
1 
 

ส่วนที่ 1 
บทนํา 

** ** ** ** ** ** ** 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน เพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน ๆ 

เพ่ือให้การดําเนินงานในการพัฒนาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลเป็นไปอย่างเหมาะสม               
มีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน รวมท้ังเพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปีและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เกิดขึ้นจริง    
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลจึงได้จัดทําแผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
 1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที ่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน ๆ 
 2. เพ่ือให้การดําเนินงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  
และงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 3. เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล 
 
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล รวบรวมแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล และของหน่วยงานท่ีต้องการดําเนินการในพ้ืนที่         
ของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดทําร่างแผน       
การดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล นําร่างแผน           
การดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 4. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล พิจารณาร่างแผนการดําเนินงานเทศบาล
ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ให้ความเห็นชอบ  
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  5. ผู้บริหารเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ให้ความเห็นชอบ แล้วให้ประกาศใช้เป็นแผน         
การดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  6. เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดทําประกาศ เรื่อง แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตร
แม่ตาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือปิดประกาศให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
4. ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
 1. เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล มีแผนการดําเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ทําให้แนวทางในการดําเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  
 2. ทําให้การดําเนินงานในการพัฒนาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล มีความสอดคล้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 3. เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลมีแผนการดําเนินงานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม 
การดําเนินงาน ทําให้เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลมีการดําเนินงานที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและ                 
มีประสิทธิภาพ 

4. เน่ืองจากในแผนการดําเนินงานมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและ          
การจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทําให้ง่ายและสะดวกในการติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 



ผป.

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จํานวน ร้อยละ หน่วย

ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ดําเนินการ

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1                 0.74 360,000         2.58 สํานักปลัด

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ 1                 0.74 20,000           0.14 สํานักปลัด

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการบําบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันดูแล 2                 1.48 85,000           0.61 สํานักปลัด

     รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.4 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุง ก่อสร้าง พัฒนา ดูแลที่สาธารณะ 1                 0.74 -                0.00 สํานักปลัด

     และสวนสาธารณะ 

5               3.70                 465,000        3.33             

3

รวม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง



ผป.

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จํานวน ร้อยละ หน่วย

ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ดําเนินการ

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 2                 1.48 400,000         2.86 กองช่าง
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบประปา 3                 2.22 850,400         6.09 กองช่าง
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการวางผังเมืองรวม -              0.00 -                0.00
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน 22               16.30 5,918,200       42.38 กองช่าง
2.5 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค -              0.00 -                0.00 กองช่าง
2.6 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ํา (เพื่อการเกษตร) -              0.00 -                0.00

27              20.00               7,168,600     51.34           

4

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

รวม



ผป.

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จํานวน ร้อยละ หน่วย

ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ดําเนินการ

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  และ 7 5.19                   476,600         3.41 สํานักปลัด
      การสังคมสงเคราะห์ 
3.2 แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 9                 6.67                   490,000         3.51 สํานักปลัด
3.3 แนวทางการป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน 23               17.04                 801,000         5.74 สํานักปลัด
      และควบคุมโรคในท้องถิ่น
3.4 แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 12               8.89                   265,000         1.90 สํานักปลัด
3.5 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบ- 11               8.15                   1,657,100       11.87 สํานักปลัด
      โรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

62              45.93               3,689,700     26.42           

5

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

รวม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ / กิจกรรม



ผป.

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จํานวน ร้อยละ หน่วย

ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ดําเนินการ

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 1                 0.74 30,000           0.21 สํานักปลัด

4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 1                 0.74 10,000           0.07 สํานักปลัด

4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1                 0.74 10,000           0.07 สํานักปลัด

4.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 1                 0.74 10,000           0.07 สํานักปลัด

     เศรษฐกิจพอเพียง 

4               2.96                 60,000          0.43             

6

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

รวม



ผป.

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จํานวน ร้อยละ หน่วย

ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ดําเนินการ

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใช้ และ 27               20.00 2,261,000       16.19 สํานักปลัด /

     สถานที่ปฏิบัติงาน กองคลัง /

5.2 การพัฒนาบุคลากร 10               7.41                   320,000         2.29 กองช่าง

37              27.41               2,581,000     18.48           

135          100.00           13,964,300  100.00        

7

รวมทั้งสิ้น

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ตําบลห้างฉัตร  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

รวม



1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    วัตถุประสงค์ 

่ ่ ่ ้ ่

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน 
     2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  
     3. เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  ค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย 360,000   หมู่ 3 - 9 สํานักปลัด
 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    วัตถุประสงค์ 

่ ่ ่ ้ ่

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน 
     2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  
     3. เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว 20,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานการเกษตร) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558



1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    วัตถุประสงค์ 

่ ่ ่ ้ ่

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน 
     2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  
     3. เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการบําบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการพระราชเสาวนีย์ 15,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานการเกษตร) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  การจัดซื้อวัสดุการเกษตร 70,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 - วัสดุการเกษตร และสถานที่อื่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานการเกษตร)

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    วัตถุประสงค์ 

่ ่ ่ ้ ่

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน 
     2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  
     3. เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

