรม และ
นันทนาการ งาน
ศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีเบาะนวม จ านวน 30 ตัว ราคาตัวละ 650 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ (1) ขนาดไม่น้อย
กวา่  (ก)44 (ย)55 สูง 90 ซม. (2) โครงขาเก้าอี้คาน
ขวางท าจากเหล็กกล่องขนาด 3/4 × 3/4 นิ้ว เชื่อมติด
โครงขาเปน็แบบตัวเอกันฉีก โครงเก้าชุปโครเมียม (3) 
ที่นั่งบแุละพนักพงิท าจากไม้อัดปาร์ติเกล  ที่นั่งบุ
ฟองน้ าอัดหนาไม่น้อยกวา่ 1.5 นิ้ว หุ้มหนังเทยีม PVC 
หนาไม่น้อยกวา่ 0.5 มม. (4) มีพลาสติกรองปลายขา
เก้าอี้ (5) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด (6) ตาม
ความจ าเปน็และเหมาะสม

19,500        กองการศึกษาฯ /
ศูนย์วฒันธรรมฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 240
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

21 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
 ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรอืก าลัง
เครือ่งยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คันๆละ 854,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) เปน็กระบะ
ส าเร็จรูป  (2) หอ้งโดยสารเปน็แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 
ประตู  (3) เปน็ราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ (4) รวม
ภาษสีรรพสามิต (5) ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
 ส านักงบประมาณ หรือ (6) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

854,000      กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 241
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

22 แผนงาน
การศึกษา        
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 2 
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 (8) 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

30,000        กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 242
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

23 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 2 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) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (12) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ (13) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 100 แผ่น (14) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom (15) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ (16) 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

15,000        กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 243
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

24 แผนงาน
การศึกษา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครือ่งพิมพ์เลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง
 ราคาเคร่ืองละ 8,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (1)มีความละเอียดใน
การพมิพไ์ม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi (2)มีความเร็ว
ในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 28 หน้า
ต่อนาท ี(ppm) 
(3)สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ (4)มี
หน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกวา่ 128 MB 
(5)มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง (6)มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง หรือ 
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได้ (7)มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่
น้อยกวา่ 250 แผ่น (8)สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom (9) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร์ หรือ (10) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

8,900         กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 244
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

25 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคารวมค่าตดิตั้ง) 
แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บทียีู จ านวน
 4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 47,200 บาท โดยมคุีณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดไม่
ต่ ากว่า 30,000 บทียีู (2) ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่า
ติดต้ัง (3) เคร่ืองปรับอากาศที่มคีวามสามารถในการท า
ความเย็นขนาดไมเ่กนิ 40,000 บทียีูต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหะกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา้
เบอร์ 5 (4) ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูป
ทั้งชุด 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. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 245
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

26 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

27 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ฉากก้ันหอ้ง PVC พรอ้มติดตั้ง จ านวน 2 ชุดๆละ 
10,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ (1) ฉากกั้นหอ้ง PVC ขนาด กวา้ง 2.30 
เมตร สูง 2.80 เมตร  (2) จัดหาโดยสืบราคาจาก
ทอ้งตลาด หรือ (3) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

20,000        กองการศึกษาฯ /
ศพด.ทต.แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 246
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

28 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 สามารถต่อกับอุปกรณ์
เพื่อฉายภาพจากคอมพวิเตอร์และวดีิโอ (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 /
ศพด.ทต.แม่เมาะ

29 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จอรบัภาพ ชนิดแขวนมือดึง (wall screen) ขนาด
เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว 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 /
ศพด.ทต.แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 247



248

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

30 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

เครือ่งตัดหญา้แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
9,500  บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ 
(1) เปน็แบบสะพาย (2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่ 
1.4  แรงม้า (3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกวา่ 30  
ซีซี  (4) พร้อมใบมีด  (5) ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ หรือ (6) ตามความจ าเปน็
และเหมาะสม

9,500         กองการศึกษาฯ /
ศพด.ทต.แม่เมาะ

31 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

เครือ่งซักผ้าแบบธรรมดาขนาด 15 กิโลกรมั จ านวน 
1 เคร่ืองๆละ 18,000.-บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 1)เปน็ขนาดที่สามารถซักผ้าแหง้ได้คร้ังละไม่น้อย
กวา่ที่ก าหนด 2)เปน็เคร่ืองแบบแบบถังเด่ียวเปดิฝาบน
 3)มีระบบปั่นแหง้หรือหมาด 4)ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ หรือ 5)ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