1.4 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุง ก่อสร้าง พัฒนา ดูแลที่สาธารณะ และสวนสาธารณะ 

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะประจําตําบล  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 และสวนสาธารณะในเขตพื้นที่ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558



2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย 4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพียงพอสําหรับการเกษตรกรรม
      2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ําสําหรับใช้ในประกอบอาชีพ

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ุ
      3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000   สํานักงาน / กองช่าง
 (สําหรับใช้งานประจําสํานักงานฯ / ไฟฟ้าสาธารณะต่าง ๆ ) หมู่ 3 - หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

2  ค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะฯ 200,000   หมู่ 3 - หมู่ 9 กองช่าง
 (อุดหนุนที่ทําการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอห้างฉัตร) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานเคหะและชุมชน)

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย 4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพียงพอสําหรับการเกษตรกรรม

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

      2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ําสําหรับใช้ในประกอบอาชีพ
      3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบประปา 

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน  - หมู่ 3 - หมู่ 9 กองช่าง
 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  ก่อสร้างถังกรองน้ําใสพร้อมเดินท่อระบบประปา และติดตั้ง 300,400   บ้านสถานี กองช่าง
 ระบบสูบน้ํา หมู่ 4 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 ปริมาณงาน  ถังกรองน้ําใส กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.20 เมตร
 สูง 4.80 เมตร พร้อมวางท่อส่งน้ํา P.V.C. และติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
 (บริเวณประปาหมู่บ้าน)
จดพิกัดโครงการ E 0538867 N 2027264

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 จุดพกดโครงการ E 0538867, N 2027264
 พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
 (แผนงานเคหะและชุมชน)

3  วางท่อส่งน้ําระบบประปา 550,000   บ้านปันง้าว กองช่าง
 ปริมาณงาน  วางท่อเมนจ่ายน้ํา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 2 นิ้ว ชั้นความหนา 8.5 ปลายเรียบ ยาว 2,040.00 ตารางเมตร
 และวางท่อเมนจ่ายน้ํา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว
 ชั้นความหนา 8.5 ปลายเรียบ ยาว 908.00 ตารางเมตร
 (ภายในหมู่บ้าน)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0538225, N 2024578
 จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E 0537855, N 2024568
 พร้อมป้ายมาตรฐานฯ 
 (แผนงานเคหะและชุมชน)

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย 4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพียงพอสําหรับการเกษตรกรรม

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ญ ู ู
      2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ําสําหรับใช้ในประกอบอาชีพ
      3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการวางผังเมืองรวม 

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย 4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพียงพอสําหรับการเกษตรกรรม

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

      2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ําสําหรับใช้ในประกอบอาชีพ
      3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน 

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  ก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน 430,000   บ้านแพะดอนสัก กองช่าง
 ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น กว้าง 9.00 เมตร หมู่ 5 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 ยาว 3.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 63.00 ตารางเมตร
 (อาคารศูนย์สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (เดิม))

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 จุดพิกัดโครงการ E 0538494, N 2027072
 พร้อมป้ายมาตรฐาน
 (แผนงานเคหะและชุมชน)

2  ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมบดอัด 563,800   บ้านแม่ฮาว กองช่าง
 ปริมาณงาน ถมดิน พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด หมู่ 3 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร และบ่ดพักน้ํา จํานวน 9 บ่อพัก
 เฉลี่ยความกว้างถนน 3.00 - 4.00 เมตร ระยะทางรวม 194.00
 เมตร  (ซอยข้างบ้านนายนรินทร์ ธิรินทอง)
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 537716, N 2027599
 จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E 537759, N 2027439
 พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
 (แผนงานเคหะและชุมชน)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 372,300   บ้านแม่ฮาว กองช่าง
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร หมู่ 3 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805.00 ตารางเมตร
 (ซอยบ้านนางเสาร์แก้ว เกษาพันธ์)
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0537114, N 2028414

ิ้ โ ี่ ิ ั

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ลําดับ

 จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E 0537001, N 2028587
 พร้อมป้ายมาตรฐานฯ 
 (แผนงานเคหะและชุมชน)

4  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 51,900    บ้านแพะดอนสัก กองช่าง
 ปริมาณงาน เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 105.00 ตาราง- หมู่ 5 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร  (ซอยบ้านนางจันทร์เพ็ญ ศิลปชัย)
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0538447, N 2026112
 จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E 0538454, N 2026097
 (แผนงานเคหะและชุมชน)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 161,200   บ้านขามแดง กองช่าง
 ปริมาณงาน เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 318.00 ตาราง- หมู่ 6 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 - 4.00 เมตร ยาว
 81.00 เมตร  (ซอยบ้านนางศรีนวล แก้วเสมอใจ)
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0537762, N 2025902

ิ้ โ ี่ ิ ั

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

 จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E 0537828, N 2025937
 พร้อมป้ายมาตรฐานฯ 
 (แผนงานเคหะและชุมชน)

6  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 57,900    บ้านขามแดง กองช่าง
 ปริมาณงาน กว้าง 2.40 - 9.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หมู่ 6 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 111.00 ตารางเมตร
 (ซอยบ้านนายคํา ใหม่ทา)
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0537601, N 2025903
 จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E 0537638, N 2025889
 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 104,000   บ้านขามแดง กองช่าง
 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 6 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 217.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
 ข้างละ 0.50 เมตร  (ซอยบ้านนายชาญ ตองใจ)
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0537273, N 2025942
จดสิ้นสดโครงการที่พิกัด E 0537286 N 2026003

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

 จุดสนสุดโครงการทพกด E 0537286, N 2026003
 พร้อมป้ายมาตรฐานฯ 
 (แผนงานเคหะและชุมชน)

8  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 35,500    บ้านขามแดง กองช่าง
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 6 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
 ข้างละ 0.50 เมตร  (ซอยบ้านนายสิงห์แก้ว ทิพย์มณี)
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0537206, N 2026045
 จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E 0537202, N 2026011
 (แผนงานเคหะและชุมชน)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 61,300    บ้านขามแดง กองช่าง
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 6 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
 ข้างละ 0.50 เมตร  (ซอยบ้านนายเฉลิมศักดิ์ เหล่าวานิชวัฒนา)
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0537220, N 2026091
จดสิ้นสดโครงการที่พิกัด E 0537268 N 2026106

งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม

 จุดสนสุดโครงการทพกด E 0537268, N 2026106
 (แผนงานเคหะและชุมชน)

10  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 31,500    บ้านปันง้าว กองช่าง
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
 ข้างละ 0.30 เมตร  (ซอยบ้านนายลอด ง้าวทาสม)
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0538126, N 2024761
 จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E 0538126, N 2024761
 (แผนงานเคหะและชุมชน)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 24,600    บ้านปันง้าว กองช่าง
 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร
 (ซอยบ้านนางอําไพ สอนเตจา)
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0538099, N 2024331
จดสิ้นสดโครงการที่พิกัด E 0538112 N 2024343

พ.ศ. 2559พื้นที่ พ.ศ. 2558โครงการ / กิจกรรม งบประมาณลําดับ

 จุดสนสุดโครงการทพกด E 0538112, N 2024343
 (แผนงานเคหะและชุมชน)

12  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 17,500    บ้านปันง้าว กองช่าง
 ปริมาณงาน เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 36.00 ตาราง- หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 - 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
 8.00 เมตร  (ซอยบ้านนายประหยัด รินชมภู)
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0538477, N 2026112
 จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E 0538454, N 2026097
 (แผนงานเคหะและชุมชน)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 30,500    บ้านหัวหนอง กองช่าง
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 8 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
 ข้างละ 0.40 เมตร  (ซอยบ้านนางบุญนาค ตาเมืองมา)
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0537939, N 2024973
จดสิ้นสดโครงการที่พิกัด E 0537928 N 2024970

พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558

 จุดสนสุดโครงการทพกด E 0537928, N 2024970
 (แผนงานเคหะและชุมชน)

14  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 267,600   บ้านปางม่วง กองช่าง
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 129.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 516.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
 ข้างละ 0.50 เมตร  (ทางเข้าป่าช้า)
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0535530, N 2030565
 จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E 0535651, N 2030601
 พร้อมป้ายมาตรฐานฯ 
 (แผนงานเคหะและชุมชน)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 206,100   บ้านปางม่วง กองช่าง
 จุดที่ 1 ข้ามทางรถไฟ (สายล่าง) 1 หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 - 16.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร 
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0535174, N 2030897
จดสิ้นสดโครงการที่พิกัด E 0535155 N 2030864

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 จุดสนสุดโครงการทพกด E 0535155, N 2030864
 จุดที่ 2 ข้ามทางรถไฟ (สายล่าง) 2
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 212.00 ตารางเมตร 
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0535148, N 2030856
 จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E 0535094, N 2030861
 รวมพื้นที่ (จุดที่ 1 + จุดที่ 2) 408.00 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16  ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 63,100    บ้านแพะดอนสัก กองช่าง
 ปริมาณงาน ความกว้างภายในราง 0.30 เมตร ยาว 35.00 หมู่ 5 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร พื้น+ผนังรางหนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร
 (ซอยหน้าบ้านนางน้อย มาเมืองใจ)
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0537503, N 2026060
จดสิ้นสดโครงการที่พิกัด E 0538509 N 2026045

พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558

 จุดสนสุดโครงการทพกด E 0538509, N 2026045
 (แผนงานเคหะและชุมชน)

17  ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 120,500   บ้านปันง้าว กองช่าง
 ปริมาณงาน ความกว้างภายในราง 0.30 เมตร ยาว 63.00 หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร พื้น+ผนังรางหนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร
 (ซอยบ้านนายเย็น บุญจู)
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0538368, N 2024707
 จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E 0538380, N 2024775
 พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
 (แผนงานเคหะและชุมชน)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18  ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 267,300   บ้านหัวหนอง กองช่าง
 ปริมาณงาน ความกว้างภายในราง 0.30 เมตร ยาว 147.00 หมู่ 8 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร พื้น+ผนังรางหนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร
 (ซอยหน้าบ้านนางขวัญเรือน ติวรรณะ)
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0538218, N 2025180
จดสิ้นสดโครงการที่พิกัด E 0538324 N 2025269

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 จุดสนสุดโครงการทพกด E 0538324, N 2025269
 พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
 (แผนงานเคหะและชุมชน)