        18,000 กองการศึกษาฯ /
ศพด.ทต.แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 248
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

32 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

ตู้เย็นขนาด 9 คิวบกิฟุต จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 
14,500.- บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1)
ขนาดที่ก าหนดเปน็ความจุภายในขั้นต่ า 2)เปน็รุ่นที่
ได้รับฉลากประสิทธภิาพเบอร์ 5 ของการไฟฟา้ฝ่าย
ผลิตแหง่ประเทศไทย 3)การจัดซ้ือตู้เย็นขนาดอื่นให้
พจิารณาถึงการประหยัด พลังงานไฟฟา้ด้วนอกเหนือ
จากการพจิารณาด้านราคา 4)ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ หรือ 5)ตามความจ าเปน็
และเหมาะสม

        14,500 กองการศึกษาฯ /
ศพด.ทต.แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 249
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

33 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

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) มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่าแบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (9) สามารถใช้งานได้ไม่
น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(10) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ (11) ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม

22,000        กองการศึกษาฯ /
ศพด.ทต.แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 250
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

34 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4 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) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (12) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ (13) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 100 แผ่น (14) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom (15) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือ (16) 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

30,000        กองการศึกษาฯ /
ศพด.ทต.แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 251
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

35 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 4 เคร่ือง
 ราคาเคร่ืองละ  22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน (1)มี
หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกว่า 6 แกนหลัก (6 
core) โดยมสัีญญาณราฬิกาพื้นฐานไมน่อ้ยกว่า 2.9 GHz 
และมเีทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนว่ย 
(2)หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU)มหีนว่ยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ(Level)เดียวกนัขนาดไม่
นอ้ยกว่า 12 ขนาดไมน่อ้ยกว่า 12 MB (3)มหีนว่ย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมคุีณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือดีกว่าดังนี้ 3.1)เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มหีนว่ยความจ าขนาดไมน่อ้ยกว่า2 GB
หรือ 3.2)มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายใน
หนว่ยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หนว่ยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
นอ้ยกว่า 2 GB หรือ 3.3)มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ที่มคีวามสามารถในการใช้หนว่ยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 2 GB (4) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร์ หรือ -ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

88,000        กองการศึกษาฯ /
ศพด.ทต.แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 252
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

36 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สนาม ชุดเครือ่งเล่นสนาม จ านวน 1 ชุดๆ ละ 200,000 บาท
 ประกอบด้วย (1)บา้นเหด็แสนสนุก ขนาด 
280x440x280 ซม. จ านวน 2 ชุด (2)สไลเดอร์บา้น 2 
ชั้นขนาด202x301x175 ซม.จ านวน 2 ชุด (3)บา้น
หวานใจ ขนาด 115x130x140 ซม.จ านวน 2 ชุด 
(4)จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด  หรือ (5) ตาม
ความจ าเปน็และเหมาะสม

      200,000 กองการศึกษาฯ /
ศพด.ทต.แม่เมาะ

37 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิดเครอืข่าย แบบมุมมอง
คงที่ส าหรบัติดตั้งภายในส านักงาน จ านวน 4 กล้องๆ
ละ 3,000 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1) ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม หรือ 2) ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสม

        65,100 กองการศึกษาฯ /
ศพด.ทต.แม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 253



254

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

38 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีเบาะนวม จ านวน 30 ตัว ราคาตัวละ 650 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ (1) ขนาดไม่น้อย
กวา่  (ก)44 (ย)55 สูง 90 ซม. (2) โครงขาเก้าอี้คาน
ขวางท าจากเหล็กกล่องขนาด 3/4 × 3/4 นิ้ว เชื่อมติด
โครงขาเปน็แบบตัวเอกันฉีก โครงเก้าชุปโครเมียม (3) 
ที่นั่งบแุละพนักพงิท าจากไม้อัดปาร์ติเกล  ที่นั่งบุ
ฟองน้ าอัดหนาไม่น้อยกวา่ 1.5 นิ้ว หุ้มหนังเทยีม PVC 
หนาไม่น้อยกวา่ 0.5 มม. (4) มีพลาสติกรองปลายขา
เก้าอี้ (5) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด (6) ตาม
ความจ าเปน็และเหมาะสม