19  ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก 607,700   บ้านแพะดอนสัก กองช่าง
 ปริมาณงาน เทคอนกรีตลานกีฬาไม่น้อยกว่า 1,674.00 ตาราง- หมู่ 5 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร หนา 0.10 เมตร (ลานกีฬาข้างศาลาเอนกประสงค์ฯ)
 จุดพิกัดโครงการ E 0538464, N 2027016
 พร้อมป้ายมาตรฐานฯ 
 (แผนงานเคหะและชุมชน)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20  ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด 113,500   บ้านหัวหนอง กองช่าง
 ปริมาณงาน  ปรับผิวดินถมดินคันทาง กว้าง 5.00 เมตร หมู่ 8 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 1,500.00 ตารางเมตร  (ซอยบ้านนายเสงี่ยม หม้อใจวงศ์)
 จุดเริ่มต้นโครงการที่พิกัด E 0537778, N 2025190

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E 0537517, N 2025166
 พร้อมป้ายมาตรฐานฯ    (แผนงานเคหะและชุมชน)

21  การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
 - วัสดุก่อสร้าง 50,000    สํานักงาน / กองช่าง
 (แผนงานเคหะและชุมชน) หมู่ 3 - หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

22  การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
 - ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน 385,100   สํานักงาน / กองช่าง
   และสิ่งก่อสร้าง ที่ชํารุดไปตามสภาพการใช้งานประจําปี หมู่ 3 - หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

29



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก-  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล องค์การบริหาร
 คอนกรีต ส่วนจังหวัดลําปาง
 ปริมาณงาน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร 
 (สาย ลป.ถ.1-0034 ตอนบ้านป่าไคร้ - บ้านแม่ฮาว ช่วงระหว่าง
 บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ตําบลห้างฉัตร บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ตําบล

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 วอแก้ว 

24  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก-  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล องค์การบริหาร
 คอนกรีต ส่วนจังหวัดลําปาง
 ปริมาณงาน กว้าง 5.50 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 
 0.05 เมตร 
 (สาย ลป.ถ.1-0034 ตอนบ้านวอแก้ว - บ้านห้างฉัตรเหนือ
 ช่วงระหว่างบ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 - บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ตําบล
 ห้างฉัตร 



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการฉาบผิวทาง 591,200   บ้านปางม่วง กองช่าง
 แบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slury Seal) หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 855.00 เมตร 
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

26  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการฉาบผิวทาง 643,400   บ้านแพะดอนสัก กองช่าง
 แบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slury Seal) หมู่ 5 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 930.00 เมตร 
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

27  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการฉาบผิวทาง 660,700   บ้านแม่ฮาว กองช่าง
 แบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slury Seal) หมู่ 3 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 955.00 เมตร 
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)



2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย 4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพียงพอสําหรับการเกษตรกรรม

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ผป. 2

ญ ู ู
      2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ําสําหรับใช้ในประกอบอาชีพ
      3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.5 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -
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ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย 4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพียงพอสําหรับการเกษตรกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ญ ู ู
      2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ําสําหรับใช้ในประกอบอาชีพ
      3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.6 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ํา (เพื่อการเกษตร)

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว  6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

่ ่ ่

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

      2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจําหน่ายที่สะอาด
      3. เพื่อพัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น     และได้มาตรฐาน 
      4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ 8. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 
      5. เพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน     และป้องกันโรคติดต่อ 

3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์  

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการแจกเครื่องกันหนาว 50,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  สวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 จํานวน 14 คน ๆ ละ 500.-บาท ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานงบกลาง)

3  โครงการวันสตรีสากลอําเภอห้างฉัตร 20,000      อําเภอห้างฉัตร สํานักปลัด
 (อุดหนุนกลุ่มสตรีตําบลห้างฉัตร) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558

ุ ุ ุ
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

4  โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด 20,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลห้างฉัตร) และสถานที่อื่น ๆ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

5  โครงการพัฒนาที่ทําการชมรมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาล 72,600      ที่ทําการชมรม สํานักปลัด
 ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ผู้สูงอายุ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบลห้างฉัตร)
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

6  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 150,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานงบกลาง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 80,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานการศึกษา) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว  6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ุ ุ ุ ู
      2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจําหน่ายที่สะอาด
      3. เพื่อพัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น     และได้มาตรฐาน 
      4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ 8. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 
      5. เพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน     และป้องกันโรคติดต่อ 

3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ลําดับ



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานพุ่ม และพวงมาลา 5,000       ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 - วันปิยมหาราช ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ฯลฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป))

พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558

 (แผนงานบริหารงานทัวไป (งานบริหารทัวไป))

3  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการฌาปนสถานตําบลห้างฉัตร 50,000      ฌาปนสถานตําบล สํานักปลัด
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

4  โครงการจัดงานบุญกินข้าวสลาก (สลากภัตร) 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

5  โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) 240,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

6  โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) 120,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7  โครงการสรงน้ําพระธาตุปางม่วง หมู่ 9 30,000      บ้านปางม่วง หมู่ 9 สํานักปลัด
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