19,500        - - - - กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแม่เมาะ

39 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน จ านวน 10 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
(1) ชนิดบหุนัง มีวางแขน พลาสติก
(2) ปรับสูงต่ าด้วยโช๊คไฮโดรลิค
(3) ขาพลาสติก มีล้อเล่ือน 5 ล้อ
(4) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด (5) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

20,000        - - - - กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 254



255

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

40 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีผู้บรหิาร จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
(1) พนักพงิสูง ชนิดบหุนัง มีวางแขน
(2) เบาะนั่งเสริมพอ็คเก็ตสปริง ปรับสูงต่ าด้วยโช๊ค
ไฮโดรลิค
(3) ขาเหล็กชุบโครเมียม มีล้อ
(4) จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด (5) ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

5,000         - - - - กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 255
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

41 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบ
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 28 เคร่ือง (ส าหรับ
ห้องเรียน จ านวน 14 ห้องเรียน ห้องละ 2 เคร่ือง) ราคาเคร่ือง
ละ 39,700 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (1) ขนาด
ที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 32,000 บีทียู (2) ราคาที่ก าหนด
เป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง (3) เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถ
ในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียูต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหะกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 (4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูป
ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงเรียนเดียวกัน (5) มีความหน่วงเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร์ (6) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ 
(นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อ
เป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรบอากาศ
ที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล  (SEER) สูงกว่า (7) 
การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (7.1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 
เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  (8) ค่าติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจากราคา
เคร่ืองปรับอากาศ) (8.1) ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ า
กว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท (9) ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ หรือ (10) ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม

1,111,600    - - - - กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 256
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

42 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครือ่งดูดฝุุน ขนาด 15 ลิตร จ านวน 5 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 11,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
(1) สามารถดูดฝุ่นและน้ า
(2) เปน็ราคาพร้อมอุปกรณ์
(3) ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ หรือ
(4) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

33,000        22,000        - - - กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแม่เมาะ

43 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

รถยนต์บรรทกุ (ดีเชล) ขนาด ๑ ตัน ปรมิาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรอืก าลัง
เครือ่งยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบธรรมดา จ านวน 1 คัน คันละ 575,000 
บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
(1) มีน้ าหนักบรรทกุไม่ต่ ากวา่ 1 ตัน
(2) เปน็รถช่วงยาว 
(3) เปน็กระบะส าเร็จรูป
(4) เปน็ราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ
(5) ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ หรือ (6) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

575,000      - - - - กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 257



258

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

44 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วทิยุ

ตู้ล าโพง แบบแขวน 5 น้ิว 2 ทางสีด 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.เทศบาลแม่เมาะ

45 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.เทศบาลแม่เมาะ

46 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.เทศบาลแม่เมาะ

47 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.เทศบาลแม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 258
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

48 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

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

        23,900 - - - - กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแม่เมาะ

49 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

เครือ่งซักผ้าแบบธรรมดาขนาด 15 กิโลกรมั จ านวน 
3 เคร่ืองๆละ 18,000.-บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 1)เปน็ขนาดที่สามารถซักผ้าแหง้ได้คร้ังละไม่น้อย
กวา่ที่ก าหนด 2)เปน็เคร่ืองแบบแบบถังเด่ียวเปดิฝาบน
 3)มีระบบปั่นแหง้หรือหมาด 4)ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ หรือ 5)ตามความ
จ าเปน็และเหมาะสม

        18,000 -        18,000 -         18,000 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 259
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

50 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบกิฟุต จ านวน 3 เครือ่ง ราคา
เคร่ืองละ 18,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  (1) ขนาดที่
ก าหนดเปน็ความจุภายในขั้นต่ า (2) เปน็รุ่นที่ได้รับ
ฉลากประสิทธภิาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิต
แหง่ประเทศไทย (3) การจัดซ้ือตู้เย็นขนาดอื่นให้
พจิารณาถึงการประหยัดไฟฟา้ด้วยนอกเหนือจากการ
พจิารณาด้านราคา (4) ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ หรือ (5) ตามความจ าเปน็
และเหมาะสม

        18,500         18,500        18,500 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 260
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

51 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 15 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

        37,500         37,500        22,500         15,000         15,000 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 261
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

52 แผนงาน
การศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 6 
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 
จ านวน 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

        44,000         22,000        22,000         22,000         22,000 กองการศึกษาฯ / 
ร.ร.เทศบาลแม่เมาะ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 262



263

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

53 แผนงาน
สาธารณสุข

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 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 263
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

54 แผนงาน
สาธารณสุข

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 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 264
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

55 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 
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

22,000 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

56 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครือ่งพิมพ์เลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี จ านวน 2 
เคร่ืองๆ ละ 8,900 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
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 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

57 แผนงาน
สาธารณสุข

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 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

         เปาูหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

58 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครือ่งส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ืองๆ 
ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (1) มี
ก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่น้อยกวา่ 800 VA (480 Watts)
 สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกวา่ 15 นาท ีหรือ (2) 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ (3)ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

5,000 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

59 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

รถบรรทกุติดตั้งเครนไฮดรอลิกพรอ้มกระเช้าซ่อม
ไฟฟูา จ านวน 1 คันๆ ละ 2,500,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานสังเขป ดังนี้ (1) ตัวรถชนิด 6 ล้อ 
(2) เคร่ืองยนต์ดีเซล (3) มีก าลังแรงม้าไม่ต่ ากวา่ 150 
แรงม้า (4) แบบกระบะเหล็ก มีปริมาตรความจุไม่น้อย
กวา่ 3 ลูกบาศก์เมตร (5) เครนไฮดรอลิก แบบข้อแข็ง 
(6) สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกวา่ 10 เมตร วดัจาก
พื้นดินถึงขอบกระเช้า (7) สืบราคาจากทอ้งตลาด หรือ 
(8) ตามความจ าเปน็และเหมาะสม

2,500,000 กองช่าง

- - - 10,433,950 351,000 81,000 37,000 55,000 -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ
ภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ ก าหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่ 
“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กจิกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ(Feedback) 
เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการท างาน หากไม่มีระบบติดตาม
ของโครงการแล้ว ยอมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่า เกินที่ก าหนดไว
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชนหรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ
ของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชนจากโครงการ 

ในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation) เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไวได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จของแผนงานที่ก าหนดไวหรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล
องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เพ่ือก าหนดกรอบ

แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้

โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
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(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้

หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

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

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

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามประเมินผลได้ตั้งแต่
ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผลการ
ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายใน 15 วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น/ข้อเสนอ     
แนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

3.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และผลเป็นอย่างใดเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้       
ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้สมมติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไปได้ ดังนั้น   
การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละกลยุทธ์ก่อน เพ่ือน าไป
สูการวัดความส าเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้น ในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะน ามาสูบทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 
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การติดตาม (Monitoring) จะท าให้เราทราบได้ว่า ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะใด
แล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart จะท าให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่า การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ ก าหนดไว
หรือไม่ แผนการด าเนินงานประจ าปีก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินการ 

การประเมินผล (Evaluation) จะต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่
ส าคัญ ดังนี้ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนการ

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งท่ีตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ 
เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1)  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของโครงการ
ว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ื อการเกษตร 
สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่ก าหนด 

(2)  จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมายจึง
จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้วทั้ง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือ
ระยะของโครงการ (Phase) 

(3)  ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงินงบประมาณและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน (Man–month) 

(4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะ เวลา
อีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายด้าน
เวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

 
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน
ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพ่ือให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากบัการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลด
ค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

(2)  ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการ
ด าเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมและการเพ่ิมเติม
ขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
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(3)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวนครัว เรือน
ที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

(4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอนการ
ปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคการคิดเป็นร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายรวม 

 
3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 

การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉพาะด้าน โดยจากผลลัพธ์
จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 
ประการ คือ 

(1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

(2)  ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อยเพียงไร และ
โครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจ านวนประชากร ความถี่ระดับ
และกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล 

(3)  ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากร
เป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความ
พึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

(4)  ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล เพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 
4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม 
เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง ( Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง 
(Unintended Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1)  คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาส ทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของครัวเรือน
ชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีหรือมาตรฐานการด ารงชีวิต 