8  โครงการจัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรม 15,000      ที่ว่าการอําเภอ สํานักปลัด
 ประเพณี ประจําปีงบประมาณ 2559 ห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559งบประมาณ พื้นที่ลําดับ โครงการ / กิจกรรม

ุ ุ
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

9  โครงการจัดอบรมเยาวชนตีก๋องปู่จาเพื่อร่วมแข่งขันในงาน 10,000      อําเภอห้างฉัตร / สํานักปลัด
 มหกรรมก๋องปู่จา จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 15 ประจําปี 2559 จังหวัดลําปาง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง)
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)
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3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว  6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

2 เพื่อพัฒนาคณภาพชีวิตแล ความเป็นอย่ของปร ชาชน 7 เพื่อส่งเสริมให้ปร ชาชนมีการบริโภคอาหารแล สินค้าจากแหล่งจําหน่ายที่ส อาด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

      2. เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชน 7. เพือส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจําหน่ายทีสะอาด
      3. เพื่อพัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น     และได้มาตรฐาน 
      4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ 8. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 
      5. เพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน     และป้องกันโรคติดต่อ 

3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น  

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล 100,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

พ.ศ. 2559โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558ลําดับ



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตําบลห้างฉัตร 50,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

3  วัสดุกีฬา 60,000      หมู่ 3 - หมู่ 9 สํานักปลัด
 - ศูนย์กีฬาประจําตําบล,  ศูนย์กีฬาประจําหมู่บ้าน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

4  โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนอําเภอ 10,000      อําเภอห้างฉัตร สํานักปลัด
 ห้างฉัตร ประจําปีการศึกษา 2558 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร)
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

5  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล 35,000      ตําบลห้างฉัตร สํานักปลัด
 ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 2559 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3)
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

***ไม่สามารถอุดหนุนได้ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
พิจารณาวินิจฉัยไม่เห็นชอบ และให้เทศบาลดําเนินการเอง***



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล 15,000      ตําบลห้างฉัตร สํานักปลัด
 ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 2559 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสถานี หมู่ 4)
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

7  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล 25,000      ตําบลห้างฉัตร สํานักปลัด

***ไม่สามารถอุดหนุนได้ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
พิจารณาวินิจฉัยไม่เห็นชอบ และให้เทศบาลดําเนินการเอง***

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 2559 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5)
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

8  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล 25,000      ตําบลห้างฉัตร สํานักปลัด
 ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 2559 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามแดง หมู่ 6)
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

***ไม่สามารถอุดหนุนได้ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
พิจารณาวินิจฉัยไม่เห็นชอบ และให้เทศบาลดําเนินการเอง***

***ไม่สามารถอุดหนุนได้ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
พิจารณาวินิจฉัยไม่เห็นชอบ และให้เทศบาลดําเนินการเอง***



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล 35,000      ตําบลห้างฉัตร สํานักปลัด
 ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 2559 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปันง้าว หมู่ 7)
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

10  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล 15,000      ตําบลห้างฉัตร สํานักปลัด

***ไม่สามารถอุดหนุนได้ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
พิจารณาวินิจฉัยไม่เห็นชอบ และให้เทศบาลดําเนินการเอง***

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 2559 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหัวหนอง หมู่ 8)
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

11  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล 15,000      ตําบลห้างฉัตร สํานักปลัด
 ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 2559 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางม่วง หมู่ 9)
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

12  โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตําบลห้างฉัตร 48,500      ตาํบลห้างฉัตร สํานักปลัด
 (อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบลห้างฉัตร) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

พิจารณาวินิจฉัยไม่เห็นชอบ และให้เทศบาลดําเนินการเอง***

***ไม่สามารถอุดหนุนได้ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
พิจารณาวินิจฉัยไม่เห็นชอบ และให้เทศบาลดําเนินการเอง***

***ไม่สามารถอุดหนุนได้ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
พิจารณาวินิจฉัยไม่เห็นชอบ และให้เทศบาลดําเนินการเอง***

***ไม่สามารถอุดหนุนได้ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000      หมู่ 3 - หมู่ 9 สํานักปลัด
 - จัดซื้อยาเคมี และหรือทรายเคลือบสาร (ทรายอะเบท) และ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   หรือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อกําจัดแมลงที่เป็นพาหะ
   นําโรคทางสาธารณสุข เช่น ยุง มด แมลงสาป เห็บ ไร นก 
   เชื้อสุนัขบ้าและสัตว์อื่น ๆ ที่เป็นพาหะ เพื่อฉีดหรือพ่นในกรณี

ี่ โ ใ ื้ ี่ ้ ื่ ็

งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม

   ที่เกิดโรคระบาดในพื้นที่ตําบลห้างฉัตร เพื่อเป็นการป้องกัน
   และระงับโรคติดต่อ หรือสารตรวจยาเสพติดในร่างกาย
   มนุษย์ ชุดตรวจสอบไข้หวัดนก ฯลฯ
 (แผนงานสาธารณสุข)

14  โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 100,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) และสถานที่อื่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

15  โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอห้างฉัตร ประจําปี 15,000      อําเภอห้างฉัตร สํานักปลัด
 งบประมาณ 2559 อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอห้างฉัตร)
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16  โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 7,500       บ้านแม่ฮาว สํานักปลัด
 (อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หมู่ 3 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 บ้านแม่ฮาว หมู่ 3)
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