(2)  ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเองโดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
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(3)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยี
การผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งขึ้น การปฏิบัติของยวดยานโดยเคารพ
กฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมที่มิ
ชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
5. เกณฑ์ความสอดคลอง (Relevance) 

เกณฑ์การประเมินความสอดคลองมุ่งความสอดคลอง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคลอง
กับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไวแต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่
แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล องกับการ
แก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่
ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด วนตามความ
รุนแรงของปัญหา 

(2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็น
มาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วงระยะ เวลาของ
การด าเนินโครงการ และความสอดคลองกับปัญหาหลัก 

(3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชนจากการด าเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจากการด าเนิน
โครงการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคลองในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย 

 
6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 

เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรม
ว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ 
นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ 
คือ 

(1)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ 
จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ 
ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวนและขนาดกองทุนด าเนิน
โครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

(2)  สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการพัฒนา
องค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายใน
กระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนิน
โครงการ 
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(3)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผล
ตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลังผลิตของ
โครงการเดิม และการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค 
และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

 
7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 

เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ผลกระทบจาก
การด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค
ความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อยใน
สังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแกกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหาต าแหน่ง
ให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แกประชากรทุกสาขา
อาชีพ 

(2)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่าง
เพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่า เทียมในโอกาส บทบาทระหว่าง
ชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 

(3)  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่น
ปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร/ใช้ประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน 
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม โดยค านึง ถึง
ชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 

 
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities) 

เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่าการด าเนินโครงการไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือผลกระทบลบต่อสังคมหรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการด าเนินการ 
โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อนท า
โครงการเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม 
และเป็นธรรมแกผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติ
และผู้ด าเนินโครงการ 

(2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับ
ค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ต้องถูกน้ าท่วมเสียหายจากอุทกภัย 
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(3)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการและ
ส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสีย
โครงสร้างแบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ือ
อาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม 
 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล โครงการซึ่งครอบคลุมมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัดจะเป็นประโย
ชนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมาณเป็น
ตัวชี้วัดรวมของแต่ละแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการต่อไป 
 
3.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ)  นั้น คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถประเมินจากเอกสาร รายงาน สัมภาษณ์ผู้ เกี่ยวข้องและ
แบบสอบถาม ดังนี้ 

(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น 

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal 
interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และล าดับของข้อความ การ
ด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 

(2.1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการ
สนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอค าอธิบายเหตุผล 
และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้าง
ความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย  

(2.2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนใน
หมู่บ้าน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืนๆ มีประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 

(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต เพ่ือเฝ้าดูว่า
ก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการ
สังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ 
กัน เช่น ตาดูหูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการ
สังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน 
สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์
ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
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(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชนหรือหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มี
ลักษณะเด่น คือ 

-  มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด  
-  มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมาก

ที่สุด 
-  เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
-  ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
-  ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
-  จดบันทึกอย่างละเอียด 

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/
ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่ ใน
กิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 

(4) การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจ 

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เมื่อได้ด าเนินการติดตามแล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้ 

(1) ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจากค าถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกรบวนการ
วางแผน การจัดท ายุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมมีกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติ
ต่างๆ ข้อมูลเชิงปริมาณจึงเป็นข้อมูลที่แสดงจ านวน เช่น จ านวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ จ านวนกิจกรรมที่ถูก
ระบุว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น 

(2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช่น หมู่บ้านนี้มีความเจริญ มี
ความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใด จากการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้หมู่บ้านมีปัญหาอะไรบ้าง ผลของ
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของหมู่บ้านเป็นอย่างไร ผลของคนเป็นอย่างไร ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่
อธิบายปรากฏการณ์ในพ้ืนที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของ
ยุทธศาสตร์ ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมด 
 ความส าเร็จของการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ วัดความส าเร็จได้จาก 

(1) บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (client satisfaction criterion) 
(2) บรรทัดฐานด้านเวลา (time criterion) 
(3) บรรทัดฐานด้านการเงิน (monetary criterion) 
(4) บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (effectiveness criterion)  
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3.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดย 

(1) พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ โดยด าเนินการให้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติ 

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสามารถน าเอาแบบส าหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบหรือ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  โดยแบบส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้ 

(2.1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ (Impacts) อัน
จะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไป เงื่อนไขส าคัญ
ของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) ในการก าหนดตัว
บ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสิน ใจ
ได้ต่อไป 

 

(2.2) แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton เป็น
แนวคิดที่เชื่อว่า การท าความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึน ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร 
ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร 
และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้การน าตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความส าคัญของคุณค่าสูงสุดของ
ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้มีส่วน   
ได้เสีย 

 

(2.3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model ; RF) เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับการท า
แผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการ
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง ( Intermediate Result ; Irs) ต่างๆ ว่า
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การก าหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ ไว้ก่ อนล่วงหน้าเช่นนี้ ท าให้สามารถ
น าไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็น เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 
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(2.4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผล 
ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ กับ
วัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทั้งในลักษณะ 
Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท ( Context) การ
ด าเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นและ
ผลกระทบ  

(2.5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System ; 
PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบ
ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะน าไปสู่การ
พัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันน าไปสู่การพัฒนากรอบ
ความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป  

(2.6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น  (Problem-Solving 
Method) การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมินที่ส าคัญอีกวิธีการ
หนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ ใน
ขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่ง
ในทางภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้
และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการ
ประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือน าเข้าไปใช้ในการประเมิน
แผนนั้นๆ 

(2.7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินที่ให้
ความส าคัญกับการกระท า ทั้งในรูปของการกระท าหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการหรือ
แผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่
การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและก าหนดแผนงานของโครงการ 
ตลอดจนรูปแบบการด าเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตาม
และประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ผลที่ได้ทั้งจากการติดตาม
และการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 

(2.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบ ทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมที่ก าหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการด าเนินอย่างกว้างขวาง เป็นระบบอัน
กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) และ
ผลกระทบต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไรทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก 
ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่าคว รจะมี
การขยาย ระงับ เพิ่มเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และนอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

(2.9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการ
ตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยที่ใน
แนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะก าหนดอัตราส าหรับความ
บกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และ
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สาธารณสุขซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาวะหรือ
อุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ  

 
(2.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการก าหนด

ว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์กร รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีขั้นตอน
ในการด าเนินการ ดังนี้ (1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร (2) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและ
เป้าหมายย่อย (3) ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง (4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ (5) 
ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และ (6) ด าเนินการ 

(2.11) แบบอ่ืนๆ เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม
ข้อ 1 - 10 หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

 

3.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

3.4.1   ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
การติดตามและประเมินผลคุณภาพของโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา ไม่ใช่อยู่ที่ผลผลิตที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์ทางกายภาพเพียงอย่างเดียว เพราะยังไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แต่ต้อง
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากผลงานของโครงการ ซึ่งมักจะเกิดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้ว จึงมัก
ปรากฏว่าไม่มีการด าเนินงานในส่วนของการค้นหาและพิสูจน์ผลลัพธ์ เพราะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเน้นการลุยจัดท าโครงการไปข้างหน้ามากกว่าจะมองย้อนหลังไปดูว่าผลงานที่ด าเนินงานไปแล้ว
เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายและความคาดหวังหรือไม่ 

ผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้น คือ การที่พิจารณาว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร หากไม่มีการด าเนิน
โครงการนั้นๆ หรืออาจจะมองว่าโครงการ/กิจกรรมได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น แต่การพิจารณาผลลัพธ์และ
ผลกระทบในเบื้องต้นอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่ควรพิจารณาและค านึงถึง เพราะ
ผลลัพธ์และผลกระทบมีทั้งทางบวกและทางลบ และทั้งที่อยู่ในแผนและอยู่นอกแผน (เกินความคาดหมาย)  
นอกจากนั้น ผลลัพธ์และผลกระทบอาจจะเป็นผลที่มาจากการด าเนินงานหลายปีหรือเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์  
ซึ่งอาจจะยากที่จะพิสูจน์ว่าเป็นผลลัพธ์ที่มาจากการด าเนินโครงการ  โดยปกติผลกระทบมักจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ 
เนื่องจากจะมีกระบวนการที่ใช้ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร เวลา งบประมาณ ชื่อเสียง เพ่ือให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่
เรียกว่า ผลผลิต ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ในพฤติกรรมเกิดการใช้ประโยชน์ที่เรียกว่า ผลลัพธ์  