17  โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 7,500       บ้านสถานี สํานักปลัด

พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

 (อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หมู่ 4 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 บ้านสถานี หมู่ 4)
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

18  โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 7,500       บ้านแพะดอนสัก สํานักปลัด
 (อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หมู่ 5 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5)
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

45



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19  โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 7,500       บ้านขามแดง สํานักปลัด
 (อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หมู่ 6 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 บ้านขามแดง หมู่ 6)
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

20  โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 7,500       บ้านปันง้าว สํานักปลัด

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ุ ู ฐ
 (อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 บ้านปันง้าว หมู่ 7)
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

21  โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 7,500       บ้านหัวหนอง สํานักปลัด
 (อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หมู่ 8 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 บ้านหัวหนอง หมู่ 8)
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22  โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 7,500       บ้านปางม่วง สํานักปลัด
 (อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 บ้านปางม่วง หมู่ 9)
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

23  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 150,000    หมู่ 3 - หมู่ 9 สํานักปลัด

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ุ ู ู
 (แผนงานงบกลาง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล



3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว  6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ุ ุ ุ ู
      2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจําหน่ายที่สะอาด
      3. เพื่อพัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น     และได้มาตรฐาน 
      4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ 8. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 
      5. เพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน     และป้องกันโรคติดต่อ 

3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 50,000      หมู่ 3 - หมู่ 9 / สํานักปลัด
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป) จุดบริการสาธารณะ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

3  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) และสถานที่อื่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

4 โครงการป้องกันแล แก้ไขปัญหาไฟป่าแล หมอกควัน 10 000 ทต ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

4  โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาไฟปา่และหมอกควัน 10,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) และสถานที่อื่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

5  โครงการป้องกันภัยแล้ง 20,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) และสถานที่อื่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

6  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ 15,000      อําเภอห้างฉัตร สํานักปลัด
 (อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

7  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวทีประชาคมตําบล/เทศบาลตําบล 10,000      สํานักงาน ทต./ สํานักปลัด
 ห้างฉัตรแม่ตาลเคลื่อนที่ หมู่ 3 - หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8  โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 20,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 ตําบล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

9  โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 20,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ. 2558พื้นที่ พ.ศ. 2559

ุ

10  โครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก 20,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 นักเรียน" (โครงการ D.A.R.E.)
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

11  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ 30,000      อําเภอห้างฉัตร สํานักปลัด
 การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอห้างฉัตร จังหวัด ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 ลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2559
 (อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร)
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12  โครงการพัฒนาศักยภาพการเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50,000      อําเภอห้างฉัตร สํานักปลัด
 ในพื้นที่อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 2559
 (อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร)
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว  6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ุ ุ ุ ู
      2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจําหน่ายที่สะอาด
      3. เพื่อพัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น     และได้มาตรฐาน 
      4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ 8. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 
      5. เพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน     และป้องกันโรคติดต่อ 

3.5 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 230,000    ศพด.บ้านแม่ฮาว / สํานักปลัด
 (แผนงานการศึกษา) ขามแดง / ปันง้าว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 230,000    โรงเรียนชุมชน สํานักปลัด
 (แผนงานการศึกษา) บ้านแม่ฮาว / ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

โรงเรียนบ้านปันง้าว

3  โครงการอาหารกลางวัน 100% 228,000    โรงเรียนชุมชน สํานักปลัด
 (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว) บ้านแม่ฮาว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558

 จํานวนนักเรียน 57 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 200 วัน
 (แผนงานการศึกษา)

4  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยี โดยการจ้าง 60,000      โรงเรียนชุมชน สํานักปลัด
 ครูสอนคอมพิวเตอร์ บ้านแม่ฮาว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)
 (แผนงานการศึกษา)

5  โครงการอาหารกลางวัน 100% 284,000    โรงเรียน สํานักปลัด
 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)  บ้านปันง้าว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 จํานวนนักเรียน 71 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 200 วัน
 (แผนงานการศึกษา)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6  โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน 60,000      โรงเรียน สํานักปลัด
 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว) บ้านปันง้าว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานการศึกษา)

7  โครงการการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน 35,900      โรงเรียน สํานักปลัด
 (อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา) ห้างฉัตรวิทยา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 (แผนงานการศึกษา)

8  โครงการคุณธรรมนําชีวิต 31,200      โรงเรียน สํานักปลัด
 (อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา) ห้างฉัตรวิทยา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานการศึกษา)

9  โครงการศึกษาเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและศิลป- 20,000      ศูนย์ กศน. สํานักปลัด
 วัฒนธรรมที่สําคัญทางพุทธศาสนา ตําบลห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 อําเภอห้างฉัตร)
 (แผนงานการศึกษา)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 - ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% 168,000    ศพด.บ้านแม่ฮาว สํานักปลัด
  (จํานวน 30 คน ๆ ละ 20 วัน จัดสรร 280 วัน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 - ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% 168,000    ศพด.บ้านขามแดง สํานักปลัด
  (จํานวน 30 คน ๆ ละ 20 วัน จัดสรร 280 วัน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 - ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% 112,000    ศพด.บ้านปันง้าว สํานักปลัด
  (จํานวน 20 คน ๆ ละ 20 วัน จัดสรร 280 วัน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