ผลลัพธ์อาจจะอธิบายได้ว่า เป็นสิ่งที่วัดได้ง่ายหรือเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก เป็นผลต่อขยายจากการเกิดผลผลิต
ของโครงการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์และผลกระทบแล้วคนส่วนใหญ่มักสนใจผลลัพธ์มากกว่าผลกระทบ 

ผลกระทบ (Impact) มักจะเป็นสิ่งที่เป็นความแตกต่างอันเนื่องจากผลการด าเนินโครงการ ซึ่งผู้มีส่วนได้
เสียมักจะให้ความสนใจ ซึ่งได้แก่ 

(1)   ประชาชน (ผู้รับบริการ/ผู้ใช้บริการ) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่างต้องการเห็น “สิ่งที่ดี” จากการ
ด าเนินโครงการ 

(2)  ผู้ให้เงินงบประมาณด าเนินโครงการ ต้องการเห็นว่า ผลการใช้งบประมาณสร้างความแตกต่าง
อย่างไรบ้าง 

(3)  ชุมชน/หมู่บ้าน ภาคประชาสังคมที่ต้องการดูว่าโครงการ/กิจการ ได้สร้างผลงานทางบวก
อย่างไร 
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การที่จะวัดผลลัพธ์และผลกระทบได้ จะต้องค้นหาดัชนีชี้วัดที่ดี  (Good Indicator) ของสิ่งที่คิดว่าได้
ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบกันได้ วัดได้ 

ในปัจจุบันมีการน าผลกระทบมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดอนาคตการพัฒนา เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นความ 
พยายามที่จะน าไปสู่การสร้างความมั่นคงและการยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพของท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

สิ่งส าคัญ คือ การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป็นตัวก าหนดลักษณะความสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนา 
จุดมุ่งหมายที่เป็นไปได้ มีดังนี้ 

(1) การก าหนดทิศทาง (Direction setting) – แนวทางกว้างๆ ของนโยบายและการพัฒนา 
(2) การจัดล าดับความส าคัญ (Determining priorities) – ถือเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่สุดของการ

มองอนาคตและเป็นแรงผลักดันในอันท่ีจะจัดการกับข้อจ ากัดทางทรัพยากรและความเรียกร้องต่อการพัฒนา 
(3) ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต (Anticipatory intelligence) – ระบุแนวทางใหม่ๆ ที่ก าลัง

จะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีบทบาทมากต่อการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาในอนาคต 
(4) การสร้างความเป็นเอกฉันท์ (Consensus generation) – ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(องค์การบริหารส่วนต าบลดงพยุง) หมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน มีความเห็นตรงกันมากขึ้นในการบ่งชี้ความต้องการ
หรือความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข 

(5) การสนับสนุนการตัดสินใจ (Advocacy) – ส่งเสริมการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา 

(6) การสื่อสารและการศึกษา (Communication and education) – ส่งเสริมการสื่อสารภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน และการสื่อสารภายนอกกับส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3.4.2   ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา อาจจะท าได้ด้วยการพยายามแยกออกมาเป็นต้นทุนและ

ผลประโยชน์ (Costs and Benefits) ของการพยายามวัดค่าของผลลัพธ์และผลกระทบ เช่น 
(1) การส ารวจความต้องการของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย มีต้นทุนด้านเวลาและงบประมาณ

ด าเนินการ 
(2) การประชุมหารือ หาข้อยุติในการวางแผนและการด าเนินงาน เ พ่ือเตรียมการในประเด็นที่

จะต้องพิจารณา การส ารวจหาผลลัพธ์และผลกระทบเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและอาจจะยาวนาน และอาจจะรวมไป
ถึงการทบทวนแผนพัฒนาหรือกลยุทธ์ 

(3) ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ อาจจะจ าเป็นต้องพัฒนาขึ้น เมื่อพัฒนาได้แล้ว 
บุคลากรจะต้องท าความคุ้นเคย ท าความเข้าใจเพ่ือจะใช้งานได้ รวมทั้งต้องการการฝึกอบรม 

(4) อาจจะต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้มา สอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล การจัดท า
รายงาน การจัดเก็บฐานข้อมูล  

ส่วนประโยชน์ที่เกิดจากการติดตามและประเมินผล (การวัดผลลัพธ์และผลกระทบ) ได้แก่ 
(1)  โครงการ/กิจกรรมจะสามารถเพ่ิมความมุ่งเน้น เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบที่ควรจะเป็น 

ซึ่งจะให้ข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาและกลยุทธ์ได้ดีข้ึน 
(2)  ผลกระทบทางลบ ควรจะน ามาพิจารณาและค านึงถึงอย่างมีธรรมาภิบาลมากกว่าพยายามปกปิด

และละเลย 
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(3)  ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลลัพธ์และผลกระทบ จะช่วยให้เกิดมุมมองและความเข้าใจในส่วนที่เป็น
ผลต่อสังคม ประชาคม ที่นอกเหนือจากพันธกิจ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่เพียงด้านเดียว 

(4)   สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลในการสนับสนุนเพื่อของบประมาณได้ดีขึ้น 
แนวคิดท่ีอาจจะน ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล (ผลลัพธ์และผลกระทบ) อาจจะมีหลายแนวทาง 

เนื่องจากความแตกต่างของโครงการและขึ้นกับ 
-  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ 
-  ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 
-  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ภาคผนวก 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60 
 3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
 3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
 3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
 3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
 3.5  กลยุทธ์ (5) 
 3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
 3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
 3.8  แผนงาน (5) 
 3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมลูพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ 
แหล่งน้ า ลักษณะของไม/้ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง  
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ 
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น  การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ้าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินคา้
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ 
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม 
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารอื  
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ 
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2.  การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี ้
(1)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 

(2)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2.  การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(3)  การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสขุ  
ความยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต  
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5)  การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง 
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ี เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)  O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์
  3.1  ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ 
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

  3.2  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ 
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand 4.0 

(10)  

  3.3  ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน นโยบาย / ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล  
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

  3.4  วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสมัพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

  3.5  กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอ านาจหนา้ที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จะน าไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ หรอื 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศนน์ั้น 
 

(5)  

  3.6  เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุ 
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

  3.7  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรล ุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่ 
จริง ท่ีจะน้าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

  3.8  แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่ การจัดท าโครงการพฒันา 
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

  3.9  ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ / 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
 5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
 5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
 5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
 5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
 5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 
(5) 

 5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
 5.7  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
 5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) 

 5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
 5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
 5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า                    

จะได้รับ 
(5) 

 5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวม 100 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      288 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง                                                                                                                 หน้า 288 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 . การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand  และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ 
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ 
วิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2.  การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

(1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขตา่งๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ  
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลตินั่นเองว่า 
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ 
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไมส่ามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร ่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
(2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3.  การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

(1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)  ผลการปฏิบตัิราชการที่ 
บรรลุ วัตถุ ประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่ 
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
(2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10  

4.  แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

(1) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ 
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT  Analysis/Demand  
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ 
บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ี
ติดต่อกัน 
(2) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  
 

10  

5. โครงการพัฒนา 
  5.1  ความชัดเจนของ

ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
 5.2  ก าหนด

วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

  5.3  เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มี
ความชัดเจน
น าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

ภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเปน็ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทา่ไร กลุม่เป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าทีไ่หน เริม่ต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมาย
หลัก ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5)  

  5.4  โครงการ มีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร ์20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมัน่คง (2) การสรา้งความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางสังคม (5) การสรา้งการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

  5.5  เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มี
ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 
ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเปา้หมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (1)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสรา้งสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ     
(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสรา้งความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบรหิาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

  5.6  โครงการ มีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เชน่ (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม  (2)  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค ์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรยีบเชิง
เปรียบเทยีบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
  5.7  โครงการ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้ก าหนดขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด 
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น 
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ได้ 
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

  5.8  โครงการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่ 
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย 
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

  5.9  งบประมาณ มี
ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  (2) ความม ี
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity)  (5) ความโปร่งใส ( Transparency) 

(5)  

  5.10 มีการประมาณ
การราคาถูก 
ต้องตามหลัก
วิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการ ราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์  

(5)  

  5.11  มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) 
และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key  Performance Indicator : KPI) 
ที่สามารถวดัได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)  
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ  
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกดิที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะไดร้ับ) 

(5)  

  5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกดิขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุ และสามารถปฏิบตัิได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)  
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