11  การจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 - วัสดุเครื่องใช้ประจําตัวเด็ก 10,000      ศพด.บ้านแม่ฮาว สํานักปลัด

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 - วัสดุเครื่องใช้ประจําตัวเด็ก 10,000      ศพด.บ้านขามแดง สํานักปลัด

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 - วัสดุเครื่องใช้ประจําตัวเด็ก 10,000      ศพด.บ้านปันง้าว สํานักปลัด

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานการศึกษา)



4.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ 3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ผป. 2

ญ ุ ญ ุ ู
          ต่อการดํารงชีพ 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพื้นที่ 
      2. เพื่อดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชน 30,000     ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

56

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



4.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ 3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ญ ุ ญ ุ ู
          ต่อการดํารงชีพ 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพื้นที่ 
      2. เพื่อดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  การช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตร 10,000     จังหวัดลําปาง สํานักปลัด
 ตกต่ํา  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานการเกษตร)

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



4.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ 3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ญ ุ ญ ุ ู
          ต่อการดํารงชีพ 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพื้นที่ 
      2. เพื่อดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการสนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวของดีนครลําปาง 10,000     สนามกีฬากลาง สํานักปลัด
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดลําปาง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร)
 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558



4.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ 3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ญ ุ ญ ุ ู
          ต่อการดํารงชีพ 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพื้นที่ 
      2. เพื่อดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

4.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากท้องถิ่นอื่น 10,000     ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานบริหารงานทั่วไป)
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พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558



5.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร
    วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนนําระบบคุณธรรม จริยธรรม (Civic Virtue) นําการเมืองการบริหาร 

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

ุ ฏ ุ
     2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  
 - วัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 155,000     สํานักงาน สํานักปลัด
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป), แผนงาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 การรักษาความสงบภายใน, แผนงานการศึกษา, แผนงาน
 สาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 - วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชนิด 20,000      สํานักงาน / สํานักปลัด 
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป), แผนงาน หมู่ 3 - หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 การรักษาความสงบภายใน)

3 การจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

3  การจดซอวสดุงานบานงานครว
 - จัดซื้อหรือจัดจ้างทําวัสดุงานบ้านงานครัว 40,000      สํานักงาน / สํานักปลัด 
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป), แผนงาน โรงฆ่าสัตว์ฯ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 การพาณิชย์) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

4  การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
 - วัสดุก่อสร้าง 10,000      สํานักงาน สํานักปลัด 
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

61



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5  การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000      สํานักงาน สํานักปลัด 
   สําหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   รถบรรทุกขยะ รถซาเล้ง และรถดับเพลิงเอนกประสงค์
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป), แผนงาน

พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558

 การรักษาความสงบภายใน)

6  การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น / แก๊ส 310,000     สํานักงาน สํานักปลัด 
   สําหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   รถบรรทุกขยะ  รถซาเล้ง  เครื่องตัดหญ้า  โรงฆ่าสัตว์ฯ
   เครื่องพ่นหมอกควัน  และรถดับเพลิงเอนกประสงค์ ฯลฯ 
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป), แผนงาน
 การรักษาความสงบภายใน, แผนงานสาธารณสุข, 
 แผนงานการพาณิชย์)

62



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7  การจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
 - จัดซื้อหรือจัดจ้างทําวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000      สํานักงาน สํานักปลัด 
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป), แผนงาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 การศึกษา, แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

8 การจัดซื้อวัสดคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558

8  การจดซอวสดุคอมพวเตอร 
 - วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 101,000     สํานักงาน สํานักปลัด 
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป), แผนงาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 การรักษาความสงบภายใน, แผนงานการศึกษา, แผนงาน
 สาธารณสุข, แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

9  การจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
 - ชุดปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 3,500.-บาท 21,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน คือ 1 ชุด ประกอบด้วย เสื้อแขนสั้น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   และกางเกงขายาว (เสื้อแขนสั้น ด้านหน้า ติดแถบสะท้อน-
   แสง ซ้าย-ขวา ข้างขวาปักชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
   นามเรียกขาน กระเป๋าเสื้อบนข้างขวาติดโลโก้สถาบันการ
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หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระเป๋าเสื้อบนข้างซ้ายติดโลโก้
   เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล แขนเสื้อข้างขวาติดโลโก้
   AMBULANCE และโลโก้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
   แขนซื้อข้างซ้ายติดโลโก้เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
   เสื้อด้านหลังปักคําว่า ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 

่

งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม

   เครื่องหมายสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669 
   เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล และแถบสะท้อนแสง 
   กางเกงขายาวติดแถบสะท้อนแสงบริเวณเข่า 
 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

10  การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
 - ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน 155,000     สํานักงาน สํานักปลัด
   และสิ่งก่อสร้าง ที่ชํารุดไปตามสภาพการใช้งานประจําปี ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป), แผนงาน
 การรักษาความสงบภายใน, แผนงานการศึกษา, แผนงาน
 สาธารณสุข, แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11  การจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
 - เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง 18,000      สํานักงาน สํานักปลัด
   (ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน คือ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพความเร็วในการส่ง
   เอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น ขนาดส่งเอกสารขั้นต่ํา

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

   คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
   (มอก.) ให้เป็นไปตามสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   ประกาศใช้ 
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ปี 2558
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
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หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12  การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 19,000      สํานักงาน สํานักปลัด
   จํานวน 1 เครื่อง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,
     Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

   - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
   - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
     จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
     10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้า
     ต่อนาที
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x
     1,200 dpi
   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
   - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
   - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

   - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
     โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวง
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13  การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 - กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว 7,000        ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
   โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   14 ล้านพิกเซล เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital
   Camera) ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่

งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม

   เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor) มีระบบแฟลชในตัว สามารถ
   ถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม
   หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนสามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้อง
   ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ปี 2558
 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

14  การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 17,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 - สัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบยาว จํานวน 1 ชุด ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน คือ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบยาว
   อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก
 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
 ปี 2558 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ใน
 ท้องถิ่น 
 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

15  การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 49,000      บริเวณทางโค้ง สํานักปลัด
 - สัญญาณเตือนไฟกระพริบ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 24,500.-บาท หน้าตลาด ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน คือ สัญญาณเตือนไฟกระพริบ บ้านปันง้าว
   อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ หมู่ 7
 จัดหานอเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก
 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
 ปี 2558 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ใน
 ท้องถิ่น 
 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16  การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 - รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ และสถานที่ต่าง ๆ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
   โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ 
   1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

   2. ประตูมีด้านหลัง ปิด-เปิด สําหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก
   3. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ําเกลือ
   4. ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
   5. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์
   6. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
       (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
       (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสําหรับเด็กและผู้ใหญ่
       (3) เครื่องส่องกล่องเสียง/เครื่องดูดของเหลว
       (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
       (5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
       (6) ชุดเฝือกลม



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับส่งท่อก๊าซ
       (8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น
       (9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ปี 2558
 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม

17  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน
 เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
 ปกติหรือซ่อมกลาง) 
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) , แผนงาน
 การรักษาความสงบภายใน)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18  การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  
 - วัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 50,000      สํานักงาน กองคลัง
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

19  การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
 - วัสดุยานพานหนะและขนส่ง สําหรับรถจักรยานยนต์ 10,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล กองคลัง

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ุ ,
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

20  การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถจักรยานยนต์ 10,000      สํานักงาน กองคลัง
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

21  การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 - วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 30,000      สํานักงาน กองคลัง
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22  การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
 - ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน 20,000      สํานักงาน กองคลัง
   และสิ่งก่อสร้าง ที่ชํารุดไปตามสภาพการใช้งานประจําปี ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ลําดับ

23  การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  
 - วัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 20,000      สํานักงาน กองช่าง
 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

24  การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 - วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 30,000      สํานักงาน กองช่าง
 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

25  การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 - วัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 5,000        ศพด.บ้านแม่ฮาว สํานักปลัด

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - วัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 5,000        ศพด.บ้านขามแดง สํานักปลัด
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - วัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 5,000        ศพด.บ้านปันง้าว สํานักปลัด
 (แผนงานการศึกษา) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

26  การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558

ุ
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 - วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000      ศพด.บ้านแม่ฮาว สํานักปลัด

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 - วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000      ศพด.บ้านขามแดง สํานักปลัด

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 - วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000      ศพด.บ้านปันง้าว สํานักปลัด
 (แผนงานการศึกษา) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27  การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 - วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 3,000        ศพด.บ้านแม่ฮาว สํานักปลัด

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 - วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 3,000        ศพด.บ้านขามแดง สํานักปลัด

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ุ ฏ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 3,000        ศพด.บ้านปันง้าว สํานักปลัด
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานการศึกษา)



5.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร
    วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนนําระบบคุณธรรม จริยธรรม (Civic Virtue) นําการเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

ผป. 2

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

ุ ฏ ุ
     2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการพัฒนา

5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร 

หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล/ สํานักปลัด
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) สถานที่อื่นที่กําหนด ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

2  ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล การบริการประชาชน 20,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร / ผู้บริหารท้องถิ่น / 235,000     ตามหนังสือสั่งการ สํานักปลัด 
 สมาชิกสภาท้องถิ่น ต่าง ๆ กําหนด กองคลัง
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (งานบริหาร กองช่าง
 งานคลัง), แผนงานการรักษาความสงบภายใน, แผนงาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 การศึกษา, แผนงานสาธารณสุข, แผนงานเคหะและชุมชน, 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ุ ุ
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

4  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด
 ท้องถิ่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

5  โครงการตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 35,000      ท้องถิ่นอําเภอ สํานักปลัด
 การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เขตพื้นที่อําเภอห้างฉัตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล) 
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)



หน่วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6  โครงการบริหารงานคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล กองคลัง
 จัดเก็บรายได้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

7  แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทต.หางฉตรแมตาล

8  สรุปผลการดําเนินงานของคณะผู้บริหารประจําปีงบประมาณ  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด 
 2558 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

9  การจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด 
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

10  การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล สํานักปลัด 
 งบประมาณ 2560 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล


