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ส่วนที่ ๑ 
บทนํา 

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

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 ตามที่เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางระบบ            
การวางแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล เพ่ือเป็นการเตรียมการสําหรับการพัฒนาในอนาคต  
โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลําปาง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอ แผนชุมชน และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดลําปาง ทั้งในด้านเน้ือหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดําเนินการ ทั้งน้ีเทศบาลตําบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
  

  เพ่ือให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้กําหนดไว้สําเร็จลุล่วงบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล จึงได้จัดทําแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลข้ึน 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 ๑.๒.๑ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา           
และการจัดทํางบประมาณประจําปี  
 ๑.๒.๒ เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้อง และสามารถสนองตอบ         
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๒.๓ เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปี  และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 ๑.๓.๑ วิธีดําเนินการ 
        ๑. จัดเตรียมวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  
       ๒. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชาคมในหมู่บ้าน และจากข้อมูลในแผนแม่บทชุมชน         
ทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 

       ๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
       ๔. การกําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนา 
       ๕. การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ในช่วงสามปี 
       ๖. การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 
       ๗. การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 

           ๘. การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
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 ในการดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการดังกล่าวมีองค์กรรับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบาย
และแผน หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสํานัก / กอง / ส่วน / ฝ่าย / งานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๑.๓.๒ ระยะเวลาในการดําเนินการ 
         ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน  ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  
 ๑.๓.๓ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ตําบล           
ห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 

๑.๓.๔ งบประมาณ 
                ในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ใช้งบประมาณจํานวน ๑๐ ,๐๐๐ .-บาท 
ประกอบด้วย 
  ๑)  ค่าวัสดุ      ๕,๐๐๐.-บาท 
  ๒)  ค่าใช้สอย    ๓,๐๐๐.-บาท 
  ๓)  อ่ืน ๆ (ถ้ามี)      ๒,๐๐๐.-บาท 
              รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ทั้งน้ีโดยจ่ายจากงบประมาณของเทศบาลตําบลห้างฉัตร        
แม่ตาล (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ทุกรายการ) 

๑.๓.๕ การติดตามประเมินผล 
            การจัดทําแผนพัฒนาสามปี มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะตามขั้นตอน การจัดทํา
แผน ๒ ครั้ง ดังน้ี 
  ๑) การติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑ เดือนตุลาคมของทุกปี ในขั้นตอนการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล  

 ๒) การติดตามและประเมินผลระยะที่ ๒ เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี                 
ในขั้นตอนการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น   
 
๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี         

๑.๔.๑ เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล จะมีแผนพัฒนาสามปี เพ่ือนําไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ         
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทําไว้แล้ว 
 ๑.๔.๒ เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล จะมีแผนพัฒนาสามปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับปฏิบัติ           
ในการดําเนินการพัฒนาในช่วงสามปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๔.๓ เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดในการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ         
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ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา 

 
๒.๑ การสรุปสถานการณ์พัฒนา การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 
 ก.  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถ่ิน ประกอบด้วยขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายและการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต 

๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     สภาพปัญหา 
    ๑. ถนนภายในหมู่บ้าน และถนนเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตําบล บางส่วนยังมีสภาพเป็นดินลูกรังเป็น

หลุม  เป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝนมีนํ้าท่วมขัง ทําให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทาง  มีการชํารุดเสียหายเป็น
บางส่วนหรือเสียหายตลอดสาย 

    ๒. ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึง  ถนนบางสายยังไม่มีไฟฟ้าก่ิงสาธารณะ ทําให้ถนนมืดไม่สะดวกและ
ไม่ปลอดภัยต่อการสัญจรไปมาในช่วงกลางคืน 

    ๓. ขาดแคลนนํ้าสําหรับการอุปโภค บริโภคและทําการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง และประสบ
ปัญหาน้ําท่วมและแหล่งเก็บกักนํ้าชํารุดใช้การไม่ได้  ในช่วงฤดูฝน 

    ๔. แหล่งกักเก็บนํ้า เช่น ตื้นเขิน ทําให้เก็บกักนํ้าไว้ได้น้อยไม่เพียงพอสําหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
    ๕. ระบบประปายังไม่ทั่วถึงและมีไม่เพียงพอ บางหมู่บ้านบางครัวเรือนยังไม่มีนํ้าประปาใช้ 
    ๖. ระบบการระบายนํ้าไม่ดีเท่าที่ควร  เวลาฝนตกนํ้าหลากระบายไม่ทัน  ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วม 
    ความต้องการ 
    ๑. ต้องการให้ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน  ให้มีถนนที่สะดวก  ปลอดภัยแก่สัญจรไปมา 
    ๒. ต้องการให้ขยายเขตไฟฟ้า  ให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน  เพ่ือความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมาช่วงเวลากลางคืน 
    ๓. ต้องการให้วางท่อระบายนํ้าและสร้างรางระบายนํ้า  เพ่ือช่วยระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม

ในช่วงฤดูฝน 
    ๔. ให้มีนํ้าใช้อุปโภคและบริโภค  และทําการเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ 
    ๕. ต้องการให้ก่อสร้าง  และปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน  ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
    ๖. ต้องการให้ปรับปรุงแหล่งนํ้าธรรมชาติและสร้างแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
    การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
    ๑. ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายนํ้า รางระบายนํ้า  ให้มีสภาพใช้การได้  

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม 
    ๒. ดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า เข้าถึงทุกบริเวณพ้ืนที่ของหมู่บ้าน เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 
    ๓. ดําเนินการปรับปรุงแหล่งน้ําตามธรรมชาติให้สามารถกักเก็บนํ้าได้ และสร้างแหล่งเก็บกักนํ้าให้

เพียงพอต่อการบริโภค  และใช้ในการเกษตร 
    ๔. ดําเนินการก่อสร้าง  และขยายระบบประปาหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
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๒.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     สภาพปัญหา 
    ๑. ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย  ทําให้ยากแก่การกําจัด 
    ๒. ในชุมชนยังไม่มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
    ๓. สวนสาธารณะมีสภาพรกร้างและทรุดโทรมขาดการดูแล 
    ๔. ระบบการระบายนํ้าเสียจากการฆ่าสัตว์ยังไม่ถูกต้อง  ทําให้เกิดกลิ่นเหม็น 
     ความต้องการ 
    ๑. หาวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและทําลายสิ่งแวดล้อม 
    ๒. พ้ืนที่สําหรับรองรับจํานวนขยะที่มีเพ่ิมมากขึ้น 
    ๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลสวนสาธารณให้สามารถใช้ประโยชน์  และน่าพักผ่อน 
    ๔. มีเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการระบบระบายนํ้าเสียจากการฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งกลิ่นเหม็น

รบกวน   
    การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
    ๑. ดําเนินการจัดหาพ้ืนที่รองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอและวิธีการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี  
    ๒. ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
    ๓. ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณะให้เหมาะสําหรับเป็นที่พักผ่อน และออกกําลังกาย 
 
๓.  ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสาธารณสุข 
    สภาพปัญหา  
    ๑. ประชากรบางส่วนยังมีคุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร สวัสดิการสังคมสงเคราะห์สําหรับผู้สูงอายุ  

ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ยังไม่เพียงพอ 
     ๒. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น  โรคไข้เลือดออก และโรคเอดส์ 
     ๓. ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน  
     ๔. ขาดสถานที่สําหรับออกกําลังกายและประชาชนยังให้ความสนใจเรื่องสุขภาพน้อย 
      ๕. เด็กและเยาวชนได้รับพัฒนาในด้านการศึกษาน้อย และอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน                
ที่มีคุณภาพ 
     ๖. ศูนย์เด็กเล็กบางแห่งยังไม่มีอาคารศูนย์ที่มั่นคงถาวรและเป็นสัดส่วน  
     ๗. เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจที่จะอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทําให้วัฒนธรรม
ประเพณีพ้ืนบ้านขาดการสืบทอดและเลือนหายไปในที่สุด 

    ความต้องการ 
     ๑. สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตประจําวันเพียงพอทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
     ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและมเีจ้าหน้าที่ให้ความสนใจดูแลป้องกันอย่างใกล้ชิด 
     ๓. จัดกิจกรรมป้องกันและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  เสริมสร้างชุมชนแข็งแรง  
     ๔. งบประมาณสนับสนุนสําหรับวัสดุ  อุปกรณ์  ในการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
และงบประมาณสนับสนุนในการจัดทํากิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
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     ๕. สนับสนุนให้มีการออกกําลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดยการจัดหาสถานที่             
และสนับสนุนอุปกรณ์สําหรับออกกําลังกาย  
      ๖. งบประมาณปรับปรุง สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง เป็นสัดส่วน 
      ๗. เพ่ิมสวัสดิการสําหรับเด็กอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
      ๘. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้านให้คงอยู่  
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมพ้ืนบ้านในท้องถิ่น  มีการสืบสานต่อไป 

    การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
     ๑. ดําเนินการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เพ่ิมสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ให้เพียงพอและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
     ๒. ดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
     ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกําลังกายและจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือให้ประชาชนส่วนร่วมและ
มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
     ๔. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนและหมู่บ้าน  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและ
ป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชน 
     ๕. ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ 
     ๖. จัดให้มีสวัสดิการทางการศึกษาสําหรับเด็ก  นักเรียน อย่างเพียงพอ 
     ๗. อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น  สืบทอดประเพณีท้องถิ่น 
 
 ๔.  ด้านเศรษฐกิจ 
     สภาพปัญหา 
     ๑. ประชาชนมีรายได้น้อย ขาดรายได้เสริม ทําให้รายได้ไม่เพียงพอแก่ดํารงชีวิต 
     ๒. ประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง ขายแรงงานเพียงอย่างเดียว บางช่วงมีงานไม่ต่อเน่ือง
ทําให้เกิดปัญหาการว่างงาน  ขาดรายได้ 
     ๓. การผลิตสินค้าในชุมชนขาดการสนับสนุนและตลาดรองรับยังมีน้อย ทําให้สมาชิกกลุ่มอาชีพขาด
รายได้ที่แน่นอน 
     ๔. ฤดูแล้ง  ขาดแคลนนํ้า  ทําให้เกษตรกรได้รับผลิตผลทางการเกษตรน้อย ราคาผลิตผลตกตํ่า 
     ความต้องการ 
     ๑. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านความรู้ในการประกอบอาชีพ 
     ๒. เงินทุนในการจัดต้ังกลุ่มอาชีพและเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเสริม 
     ๓. เพ่ิมราคาผลผลิตทางการเกษตร 
     ๔. ตลาดจําหน่ายและรองรับสินค้าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 
      การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
     ๑. ดําเนินการอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน 
     ๒. ดําเนินการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านและกลุ่มเกษตรกร 
     ๓. หาตลาดจําหน่ายและรองรับสินค้าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 
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 ๕.  ด้านการบริหารจัดการ 
     สภาพปัญหา 
     ๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการเมือง ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น  ทําให้เกิดปัญหาและเกิดความเข้าใจผิดในการบริหารพัฒนา 
     ๒. ประชาชนขาดความสนใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา บริหารจัดการน้อย 
     ๓. วัสดุ อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ  และเครื่องใช้สํานักงานไม่ทันสมัย และขาดประสิทธิภาพทําให้เกิด
ความล่าช้า และไม่สะดวกในการบริการ 
     ๔. บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
     ๕. งบประมาณไม่เพียงพอในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ปัญหาในหมู่บ้าน 
     ความต้องการ 
     ๑. เกิดความเข้าใจระหว่างประชาชนกับองค์กร และประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่           
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
     ๒. ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการ 
     ๓. วัสดุ  อุปกรณ์  ที่เพียงพอ  และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้สํานักงานที่ทันสมัย 
     ๔. อบรมให้ความรู้ให้แก่บุคคลากร และพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติอยู่เสมอ 
     ๕. งบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน 
     การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
     ๑. ดําเนินการให้ความรู้  และเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรกับประชากรในชุมชน 
     ๒. พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือ  เครื่องใช้สํานักงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
     ๓. จัดอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล,  ผู้บริหารท้องถิ่น,  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้นําท้องถิ่น  เป็นต้น 
 

 
 ข. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา             
ในอนาคตของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  
 จุดแข็ง (Strength) 
 ๑. ด้านการบริหารจัดการ 
     ๑.๑  มีโครงสร้างการบริหารงานที่เป็นสัดส่วนชัดเจน แบ่งส่วนการบริหารงานตามหน้าที่             
ความรับผิดชอบ เป็น ๓ ส่วน  ได้แก่  สํานักปลัด, กองคลัง, กองช่าง  
     ๑.๒ เป็นหน่วยงานที่มีเอกภาพในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
     ๑.๓ ผู้บริหารมีความสนใจที่จะมุ่งพัฒนาตําบลให้ก้าวหน้า มีศักยภาพ  และเอาใจใส่ในการติดตาม
ผลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด  อีกทั้งมีพนักงานส่วนตําบลท่ีร่วมรับผิดชอบงานตามภารกิจหน้าที่ ด้วยความ
มุ่งมั่นและต้ังใจ 
     ๑.๔ มีนโยบายในการพัฒนาที่ชัดเจน ตามระเบียบกฎหมาย ต่าง ๆ เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนาตําบล 
     ๑.๕ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีจํานวนเหมาะสมเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน            
และให้บริการประชาชน 
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 ๒. ด้านการคมนาคม 
     ๒.๑ มีทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม เป็นเส้นทางในการคมนาคม ขนส่ง และเป็นจุดเช่ือมโยง
ระหว่างเขตพ้ืนที่ระดับตําบล  ระดับอําเภอ  และระดับจังหวัด 
     ๒.๒ เป็นพ้ืนที่ที่มีการคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว เน่ืองจากห่างจากตัวเมืองไม่มากระยะทาง
ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร และมีถนนสายหลัก สายเชียงใหม่ – ลําปาง ตัดผ่าน  อีกทั้งยังมีถนนเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้านในตําบลห้างฉัตรและหมู่บ้านใกล้เคียงหลายเส้นทาง 
 ๓. ด้านเศรษฐกิจ 
     ๓.๑ เป็นแหล่งสินค้า OTOP ที่มีช่ือเสียง ได้แก่  ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ยางพารา 
     ๓.๒ มีการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนภายในหมู่บ้าน เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
     ๓.๓ มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมแก่การทําการเกษตรกรรมและการลงทุน 
 ๔. ด้านสังคม  และศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
     ๔.๑ ผู้นําชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นให้ความสําคัญและสนใจการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
     ๔.๒ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความสนใจในกิจกรรมท้องถิ่น 
     ๔.๓ มีการสืบทอดประเพณีเก่าแก่ที่สําคัญและมีโบราณสถานที่ทรงคุณค่า 
 จุดอ่อน (Weadness) 
 ๑. ด้านการบริหารจัดการ 
     ๑.๑ ขาดเคร่ืองมือที่ทันสมัยและวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอสําหรับการพัฒนาและให้บริการประชาชน 
     ๑.๒ เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลมีข้อจํากัดด้านงบประมาณในการพัฒนา เมื่อเทียบกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่   
     ๑.๓ ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ทําให้
เกิดปัญหาและเข้าใจผิดในการบริหารงาน 
     ๑.๔ ขาดการประสานงานที่ดีภายในชุมชน ทําให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาและเกิดความล่าช้า         
ในการพัฒนา 
 ๒. ด้านการคมนาคม 
     ๒.๑ เส้นทางที่ใช้ในการคมนาคม บางแหล่งยังมีสภาพที่ชํารุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยแก่การคมนาคม 
     ๒.๒ ระบบไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในหมู่บ้าน 
 ๓. ด้านเศรษฐกิจ  
     ๓.๑ พ้ืนที่บางส่วนติดภูเขาและแหล่งนํ้า ในช่วงฤดูฝน เกิดนํ้าหลาก ทําให้พืชผลทางการเกษตร
เสียหาย ประชาชนสูญเสียรายได้ 
     ๓.๒ ยังไม่สามารถนําทักษะงานด้านฝีมือของคนในชุมชน มาสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่าง
เต็มที่   
 ๔. ด้านสังคม และศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
     ๔.๑ โบราณสถานอันเก่าแก่  ยังขาดการบูรณะ ซ่อมแซม 
     ๔.๒ มีบางหมู่บ้านที่ห่างไกลและอยู่บนพ้ืนที่สูงทําให้ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าที่ควร 
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 โอกาส (Opportunity) 
 ๑. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานเองจึงทําให้การ
บริหารงานเพ่ือการพัฒนาสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้โดยตรง 
 ๒. สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการที่ใช้งบประมาณสูงเกินศักยภาพจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

๓. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕0 และ 
๕๑       มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบล 

๔. ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินงบประมาณจากรัฐบาล เพ่ือดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐ  

ภัยคุกคาม (Threats)     
 ๑. มีข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณ โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เม่ือเทียบกับความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดว่าได้รับการพัฒนาและสนับสนุนน้อยกว่าที่ควร จะเป็น 
และเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล อีกทั้งในบางปีประสบภัยธรรมชาติ 
เช่นวาตภัยซึ่งเป็นภัยที่คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเกิดในพ้ืนที่แห่งใด เมื่อเกิดขึ้นมาในแต่ละครั้งทําให้ต้องใช้
งบประมาณเป็นจํานวนมาก 
 ๒. ประชาชนและผู้ดําเนินงานในชุมชนยังขาดการตระหนักและไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ทําให้
เกิดปัญหาในการประสานงาน ขาดการบูรณาการ เกิดความแตกแยก อีกทั้งชุมชนและหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นน้อย  จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลไม่สามารถทํางานตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 



1.  การพัฒนาด้านสังคม

  1. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 100%  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์)  เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ของ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
งบประมาณ  195,000.-บาท  มีอาหารเสริม (นม) ดื่มครบทุกคน  มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ดื่มครบทุกคน  และมีพัฒนาการสมวัย

  2. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 100%  นักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาล  นักเรียนในโรงเรียนของ
(โรงเรียน 2 แห่ง)  ห้างฉัตรแม่ตาล มีอาหารเสริม (นม)  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล 
งบประมาณ  276,000.-บาท  ดื่มครบทุกคน  มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
(รายจ่ายประจําปี 2557)  และมีพัฒนาการสมวัย

  3. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%  นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว)  บ้านแม่ฮาว ทุกคน มีอาหารกลางวัน  ทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์  
งบประมาณ  140,000.-บาท  รับประทานอย่างท่ัวถึง  แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
(รายจ่ายประจําปี 2557)

  4. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%  นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง)  บ้านขามแดง ทุกคน มีอาหาร-  ทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์  
งบประมาณ  140,000.-บาท  กลางวันรับประทานอย่างท่ัวถึง  แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
(รายจ่ายประจําปี 2557)

  5. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%  นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว)  บ้านปันง้าว ทุกคน มีอาหารกลางวัน  ทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์  
งบประมาณ  112,000.-บาท  รับประทานอย่างท่ัวถึง  แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
(รายจ่ายประจําปี 2557)
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2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

โครงการ เป้าหมายเชิงคุณภาพ



  6. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%  นักเรียนในโรงเรียนชุมชมบ้าน  นักเรียนทุกคนมีร่างกาย
(อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)  แม่ฮาว ทุกคน มีอาหารกลางวัน  สมบูรณ์ แข็งแรง  
งบประมาณ  276,000.-บาท  รับประทานอย่างท่ัวถึง  มีพัฒนาการสมวัย
(รายจ่ายประจําปี 2557)

  7. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%  นักเรียนในโรงเรียนบ้านปันง้าว  นักเรียนทุกคนมีร่างกาย
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)  ทุกคน มีอาหารกลางวัน  สมบรูณ์ แข็งแรง 
งบประมาณ  360,000.-บาท  รับประทานอย่างท่ัวถึง  มีพัฒนาการสมวัย
(รายจ่ายประจําปี 2557)

  8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้สื่อ  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  นักเรียนได้รับความรู้
เทคโนโลยี โดยการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์  เป็นพ้ืนฐานในการเรียนต่อ 
(อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)  ตลอดจนสามารถศึกษา
งบประมาณ  50,000.-บาท  ค้นคว้าข้อมูลในการเรียนรู้    
(รายจ่ายประจําปี 2557)

  9. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  นักเรียนทุกคนเข้ารว่มกิจกรรม  นักเรียนได้รับความรู้
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)  เป็นพ้ืนฐานในการเรียนต่อ 
งบประมาณ  50,000.-บาท  และสามารถพัฒนาความรู้
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ของนักเรียนได้มากยิ่งข้ึน

10. โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัย  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  นักเรียนได้รับความรู้
ยาเสพติด" โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อําเภอ  เพ่ิมพูนความรู้เท่าทัน
ห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ปีการศึกษา 2557  มีภมิูคุ้มกันยาเสพติด
(อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา)
งบประมาณ  35,900.-บาท
(รายจ่ายประจําปี 2557)
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11. โครงการพัฒนา กศน.ตําบลห้างฉัตรให้เป็น  นักเรียนทุกคน มีสื่อต่าง ๆ ในการ  นักเรียนมีแหล่งข้อมูลในการ
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  ศึกษาเรียนรู้  ศึกษาความรู้
(อุดหนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอห้างฉัตร)
งบประมาณ  19,500.-บาท
(รายจ่ายประจําปี 2557)

12. วัสดุงานบ้านงานครัว  ศูนย์เด็กเล็ก และโรงฆ่าสัตว์ ของ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
(ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์)  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีวัสดุงานบ้าน  โรงฆ่าสัตว์ฯ  สะอาดถูก-
(โรงฆ่าสัตว์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล)  งานครัว ใช้อย่างเพียงพอ  สุขอนามัย เรียบร้อย น่าอยู่
งบประมาณ  75,000.-บาท
(รายจ่ายประจําปี 2557)

13. วัสดุเครื่องใช้ประจําตัวเด็ก  ศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ  เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์)  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีวัสดุเครื่องใช้  ของผู้ปกครอง
งบประมาณ  30,000.-บาท  ประจําตัวเด็ก ใช้อย่างเพียงพอ
(รายจ่ายประจําปี 2557)

14. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เด็กและเยาวชนในตําบลห้างฉัตร  เด็กและเยาวชนในตําบล
งบประมาณ  100,000.-บาท  ได้ทํากิจกรรมและการแสดงออก  ห้างฉัตรได้รับความรู้และ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ร่วมกันจํานวนมาก  ความสําคัญของวันเด็ก

15. โครงการสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ ทุกคน ในเขต ทต.  ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแล
ผู้ป่วยเอดส์  ห้างฉัตรแม่ตาล ได้รับเงินสงเคราะห์  และช่วยเหลือให้มีขวัญ 
งบประมาณ  90,000.-บาท  เบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาทต่อคน  กําลังใจในการดําเนินชีวิต
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ต่อไป

16. กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล  สมาชิกกองทุน จํานวน 1,545 คน  การบริหารกองทุนฯ เป็นไป
(อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ)  อย่างมีประสิทธิภาพ และ
งบประมาณ 150,000.-บาท  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ของชุมชน
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17. โครงการแจกเครื่องกันหนาว  คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  คนชรา คนพิการ และ
งบประมาณ  50,000.-บาท  ได้รับผ้าห่มกันหนาว ทุกคน  ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ี
(รายจ่ายประจําปี 2557)  มีกําลังใจ ได้รับความ

 ช่วยเหลือและมีคุณภาพ
 ชีวิตท่ีดีข้ึน

18. โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  เพ่ือแสดงความจงรักภักดี
งบประมาณ 20,000.-บาท  ข้าราชการ พนักงาน ทต.ห้างฉัตร  ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(รายจ่ายประจําปี 2557)  แม่ตาล ทุกคน  และพระบรมวงศานุวงศ์

 ทุกพระองค์
19. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานพุ่ม และ  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ  ประชาชนในตําบลห้างฉัตร 

พวงมาลา  พนักงานจ้าง ทุกคน ร่วมกิจกรรม  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
 - งานรัฐพิธี ราชพิธี ต่าง ๆ  งานรัฐพิธี ราชพิธีต่าง ๆ  ในการอนุรักษ์ประเพณี
งบประมาณ 5,000.-บาท  ของไทย และเป็นการแสดง
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ความจงรักภักดีต่อสถาบัน

20. โครงการทําบุญเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
หรือวันสําคัญของชาติ (วันปิยะมหาราช /  ข้าราชการ พนักงาน ทต.ห้างฉัตร  ข้าราชการ พนักงาน ทต.
วันเฉลิมพระชนมพรรษา / วันฉัตรมงคล)  แม่ตาล ทุกคน มีโอกาสแสดง  ห้างฉัตรแม่ตาล ตระหนัก
งบประมาณ 10,000.-บาท  ความจงรักภักดี และได้เข้าร่วม  และเห็นคุณค่า ความสําคัญ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ในงานพิธีวันสําคัญต่าง ๆ  ของงานพิธีในวันสําคัญต่าง ๆ

21. โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ําดําหัว  ประชาชนในตําบลห้างฉัตร และ  ประชาชนในตําบลห้างฉัตร 
ผู้สูงอายุและผู้นําท้องถ่ินตําบลห้างฉัตร  บุคคลท่ัวไปให้ความสนใจและ  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
งบประมาณ 10,000.-บาท  เข้าร่วมกิจกรรม  ในการอนุรักษ์ประเพณี
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ของไทย   

22. โครงการถวายเทียนพรรษา  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ  ประชาชนในตําบลห้างฉัตร 
งบประมาณ 20,000.-บาท  พนักงานจ้าง ทุกคน ร่วมถวายเทียน  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
(รายจ่ายประจําปี 2557)  พรรษา ทุกวัดและสถานปฏิบัติธรรม  ในการอนุรักษ์ประเพณี

 ในเขต ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล  ของไทย   
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23. โครงการจัดงานบุญกินข้าวสลาก (สลากภัตร)  ประชาชนในตําบลห้างฉัตร  ประชาชนในตําบลห้างฉัตร 
งบประมาณ 15,000.-บาท  เห็นความสําคัญของประเพณีท่ีดี  ให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  และเข้าร่วมกิจกรรม  และใส่ใจสืบทอดประเพณี

 ให้คงอยู่ตลอดไป
24. โครงการจัดงานเข้ารุกขมูล  ประชาชนในตําบลห้างฉัตร และ  ประชาชนในตําบลห้างฉัตร

(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลห้างฉัตร)  บุคคลท่ัวไปให้ความสนใจและ  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
งบประมาณ 15,000.-บาท  เข้าร่วมกิจกรรม  ในการอนุรักษ์ประเพณี
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ท้องถ่ิน

25. โครงการจัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี และ  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า  ประชาชนและทุกหน่วยงาน
งานวัฒนธรรมประเพณี ประจําปีงบประมาณ  และประชาชนท่ัวไปได้มีโอกาสแสดง  ในอําเภอห้างฉัตร ตระหนัก
2557 อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง  ความจงรักภักดีและได้เข้าร่วมในงาน  และเล็งเห็นความสําคัญ
(อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ)  พิธีวันสําคัญต่าง ๆ  ของงานพระราชพิธี และ
งบประมาณ 15,000.-บาท  รัฐพิธีต่าง ๆ
(รายจ่ายประจําปี 2557)

26. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมมหกรรม
ก๋องปู่จา จังหวัดลําปาง ครั้งท่ี 13 ประจําปี
2557
(อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ)
งบประมาณ 10,000.-บาท
(รายจ่ายประจําปี 2557)

27. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)  ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลท่ัวไป  ประชาชนในหมู่บ้าน
บ้านแม่ฮาว ประจําปีงบประมาณ 2557  ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3)  ในการอนุรักษ์ประเพณี
งบประมาณ 30,000.-บาท  ท้องถ่ิน
(รายจ่ายประจําปี 2557)
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28. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)  ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลท่ัวไป  ประชาชนในหมู่บ้าน
บ้านสถานี ประจําปีงบประมาณ 2557  ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสถานี หมู่ 4)  ในการอนุรักษ์ประเพณี
งบประมาณ 10,000.-บาท  ท้องถ่ิน
(รายจ่ายประจําปี 2557)

29. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)  ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลท่ัวไป  ประชาชนในหมู่บ้าน
บ้านแพะดอนสัก ประจําปีงบประมาณ 2557  ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแพะดอนสัก  ในการอนุรักษ์ประเพณี
หมู่ 5)  ท้องถ่ิน
งบประมาณ 20,000.-บาท 
(รายจ่ายประจําปี 2557)

30. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)  ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลท่ัวไป  ประชาชนในหมู่บ้าน
บ้านขามแดง ประจําปีงบประมาณ 2557  ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามแดง หมู่ 6)  ในการอนุรักษ์ประเพณี
งบประมาณ 20,000.-บาท  ท้องถ่ิน
(รายจ่ายประจําปี 2557)

31. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)  ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลท่ัวไป  ประชาชนในหมู่บ้าน
บ้านปันง้าว ประจําปีงบประมาณ 2557  ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปันง้าว หมู่ 7)  ในการอนุรักษ์ประเพณี
งบประมาณ 30,000.-บาท  ท้องถ่ิน
(รายจ่ายประจําปี 2557)

32. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)  ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลท่ัวไป  ประชาชนในหมู่บ้าน
บ้านหัวหนอง ประจําปีงบประมาณ 2557  ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหัวหนอง  ในการอนุรักษ์ประเพณี
หมู่ 8)  ท้องถ่ิน
งบประมาณ 10,000.-บาท 
(รายจ่ายประจําปี 2557)
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33. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)  ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลท่ัวไป  ประชาชนในหมู่บ้าน
บ้านปางม่วง ประจําปีงบประมาณ 2557  ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางม่วง หมู่ 9)  ในการอนุรักษ์ประเพณี
งบประมาณ 10,000.-บาท  ท้องถ่ิน
(รายจ่ายประจําปี 2557)

34. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (บอกไฟ)  ประชาชนในหมู่บ้านแม่ฮาว   ประชาชนในหมู่บ้านแม่ฮาว
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ประจําปี 2557  ให้ความสนใจในการอนุรักษ์ประเพณี  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3)  ของท้องถ่ิน  ในการอนุรักษ์ประเพณี
งบประมาณ 10,000.-บาท  ของท้องถ่ิน
(รายจ่ายประจําปี 2557)

35. โครงการสรงน้ําพระธาตุประจําวัดต้นซ้อ  ประชาชนในหมู่บ้านแม่ฮาว  ประชาชนในหมู่บ้านแม่ฮาว
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ประจําปี 2557  ให้ความสนใจในการอนุรักษ์ประเพณี  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3)  ของท้องถ่ินและเข้าร่วมกิจกรรม  ในการอนุรักษ์ประเพณี
งบประมาณ 10,000.-บาท  ของท้องถ่ิน
(รายจ่ายประจําปี 2557)

36. โครงการสรงน้ําพระธาตุประจําวัดสถานี  ประชาชนในหมู่บ้านสถานี ให้ความ  ประชาชนในหมู่บ้านสถานี
หมู่ 4 ประจําปี 2557  สนใจในการอนุรักษ์ประเพณี  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสถานี หมู่ 4)  ของท้องถ่ินและเข้าร่วมกิจกรรม  ในการอนุรักษ์ประเพณี
งบประมาณ 10,000.-บาท  ของท้องถ่ิน
(รายจ่ายประจําปี 2557)

37. โครงการสรงน้ําพระธาตุประจําวัดปันง้าว  ประชาชนในหมู่บ้านปันง้าว  ประชาชนในหมู่บ้านสถานี
หมู่ 7 ประจําปี 2557  ให้ความสนใจในการอนุรักษ์ประเพณี  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปันง้าว หมู่ 7)  ของท้องถ่ินและเข้าร่วมกิจกรรม  ในการอนุรักษ์ประเพณี
งบประมาณ 10,000.-บาท  ของท้องถ่ิน
(รายจ่ายประจําปี 2557)
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38. โครงการสรงน้ําพระธาตุปางม่วง หมู่ 9  ประชาชนในหมู่บ้านปางม่วงและ  ประชาชนในหมู่บ้าน
ประจําปี 2557  ประชาชนท่ัวไปให้ความสนใจ  ปางม่วงเห็นคุณค่าและ
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางม่วง หมู่ 9)  เข้าร่วมกิจกรรม  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
งบประมาณ 30,000.-บาท  ประเพณีของท้องถ่ิน
(รายจ่ายประจําปี 2557)

39. โครงการบวงสรวงเจ้าปู่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3  ประชาชนในหมู่บ้านบ้านแม่ฮาว  ประชาชนบ้านแม่ฮาว
ประจําปี 2557  ให้ความสนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณี  ให้ความสําคัญและร่วม
(อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3)  และเข้าร่วมประเพณี  อนุรักษ์สืบสานประเพณี
งบประมาณ 5,000.-บาท  ท้องถ่ินให้คงอยู่ 
(รายจ่ายประจําปี 2557)

40. โครงการบวงสรวงเจ้าปู่บ้านสถานี หมู่ 4  ประชาชนในหมู่บ้านสถานี  ให้ความ  ประชาชนบ้านสถานี 
ประจําปี 2557  สนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณี และ  ให้ความสําคัญและร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสถานี หมู่ 4)  เข้าร่วมประเพณี  อนุรักษ์สืบสานประเพณี
งบประมาณ 5,000.-บาท  ท้องถ่ินให้คงอยู่ 
(รายจ่ายประจําปี 2557)

41. โครงการบวงสรวงเจ้าปู่บ้านแพะดอนสัก  ประชาชนในหมู่บ้านแพะดอนสัก   ประชาชนบ้านแพะดอนสัก
หมู่ 5 ประจําปี 2557   ให้ความสนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณี  ให้ความสําคัญและร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแพะดอนสัก  ท้องถ่ินและเข้าร่วมประเพณี  อนุรักษ์สืบสานประเพณี
หมู่ 5)  ท้องถ่ินให้คงอยู่ 
งบประมาณ 10,000.-บาท 
(รายจ่ายประจําปี 2557)

42. โครงการบวงสรวงเจ้าปู่บ้านขามแดง หมู่ 6  ประชาชนในหมู่บ้านขามแดง   ประชาชนบ้านขามแดง
ประจําปี 2557  ให้ความสนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณี  ให้ความสําคัญและร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามแดง หมู่ 6)  ท้องถ่ินและเข้าร่วมประเพณี  อนุรักษ์สืบสานประเพณี
งบประมาณ 5,000.-บาท  ท้องถ่ินให้คงอยู่ 
(รายจ่ายประจําปี 2557)
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43. โครงการบวงสรวงเจ้าปู่ / เจ้าแม่จามเทวี  ประชาชนในหมู่บ้านปันง้าว  ประชาชนในหมู่บ้านปันง้าว
บ้านปันง้าว หมู่ 7 ประจําปี 2557  ให้ความสนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณี  ให้ความสําคัญและร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปันง้าว หมู่ 7)  ท้องถ่ินและเข้าร่วมประเพณี  อนุรักษ์สืบสานประเพณี
งบประมาณ 20,000.-บาท  ท้องถ่ินให้คงอยู่ 
(รายจ่ายประจําปี 2557)

44. โครงการบวงสรวงเจ้าปู่บ้านหัวหนอง หมู่ 8  ประชาชนในหมู่บ้านหัวหนอง  ประชาชนบ้านหัวหนอง
ประจําป ี2557  ให้ความสนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณี  ให้ความสําคัญและร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหัวหนอง หมู่ 8)  ท้องถ่ินและเข้าร่วมประเพณี  อนุรักษ์สืบสานประเพณี
งบประมาณ 5,000.-บาท  ท้องถ่ินให้คงอยู่ 
(รายจ่ายประจําปี 2557)

45. โครงการบวงสรวงเจ้าปู่บ้านปางม่วง หมู่ 9  ประชาชนในหมู่บ้านปางม่วง  ประชาชนบ้านปางม่วง
ประจําปี 2557  ให้ความสนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณี  ให้ความสําคัญและร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางม่วง หมู่ 9)  ท้องถ่ินและเข้าร่วมประเพณี  อนุรักษ์สืบสานประเพณี
งบประมาณ 5,000.-บาท  ท้องถ่ินให้คงอยู่ 
(รายจ่ายประจําปี 2557)

46. โครงการบวงสรวงเจา้พ่อขุนตาน บ้านปางม่วง  ประชาชนในตําบลห้างฉัตร และ  ประชาชนในตําบลห้างฉัตร
หมู่ 9 ประจําปี 2557    บุคคลท่ัวไปให้ความสนใจและ  เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางม่วง หมู่ 9)  เข้าร่วมกิจกรรม  ในการอนุรักษ์ประเพณี
งบประมาณ 10,000.-บาท  ท้องถ่ิน
(รายจ่ายประจําปี 2557)

47. โครงการบวงสรวงเปิดประตูน้ําขุนตาน  ประชาชนในตําบลห้างฉัตร  ประชาชนในตําบลห้างฉัตร
และบวชป่า ประจําปี 2557  ให้ความสนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณี  ให้ความสาํคัญและร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางม่วง หมู่ 9)  ท้องถ่ินและเข้าร่วมประเพณี  อนุรักษ์สืบสานประเพณี
งบประมาณ 10,000.-บาท  ท้องถ่ินให้คงอยู่ 
(รายจ่ายประจําปี 2557)
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เป้าหมายเชิงคุณภาพเป้าหมายเชิงปริมาณโครงการ



48. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และ  เยาวชน และประชาชน ภายใน ทต.  เยาวชน ประชาชน และ
ประชาชน ภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตร-  ห้างฉัตรแม่ตาล เข้าร่วมกิจกรรม  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
แม่ตาล  การแข่งขันกีฬา  สามัคคี รวมทั้งมีสุขภาพ
งบประมาณ 50,000.-บาท  ร่างกายแข็งแรง
(รายจ่ายประจําปี 2557)

49. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตําบลห้างฉัตร  ผู้สูงอายุ ในเขตตําบลห้างฉัตรทุกคน  ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง
งบประมาณ  50,000.-บาท  ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม  มีสุขภาพจิตท่ีดี
(รายจ่ายประจําปี 2557)

50. โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก  เด็กและเยาวชนในอําเภอห้างฉัตร  เด็กและเยาวชนในอําเภอ
และเยาวชนอําเภอห้างฉัตร ประจําปี 2556  เข้าร่วมแข่งกันกีฬา  ห้างฉัตร มีความสามัคคี
(อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร)  และมีทักษะในกีฬาแต่ละ
งบประมาณ  10,000.-บาท  ประเภท
(รายจ่ายประจําปี 2557)

51. วัสดุกีฬา  จัดซ้ือวสัดุกีฬาทุกประเภท สําหรับ  เยาวชน ประชาชน และ
งบประมาณ  60,000.-บาท  การแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  สามัคคี รวมทั้งมีสุขภาพ

 ร่างกายแข็งแรง
52. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน  เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน  เยาวชน ประชาชน และ

ภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
ประจําปี 2557  สามัคคี รวมทั้งมีสุขภาพ
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3)  ร่างกายแข็งแรง
งบประมาณ  20,000.-บาท
(รายจ่ายประจําปี 2557)
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53. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน  เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน  เยาวชน ประชาชน และ
ภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
ประจําปี 2557  สามัคคี รวมทั้งมีสุขภาพ
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสถานี หมู่ 4)  ร่างกายแข็งแรง
งบประมาณ  10,000.-บาท
(รายจ่ายประจําปี 2557)

54. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน  เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน  เยาวชน ประชาชน และ
ภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
ประจําปี 2557  สามัคคี รวมทั้งมีสุขภาพ
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแพะดอนสัก  ร่างกายแข็งแรง
หมู่ 5)
งบประมาณ  14,000.-บาท
(รายจ่ายประจําปี 2557)

55. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน  เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน  เยาวชน ประชาชน และ
ภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
ประจําปี 2557  สามัคคี รวมทั้งมีสุขภาพ
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามแดง หมู่ 6)  ร่างกายแข็งแรง
งบประมาณ  13,000.-บาท
(รายจ่ายประจําปี 2557)

56. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน  เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน  เยาวชน ประชาชน และ
ภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
ประจําปี 2557  สามัคคี รวมทั้งมีสุขภาพ
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปันง้าว หมู่ 7)  ร่างกายแข็งแรง
งบประมาณ  20,000.-บาท
(รายจ่ายประจําปี 2557)
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57. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน  เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน  เยาวชน ประชาชน และ
ภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
ประจําปี 2557  สามัคคี รวมทั้งมีสุขภาพ
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหัวหนอง หมู่ 8)  ร่างกายแข็งแรง
งบประมาณ  12,000.-บาท
(รายจ่ายประจําปี 2557)

58. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน  เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน  เยาวชน ประชาชน และ
ภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
ประจําปี 2557  สามัคคี รวมทั้งมีสุขภาพ
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางม่วง หมู่ 9)  ร่างกายแข็งแรง
งบประมาณ  10,000.-บาท
(รายจ่ายประจําปี 2557)

59. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวทีประชาคมตําบล /  ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกคน  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลเคลื่อนท่ี  เข้าร่วมกิจกรรม  สามารถนําข้อมูลพ้ืนฐานนี้
งบประมาณ 20,000.-บาท   มาพัฒนาในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
(รายจ่ายประจําปี 2557)  และแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

 ได้อย่างถูกต้อง และถูกจุด
60. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้  ประชาชนตําบลห้างฉัตร เข้าร่วม  ประชาชนในตําบลห้างฉัตร

เพ่ือเอาชนะยาเสพติดตําบล  อบรมและกิจกรรมในการต่อสู้เพ่ือ  มีสุขภาพกายและจิตใจ
งบประมาณ 20,000.-บาท  เอาชนะยาเสพติด  ท่ีแข็งแกร่ง และต่อสู้เพ่ือ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  เอาชนะยาเสพติด

61. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิ-  ประชาชนตําบลห้างฉัตร เข้าร่วม  ประชาชนในตําบลห้างฉัตร
ภาพศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ  อบรมและกิจกรรมในการต่อสู้  มีสุขภาพกายและจิตใจ
ยาเสพติดอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง  เพ่ือเอาชนะยาเสพติด  ท่ีแข็งแกร่ง และต่อสู้เพ่ือ
ประจําปีงบประมาณ 2557  เอาชนะยาเสพติด
(อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร)
งบประมาณ 30,000.-บาท
(รายจ่ายประจําปี 2557)
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62. โครงการวันสตรีอําเภอห้างฉัตร  กลุ่มสตรีตําบลห้างฉัตร ทุกคน  ส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่ม
(อุดหนุนกลุ่มสตรีตําบลห้างฉัตร)  เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล  สตรีอําเภอห้างฉัตร
งบประมาณ 20,000.-บาท  อําเภอห้างฉัตร
(รายจ่ายประจําปี 2557)

63. โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกล  สร้างความรักความผูกพันธ์  สร้างความรักความผูกพันธ์
ยาเสพติด  ในครอบครัว จํานวน 50 ครอบครัว  ในครอบครัว ลดปริมาณ
(อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลห้างฉัตร)  การแตกแยกของครอบครัว
งบประมาณ 10,000.-บาท
(รายจ่ายประจําปี 2557)

64. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันอาสาสมัคร  อสม. ทุกคน ให้ความสนใจเข้าร่วม  อสม. ได้รับความรู้และ
สาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ (อสม.)  กิจกรรม  เข้าใจในเรื่องสาธารณสุข
งบประมาณ 60,000.-บาท  และสามารถปฏิบัติงานได้
(รายจ่ายประจําปี 2557)  อย่างถูกต้อง

65. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  สามารถพัฒนางาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านแม่ฮาว)  ชุมชนประจําหมู่บ้าน  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน-
งบประมาณ  15,000.-บาท  ชุมชนประจําหมู่บ้าน
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ได้เป็นอย่างดี

66. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  สามารถพัฒนางาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านสถานี)  ชุมชนประจําหมู่บ้าน  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน-
งบประมาณ  15,000.-บาท  ชุมชนประจําหมู่บ้าน
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ได้เป็นอย่างดี

67. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  สามารถพัฒนางาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านแพะดอนสัก)  ชุมชนประจําหมู่บ้าน  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน-
งบประมาณ  15,000.-บาท  ชุมชนประจําหมู่บ้าน
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ได้เป็นอย่างดี
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เป้าหมายเชิงคุณภาพโครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ



68. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  สามารถพัฒนางาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านขามแดง)  ชุมชนประจําหมู่บ้าน  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน-
งบประมาณ  15,000.-บาท  ชุมชนประจําหมู่บ้าน
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ได้เป็นอย่างดี

69. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  สามารถพัฒนางาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านปันง้าว)  ชุมชนประจําหมู่บ้าน  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน-
งบประมาณ  15,000.-บาท  ชุมชนประจําหมู่บ้าน
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ได้เป็นอย่างดี

70. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  สามารถพัฒนางาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านหัวหนอง)  ชุมชนประจําหมู่บ้าน  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน-
งบประมาณ  15,000.-บาท  ชุมชนประจําหมู่บ้าน
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ได้เป็นอย่างดี

71. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  สามารถพัฒนางาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านปางม่วง)  ชุมชนประจําหมู่บ้าน  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน-
งบประมาณ  15,000.-บาท  ชุมชนประจําหมู่บ้าน
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ได้เป็นอย่างดี

72. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  สร้างหลักประกันสุขภาพให้กับ  สามารถสร้างหลักประกัน
งบประมาณ  137,000.-บาท  ประชาชนในพ้ืนท่ีจํานวน 7 หมู่บ้าน  สุขภาพให้กับประชาชน
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ในพ้ืนท่ีได้เป็นอย่างดี

73. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  พ่นหมอกควัน/แจกทรายเคลือบสาร  ประชาชนในตําบลห้างฉัตร
 - จัดซ้ือทรายเคลือบสาร  /ฉีดวัคซีน ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล  มีสุขภาพท่ีแข็งแรง และ
 - น้ํายาพ่นหมอกควัน   ห้างฉัตรแม่ตาล ท้ัง 7 หมู่บ้าน  ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
 - วัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า  และโรคพิษสุนัขบ้า
งบประมาณ 100,000.-บาท
(รายจ่ายประจําปี 2557)
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เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพโครงการ



74. โครงการรับบริจาคโลหิต งานอํานวยการ  สนับสนุนกิจกรรมกาชาดอําเภอ  ท่ีทําการปกครองอําเภอ
งานกิจกรรมเก่ียวกับกาชาดอําเภอห้างฉัตร  ห้างฉัตร   มีงบประมาณในการดําเนิน
(อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร)  กิจการกาชาดอําเภอห้างฉัตร
งบประมาณ 12,000.-บาท  ในการให้บริการประชาชน
(รายจ่ายประจําปี 2557)

75. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ  ประชาชนมีความเข้าใจ
ในช่วงเทศกาลฯ  ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  และรู้จักวิธีการป้องกันภัย
งบประมาณ 10,000.-บาท  ปีใหม่ และสงกรานต์ ในเขตพ้ืนท่ี  จากอุบัติเหตุ-อุบัติภัย 
(รายจ่ายประจําปี 2557)  เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ในช่วงเทศกาลฯ ทําให้

 มีความปลอดภัยท้ังชีวิต
 และทรัพย์สิน

76. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา  เจ้าหน้าท่ีและประชาชนเข้ารับการ  ประชาชนมีความเข้าใจ
สาธารณภัยต่าง ๆ  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกัน  และรู้จักวิธีการป้องกันภัย
งบประมาณ 70,000.-บาท  สาธารณภัยต่าง ๆ  เพ่ือสามารถช่วยเหลือ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ได้ทัน

 ท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
77. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ  ประชาชนมีความเข้าใจ

ในช่วงเทศกาลฯ  ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  และรู้จักวิธีการป้องกันภัย
(อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอห้างฉัตร)  ปีใหม่ และสงกรานต์ ระดับอําเภอ  จากอุบัติเหตุ-อุบัติภยั 
งบประมาณ 15,000.-บาท  ในช่วงเทศกาลฯ ทําให้
(รายจ่ายประจําปี 2557)  มีความปลอดภัยท้ังชีวิต

 และทรัพย์สิน
78. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  จัดซ้ือหนังสือพิมพ์สําหรับท่ีอ่าน  ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้

งบประมาณ 63,000.-บาท  หนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  ข่าวสารท่ีทันสมัย และ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ทุกหมู่บ้าน  เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลตาํบลห้างฉัตรแม่ตาล 23

2.  ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ



  1. โครงการสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาว  ประชาชนชาวจังหวัดลําปาง   เสริมสร้างรายได้ให้แก่
และกาชาด จังหวัดลําปาง ประจําปี  ประชาชนท่ัวไป  และนักท่องเท่ียว  จังหวัดลําปาง และผู้ร่วมงาน
งบประมาณ 2557  ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม  ได้รับความสุขและ
(อุดหนุนกิจการท่ีทําการปกครองอําเภอ)  ความเพลิดเพลินจากการ
งบประมาณ  10,000.-บาท  เข้าร่วมกิจกรรม
(รายจ่ายประจําปี 2557)
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3.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการ เป้าหมายเชิงคุณภาพเป้าหมายเชิงปริมาณ



  1. การจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า  จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ต่าง ๆ  ประชาชนในตําบลห้างฉัตร
(หมู่ 3 - หมู่ 9)  ได้รับความปลอดภัย
งบประมาณ  183,150.-บาท  ในการเดินทาง
(รายจ่ายประจําปี 2557)

  2. โครงการก่อสร้างอาคารระบบปรับปรุง  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร  บ้านปางม่วงมีอาคาร
คุณภาพน้ํา  พ้ืนท่ีใช้สอย 36.00 ตารางเมตร  ปรับปรุงคุณภาพน้ําและ
บ้านปางม่วง หมู่ 9  240.00 ตารางเมตร  มีน้ําสะอาดใช้ในการอุปโภค
(บริเวณโรงเรียนบ้านปางม่วง (เดิม)  พร้อมป้ายมาตรฐานฯ  บริโภค
งบประมาณ  395,400.-บาท  
(รายจ่ายประจําปี 2557)

  3. โครงการก่อสร้างทางลาดสําหรับคนพิการ  - กว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร  คนพิการมีความสะดวก
สํานักงานเทศบาลฯ  และติดตั้งราวจับท่อสแตนเลส  เม่ือมารับบริการต่าง ๆ จาก
(อาคารสํานักงาน, อาคารหอประชุม)  ขนาด 1 1/2 นิ้ว  เทศบาลฯ
งบประมาณ  75,000.-บาท   - กว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร
(รายจ่ายประจําปี 2557)  พร้อมชานพัก ขนาด 2.50 x 2.50

 เมตร และติดตั้งราวจับท่อสแตนเลส
 ขนาด 1 1/2   นิ้ว

  4. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ําบาดาล  ระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 10  บ้านแม่ฮาวมีระบบกรองน้ํา
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  ท่ีมีประสิทธิภาพ ผลิตน้ํา
(ประปาประจําหมู่บ้าน)  พร้อมป้ายมาตรฐานฯ  ประปาได้อย่างมีคุณภาพ
งบประมาณ  302,400.-บาท  
(รายจ่ายประจําปี 2557)
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โครงการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

โครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ



  5. โครงการก่อสร้างถังน้ําใส  ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร  บ้านแม่ฮาวมีถังน้ําในสําหรับ
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3  พร้อมป้ายมาตรฐานฯ  รองรับน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ 
(ประปาประจําหมู่บ้าน)  ผลิตน้ําประปาได้อย่างมี
งบประมาณ  552,400.-บาท   คุณภาพ
(รายจ่ายประจําปี 2557)

  6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 25.00  - ประชาชนมีถนนเพ่ือใช้
บ้านขามแดง หมู่ 6  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี  ในการสัญจรไปมาได้
 - จุดท่ี 1 ซอยบ้านายสุพจน์ ฉัตคําแปง  ไม่น้อยกว่า 62.50 ตารางเมตร  สะดวก ปลอดภัย
 - จุดท่ี 2 ซอยข้างบ้านโกเนี้ยว  - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 17.00
 - จุดท่ี 3 ซอยบ้านนางเพ็ญ ธรรมลังกา  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
งบประมาณ  145,400.-บาท   ไม่น้อยกว่า 68.00 เมตร
(รายจ่ายประจําปี 2557)  - ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00

 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
 ไม่น้อยกว่า 135.00 เมตร
 พร้อมป้ายมาตรฐานฯ

  7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร  - ประชาชนมีถนนเพ่ือใช้
บ้านขามแดง หมู่ 6  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี  ในการสัญจรไปมาได้
(ซอยบ้านนายฤทธิ์ ติไชย)  ไม่น้อยกว่า 568.00 ตารางเมตร  สะดวก ปลอดภัย
งบประมาณ  298,800.-บาท   พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
(รายจ่ายประจําปี 2557)

  8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร  - ประชาชนมีสะพาน เพ่ือใช้
บ้านปันง้าว หมู่ 7  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี  ในการสัญจรไปมาได้
(ซอยบ้านนางบัวแก้ว โยปินตา)  ไม่น้อยกว่า 692.00 ตารางเมตร  สะดวก ปลอดภัย
งบประมาณ  363,000.-บาท   พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
(รายจ่ายประจําปี 2557)
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เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพโครงการ



  9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 2.50 - 3.00 เมตร ยาว  - ประชาชนมีสะพาน เพ่ือใช้
บ้านปันง้าว หมู่ 7  136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ในการสัญจรไปมาได้
(ซอยบ้านนายคําแก้ว หม่ืนคําแปง)  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 374.00  สะดวก ปลอดภัย
งบประมาณ  199,100.-บาท   ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
(รายจ่ายประจําปี 2557)

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  - ประชาชนมีสะพาน เพ่ือใช้
บ้านปันง้าว หมู่ 7  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย  ในการสัญจรไปมาได้
(ซอยบ้านนายสุแมน เทพรักษา)  กว่า 450.00 ตารางเมตร  สะดวก ปลอดภัย
งบประมาณ  238,700.-บาท   พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
(รายจ่ายประจําปี 2557)

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร  - ประชาชนมีสะพาน เพ่ือใช้
บ้านปางม่วง หมู่ 9  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย  ในการสัญจรไปมาได้
(สายทางข้ึนศาลเจ้าพ่อขุนตาน)  กว่า 450.00 ตารางเมตร  สะดวก ปลอดภัย
งบประมาณ  152,400.-บาท   พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
(รายจ่ายประจําปี 2557)

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 2.50 เมตร ยาว 78.00 เมตร  - ประชาชนมีถนนเพ่ือใช้
บ้านปางม่วง หมู่ 9  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย  ในการสัญจรไปมาได้
(ซอยบ้านนายอดิศร บุญมา)  กว่า 195.00 ตารางเมตร  สะดวก ปลอดภัย
งบประมาณ  117,200.-บาท   พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
(รายจ่ายประจําปี 2557)

13. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ประชาชนมีถนนเพ่ือใช้
พร้อมวางท่อระบายน้ํา  กว้าง 2.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร  ในการสัญจรไปมาได้
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3  พร้อมติดตั้งราวกันตก และวางท่อ  สะดวก ปลอดภัย
(สายบ้านนายเลิศ ตันตา)  ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือช่วยระบายน้ําในช่วง
งบประมาณ  95,700.-บาท   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร  ฤดูฝนและป้องกันปัญหา
(รายจ่ายประจําปี 2557)  จํานวน 2 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต  น้ําท่วม
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โครงการ เป้าหมายเชิงคุณภาพเป้าหมายเชิงปริมาณ



 เสริมเหล็ก ขนาด 1.45 x 1.45 เมตร
 จํานวน 1 บ่อ

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต  ปากรางภายในกว้าง 0.30 เมตร  - เพ่ือช่วยระบายน้ําในช่วง
เสริมเหล็ก  ลึก 0.40 เมตร ยาว 20.00 เมตร  ฤดูฝนและป้องกันปัญหา
บ้านปันง้าว หมู่ 7  น้ําท่วม
(หน้าบ้านนางกษมา พาอินทร์)
งบประมาณ  48,800.-บาท  
(รายจ่ายประจําปี 2557)

15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต  ปากรางภายในกว้าง 0.30 เมตร  - ประชาชนมีถนนเพ่ือใช้
เสริมเหล็ก  ลึก 0.40 เมตร ยาว 62.00 เมตร  ในการสัญจรไปมาได้
บ้านหัวหนอง หมู่ 8  พร้อมซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต  สะดวก ปลอดภัย
(ซอยหน้าบ้านนางบุญนาค ตาเมืองมา)  เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  - เพ่ือช่วยระบายน้ําในช่วง
งบประมาณ  167,200.-บาท   ยาว 14.00 เมตร หนา 0.12 เมตร  ฤดูฝนและป้องกันปัญหา
(รายจ่ายประจําปี 2557)  พร้อมป้ายมาตรฐานฯ  น้ําท่วม

16. โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือช่วยระบายน้ําในช่วง
พร้อมบ่อพัก  ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 124 ท่อน  ฤดูฝนและป้องกันปัญหา
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5  พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.84 x 0.84  น้ําท่วม
(ซอย สปอ.จากบ้านนายสวิง หน่อวงศ์  เมตร จํานวน 13 บ่อ ความยาว 
ถึงบ้านนายวิรัตน์ หน่อวงศ์)  134 เมตร
งบประมาณ  186,300.-บาท   พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
(รายจ่ายประจําปี 2557)
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เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพโครงการ



17. โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือช่วยระบายน้ําในช่วง
พร้อมบ่อพัก  ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 230 ท่อน  ฤดูฝนและป้องกันปัญหา
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5  พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.84 x 0.84  น้ําท่วม
(สายหน้าศาลาเอนกประสงค์ บริเวณ  เมตร จํานวน 23 บ่อ ความยาว 
หอกระจายข่าว ถึงบ้านนายคํา หน่อวงศ์)  249 เมตร
งบประมาณ  325,500.-บาท   พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
(รายจ่ายประจําปี 2557)

18. โครงการต่อเติมอาคารห้องน้ําสําหรับคนพิการ  กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร  คนพิการได้รับความสะดวก
สํานักงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  พ้ืนท่ีใช้สอย 4.00 ตารางเมตร  ในการรับบริการ 
(ห้องน้ําสาธารณะข้างอาคารหอประชุม)  พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
งบประมาณ  110,900.-บาท  
(รายจ่ายประจําปี 2557)

19. โครงการปรับปรุงห้องน้ําอาคารสํานักงาน  ติดตั้งโถส้วมชักโครก จํานวน 10 จุด  เทศบาลฯ มีห้องน้ําสะอาด
สํานักงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ในการบริการประชาชน
(ห้องน้ําภายในอาคารสํานักงาน)
งบประมาณ  64,800.-บาท  
(รายจ่ายประจําปี 2557)

20. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อาสาสมัคร  ซ่อมแซมหลังคา จํานวน 45.00  บ้านสถานีมีสถานท่ีให้
สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน  ตารางเมตร เทพ้ืนคอนกรีตเสริม-  บริการด้านสาธารณสุข
บ้านสถานี หมู่ 4  เหล็ก พร้อมปูกระเบื้องเคลือบ  ประจําหมู่บ้าน ในการ
งบประมาณ  132,100.-บาท   จํานวน 64.00 ตารางเมตร และ  ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ทาสีอาคาร

 พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
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เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพโครงการ



21. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรับปรุงห้องน้ํา ต่อเติมหลังคา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานท่ี
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3  กันสาด ขนาด 3.00 x  4.00 เมตร  สิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ีมี
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว)  ต่อเติมหลังคากันแดด ขนาด 8.00 x  คุณภาพและปลอดภัย
งบประมาณ  109,000.-บาท   4.50 เมตร และต่อเติมห้องครัว
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ขนาด 3.00 x 5.00 เมตร 

 พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
22. โครงการปรับปรงุอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรับปรุงห้องน้ํา ติดตั้งเหล็กดัดประตู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานท่ี

บ้านขามแดง หมู่ 6  หน้าต่าง และเทคอนกรีตพ้ืนสนาม  สิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ีมี
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง)  เด็กเล่น ขนาด 7.80 x 15.00 เมตร  คุณภาพและปลอดภัย
งบประมาณ  66,800.-บาท  
(รายจ่ายประจําปี 2557)

23. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ติดตั้งเหล็กดัดประตู จํานวน 2 ชดุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานท่ี
บ้านปันง้าว หมู่ 7  และติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง จํานวน  สิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ีมี
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง)  36 แผง  คุณภาพและปลอดภัย
งบประมาณ  11,200.-บาท  
(รายจ่ายประจําปี 2557)

24. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ  - ซ่อมแซมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  - ประชาชนมีถนนเพ่ือใช้
สิ่งก่อสร้าง     บ้านขามแดง หมู่ 6  ในการสัญจรไปมาได้
งบประมาณ 100,000.-บาท    งบประมาณ 16,800.-บาท  สะดวก ปลอดภัย
(รายจ่ายประจําปี 2557)  - กําจัดวัชพืช สวนอนันตยศ  - พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดู

   งบประมาณ 97,200.-บาท  สะอาด สวยงาม
 - ซ่อมแซมถนนลาดยาง (ต้นผึ้ง)
   บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 
   งบประมาณ 67,800.-บาท
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 - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   โดยใช้แอสฟัลติกส์คอนกรีต
   บ้านปันง้าว หมู่ 7
   งบประมาณ 16,500.-บาท 
 - วางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมถมดิน
   บ้านปันง้าว หมู่ 7
   งบประมาณ 17,200.-บาท 
 - ซ่อมแซมรางระบายน้ํา ,
   เปลี่ยนกระเบื้อง
   งบประมาณ 7,900.-บาท 
 - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   หน้าสํานักงาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   งบประมาณ 43,550.-บาท 
 - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   บ้านสถานี หมู่ 4 
   บ้านปันง้าว หมู่ 7
   งบประมาณ 39,900.-บาท 
 - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   โดยใช้แอสฟัลติกส์คอนกรีต 4 จุด
   งบประมาณ 73,600.-บาท 
 - ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด
   บ้านปันง้าว หมู่ 7
   งบประมาณ 44,400.-บาท 
 - ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด
   บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
   งบประมาณ 22,100.-บาท 
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 - ขุดลอกดินอุดตันท่อระบายน้ํา
   และลําเหมือง
   งบประมาณ 29,900.-บาท 
 - ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด
   บ้านปันง้าว หมู่ 7
   งบประมาณ 66,600.-บาท 
 - ถมดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ํา
   บ้านปันง้าว หมู่ 7
   งบประมาณ 32,800.-บาท 

62. เงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความ  - ช่วยหลือผู้ประสบวาตภัย อุทกภัย  ประชาชนในตําบลห้างฉัตร
จําเป็นเร่งด่วนเกิดข้ึนหรือบรรเทาความ    งบประมาณ 9,095.-บาท  ได้รับการช่วยเหลือได้อย่าง
เดือดร้อนกรณีภัยธรรมชาติในตําบลห้างฉัตร  - ช่วยหลือผู้ประสบวาตภัย  ทันถ่วงที 
และตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ท่ีขอความ    บ้านปันง้าว หมู่ 7
ช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ  ตาม    บ้านหัวหนอง หมู่ 8
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ    งบประมาณ 3,339.-บาท 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  - ค่าจัดซ้ือถังน้ําไฟเบอร์และขาต้ัง
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)    งบประมาณ 32,000.-บาท 
พ.ศ. 2543 ข้อ 19 และตามระเบียบ  - ค่าจัดซ้ือกระสอบทราย
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง    งบประมาณ 42,000.-บาท 
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  - ค่าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549    งบประมาณ 11,400.-บาท 
งบประมาณ 793,000.-บาท  - ค่าจัดซ้ือกระสอบทรายและ
(รายจ่ายประจําปี 2557)    เชือกฟาง
(จ่ายขาดเงินสะสมประจําปี 2558)    งบประมาณ 10,095.-บาท 
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4.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



  1. จ้างเหมาบริหารจัดการขยะ  จ้างเหมาบริหารจัดการขยะภายใน  ตําบลห้างฉัตรสามารถ
งบประมาณ 437,600.-บาท  หมู่บ้าน (หมู่ 3 - หมู่ 9)  บริหารจัดการขยะได้อย่าง
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ถูกต้อง และไม่ทําลาย

 สิ่งแวดล้อม
  2. โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลและประชาชน  ตําบลห้างฉัตรมีความร่มรื่น

รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว  ในหมู่บ้านร่วมกันปลูกต้นไม้   สภาพภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
งบประมาณ 20,000.-บาท  และมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมยิ่งข้ึน
(รายจ่ายประจําปี 2557)

  3. โครงการพระราชเสาวนีย์  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลและประชาชน  ตําบลห้างฉัตรมีความร่มรื่น
งบประมาณ 15,000.-บาท  ในหมู่บ้านร่วมกันปลูกต้นไม้  สภาพภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
(รายจ่ายประจําปี 2557)  และมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมยิ่งข้ึน

  4. วัสดุการเกษตร  จัดซ้ือวัสดุการเกษตรไว้เพียงพอ  สภาพภูมิทัศน์ภายใน
งบประมาณ 20,000.-บาท  สําหรับงานด้านการเกษตร  สํานักงานเทศบาลตําบล
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ห้างฉัตรแม่ตาล ร่มรื่นน่าอยู่ 
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5.  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร   

โครงการ เป้าหมายเชิงคุณภาพเป้าหมายเชิงปริมาณ



  1. โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน  เพ่ือสร้างความสามัคคี
นอกสถานท่ี  พนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบล  พัฒนาศักยภาพในการ
งบประมาณ 20,000.-บาท  ห้างฉัตรแม่ตาล และประชาชนท่ัวไป  ทํางาน การบริหารงาน
(รายจ่ายประจําปี 2557)  กลุ่มอาชีพ กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ  ขององค์กร

 ในตําบลห้างฉัตร เข้าร่วมอบรม
 สัมมนา ศึกษาดูงาน 

  2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน  เพ่ือสร้างความสามัคคี
งบประมาณ 10,000.-บาท  พนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบล  พัฒนาศักยภาพในการ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ห้างฉัตรแม่ตาล ทุกคน เข้าร่วม  ทํางาน การบริหารงาน

 อบรมและทํากิจกรรมร่วมกัน  ขององค์กร
  3. โครงการต้ังงบประมาณอุดหนุนศูนย์รวม  สนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน  เพ่ือให้ศูนย์รวมข่าวสาร

ข่าวสารการจัดซ้ือหรือจัดจ้างของหน่วย  งานของศูนย์รวมข่าวสารการจัดซ้ือ  การจัดซ้ือหรือจัดจ้างของ
การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน เขตพ้ืนท่ี  หรือจัดจ้างของหน่วยการบริหาร  หน่วยการบริหารราชการ
อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ประจําปี  ราชการส่วนท้องถ่ิน เขตพ้ืนท่ีอําเภอ  ส่วนท้องถ่ิน เขตพ้ืนท่ีอําเภอ
งบประมาณ พ.ศ. 2557  ห้างฉัตร    ห้างฉัตร สามารถดําเนินงาน
(อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ 35,000.-บาท
(รายจ่ายประจําปี 2557)

  4. โครงการบริหารงานคลังเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ  ผู้มีหน้าท่ีชําระภาษีให้แก่เทศบาลฯ  ผู้มีหน้าท่ีชําระภาษีมาชําระ
ด้านการจัดเก็บรายได้  มาชําระตามวัน เวลา ท่ีกําหนด  ภาษีตรงตามเวลา ทําให้
งบประมาณ 70,000.-บาท  ลดจํานวนภาษีค้างชําระ
(รายจ่ายประจําปี 2557)
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เป้าหมายเชิงคุณภาพโครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ

โครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ



  5. วัสดุสํานักงาน (เก้าอ้ีเอนกประสงค์)  เก้าอ้ีเอนกประสงค์ จํานวน 60 ตัว  เพ่ือให้การบริหารภายใน
งบประมาณ 66,000.-บาท  ขนาดกว้าง 432 มิลลิเมตร ลึก 560  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  มิลลิเมตร สูง 905 มิลลิเมตร  มากยิ่งข้ึน

 โครงขาเหล็กชุบโครเม่ียม หนา 1.2
 มิลลิเมตร ชนิดเบาะหนัง
 (สํานักปลัด ห้องประชุม)

  6. วัสดุสํานักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์)   โต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 30 ตัว  เพ่ือให้การบริหารภายใน
งบประมาณ 60,000.-บาท  ขนาดกว้าง 0.77 เมตร ยาว 1.80  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  เมตร สูง 0.72 เมตร หน้าโต๊ะทําด้วย  มากยิ่งข้ึน

 ไม้เนื้อแข็ง ขาเหล็กแบบพับเก็บได้
 (สํานักปลัด ห้องประชุม)

  7. วัสดุสํานักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก)  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 4  เพ่ือให้การบริหารภายใน
งบประมาณ 9,400.-บาท  ตู้ ๆ ละ 4,700 บาท ขนาดกว้าง  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  1491 มิลลิเมตร ลึก408 มิลลิเมตร  มากยิ่งข้ึน

 สูง 878 มิลลิเมตร
 (สํานักปลัด 2 ตู้ งานวิเคราะห์, 
 บุคลากร) 
 (กองคลัง 2 ตู้ งานการเงิน)

  8. วัสดุสํานักงาน (ตู้เก็บแบบฟอร์ม)  ตู้เก็บแบบฟอร์ม จํานวน 1 ตู้  เพ่ือให้การบริหารภายใน
งบประมาณ 4,000.-บาท  ขนาด 15 ลิ้นชัก  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  (กองคลัง งานพัสดุ)  มากยิ่งข้ึน

  9. วัสดุสํานักงาน (พัดลม)  พัดลม แบบติดผนัง จํานวน 5 ตัว ๆ  เพ่ือให้การบริหารภายใน
งบประมาณ 11,000.-บาท  ละ 2,200 บาท  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  (กองคลัง)  มากยิ่งข้ึน
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โครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ



10. วัสดุสํานักงาน (โต๊ะทํางาน)  โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว  เพ่ือให้การบริหารภายใน
งบประมาณ 4,000.-บาท  ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.50  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  เมตร สูง 0.75 เมตร มีตู้เก็บเอกสาร  มากยิ่งข้ึน

 2 ข้าง 1 ลิ้นชัก ขาเหล็กพ่นดํา
 (สํานักปลัด งานสาธารณสุข)

11. วัสดุสํานักงาน (เก้าอ้ีทํางาน)  เก้าอ้ีทํางาน จํานวน 1 ตัว  เพ่ือให้การบริหารภายใน
งบประมาณ 1,200.-บาท  ชนิดหนัง มีล้อเลื่อน  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  (สํานักปลัด งานสาธารณสุข)  มากยิ่งข้ึน

12. วัสดุอ่ืน ๆ (แผงก้ันจราจร)  บันไดอลูมิเนียม แบบ 2 ท่อน  เพ่ือให้การบริหารภายใน
งบประมาณ 650.-บาท  จํานวน 1 อัน ๆ ละ 3,500 บาท  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  (สํานักปลัด)  มากยิ่งข้ึน

13. ครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร)  เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง  เพ่ือให้การบริหารภายใน
งบประมาณ 100,000.-บาท  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  (กองคลัง)  มากยิ่งข้ึน
จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ปี 2556 
เป็นราคาท่ีจัดหาอย่างประหยัด

14. ครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน  เพ่ือให้การบริหารภายใน
2 บาน (มอก.)  (มอก.) จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,000  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ 12,000.-บาท  บาท ขนาด 2 บาน มีชั้นวางเอกสาร  มากยิ่งข้ึน
(รายจ่ายประจําปี 2557)  (กองคลัง งานการเงิน)
จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ปี 2556 
เป็นราคาท่ีจัดหาอย่างประหยัด

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 36

เป้าหมายเชิงคุณภาพโครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ



15. ครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลิ้นชัก  เพ่ือให้การบริหารภายใน
4 ลิ้นชัก (มอก.)  (มอก.) จํานวน 1 ตู้ ขนาด 4 ลิ้นชัก  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ 7,000.-บาท  (กองคลัง งานจัดเก็บรายได้)  มากยิ่งข้ึน
(รายจ่ายประจําปี 2557)
จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ปี 2556 
เป็นราคาท่ีจัดหาอย่างประหยัด

16. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียง)  เครื่องเสียง (แบบเคลื่อนท่ีได้)  เพ่ือให้การบริหารภายใน
งบประมาณ 36,000.-บาท  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1 ชุด  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
(รายจ่ายประจําปี 2557)  (สํานักปลัด)  มากยิ่งข้ึน
จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ปี 2556 
เป็นราคาท่ีจัดหาอย่างประหยัด

17. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพ-  กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  เพ่ือให้การบริหารภายใน
นิ่ง ระบบดิจิตอล)  ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้าน-  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ 7,000.-บาท  พิกเซล จํานวน 1 กล้อง  มากยิ่งข้ึน
(รายจ่ายประจําปี 2557)  (กองคลัง)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปี 2556
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18. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน  เพ่ือให้การบริหารภายใน
สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาด  ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาด  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)  ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด  มากยิ่งข้ึน
งบประมาณ 25,000.-บาท  (สํานักปลัด งานสาธารณสุข)
(รายจ่ายประจําปี 2557)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปี 2556

19. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์(เครื่องพิมพ์ Multi-  เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด  เพ่ือให้การบริหารภายใน
function ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)  ฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครื่อง ๆ  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ 8,400.-บาท  ละ 4,200 บาท  มากยิ่งข้ึน
(รายจ่ายประจําปี 2557)  (กองคลัง งานจัดเก็บรายได้, การเงิน)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปี 2556

20. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอภาพชนิด LCD หรือ  จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาด  เพ่ือให้การบริหารภายใน
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว  ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จํานวน 2 จอ ๆ  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ 7,200.-บาท  ละ 3,600 บาท  มากยิ่งข้ึน
(รายจ่ายประจําปี 2557)  (กองคลัง งานการเงิน, พัสดุ)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปี 2556

21. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสํารองไฟฟ้า  เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA  เพ่ือให้การบริหารภายใน
ขนาด 750 VA)  จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ 17,000.-บาท  (สํานักปลัด 7 เครื่อง)  มากยิ่งข้ึน
(รายจ่ายประจําปี 2557)  (กองคลัง 3 เครื่อง)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปี 2556
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โครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ



22. ครุภัณฑ์อ่ืน (เต้นท์)  เต้นท์ จํานวน 6 หลัง ๆ ละ 19,000  เพ่ือให้การบริหารภายใน
งบประมาณ 114,000.-บาท  บาท  เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
(รายจ่ายประจําปี 2557)   มากยิ่งข้ึน
จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ปี 2556 
เป็นราคาท่ีจัดหาอย่างประหยัด

23. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน การอบรม  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
สัมมนาต่าง ๆ  พนักงานและพนักงานจ้าง ทุกคน  บุคลากรในเทศบาลตําบล
งบประมาณ 425,000.-บาท  ห้างฉัตรแม่ตาลให้มีความรู้
(รายจ่ายประจําปี 2557)  ความสามารถในการปฏิบัติ

 งานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิ-
 ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
 กับประชาชน 
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ส่วนที่ ๓ 
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  

** ** ** ** ** ** 
 
๓.๑ แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนา  (VISION) 
 ๓.๑.๑.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  " พัฒนาคุณภาพชีวิต     เศรษฐกิจพอเพียง   
     อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน " 

 
๓.๑.๑.๒ พันธกิจ  (MISSION) 

  ภารกิจหลักที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรง ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมระบบการศึกษาให้ทั่วถึงทุกสถานศึกษาควบคู่กับ               
การส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบต่อไป และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย                 
ให้แก่ประชาชนอย่างทันท่วงที 
  ภารกิจหลักที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้   

  ภารกิจหลักที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง ควบคู่กับการพัฒนา 
แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอแก่เกษตร 

    ภารกิจหลักที่ ๔ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และปลอด 
มลพิษ 

  ภารกิจหลักที่ ๕ พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร การให้บริการ
ประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินและวางแผนการพัฒนา 

 
๓.๑.๑.๓ จุดมุ่งหมาย (GOALS) 

  ๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ป่วยโรคเอดส์ ได้รับสวัสดิการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง   
  ๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
คือ การที่ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบ         
โดยให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทําแผนแม่บทชุมชน และกระตุ้นให้ชุมชนได้เรียนรู้ถึงความสําคัญในการ
จัดทําแผนแม่บทชุมชน 
  ๓. ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม มีถนนที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้าน และ
สัญจรระหว่างหมู่บ้านที่สะดวกปลอดภัย มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง และมีนํ้าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค   
  ๔. มีดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนท่ีดี        
ปลอดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของคนในชุมชน 
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  ๕. ตําบลห้างฉัตรเป็นชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัย ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงที 
  ๖. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “หลักการประมาณตน หลักการมีเหตุมีผล หลักการสร้างภูมิคุ้มกัน” 
  ๗. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านศึกษาและร่วมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี
พ้ืนบ้านให้คงอยู่ตลอดไป 
  ๘. เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลและข่าวสารทางราชการอย่างต่อเน่ือง  
  ๙. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการบริการภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ให้สามารถบริการประชาชนด้วยความ
ประทับใจ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และบริการให้แล้วเสร็จในจุดที่ให้บริการ (One Stop Service)  
 
 
๓.๑.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 

๓.๑.๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาชน 
      ๒. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
      ๓. เพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
             และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
      เป้าหมาย 
      ๑. ปัญหาขยะมูลฝอยได้รับการบําบัดและแก้ไข 
      ๒. มีพ้ืนที่สีเขียวและแหล่งอากาศบริสุทธ์ิเพ่ิมขึ้น 
      ๓. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางการพัฒนา 
      ๑. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
      ๒. การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๓. การบําบัดฟ้ืนฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      ๔. การปรับปรุง ก่อสร้าง พัฒนา ดูแลที่สาธารณะ และสวนสาธารณะ 
 

 
๓.๑.๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและ 

   ปลอดภัย 
      ๒. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 
      ๓. เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
      ๔. เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้าเพียงพอสําหรับการเกษตรกรรม 
      ๕. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งนํ้าสําหรับใช้ในประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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      เป้าหมาย 
      ๑. มีถนนคอนกรีตและถนนลาดยางทุกหมู่บ้าน 
      ๒. มีถนนที่อยู่ในสภาพใช้การได้ ไม่ชํารุด 
      ๓. มีไฟฟ้าและแสงสว่างตามถนนต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 
      ๔. สาธารณูปการอ่ืน ๆ มีสภาพใช้การได้อย่างเป็นประโยชน์ 
      ๕. มีระบบประปาหมู่บ้านอย่างเพียงพอและใช้การได้ 
      ๖. มีแหล่งนํ้าสําหรับทําการเกษตรกรรม 
      ๗. มีแหล่งนํ้าใช้ในฤดูแล้ง 
      ๘. มีแหล่งนํ้าสําหรับใช้อุปโภค บริโภคและพัฒนาแหล่งนํ้าในพ้ืนที่ให้ได้รับการปรับปรุงดูแล  
             ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้และเพียงพอสําหรับใช้ในการเกษตร 
      แนวทางการพัฒนา 
      ๑. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
      ๒. การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบประปา 
      ๓. การวางผังเมือง 
      ๔. การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน 
      ๕. การปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งนํ้าอุปโภคบริโภค 
 

 
๓.๑.๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
      วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว 
      ๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
      ๓. เพ่ือพัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น 
      ๔. เพ่ือส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนที่ 
      ๕. เพ่ือส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน 
      ๖. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
      ๗. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจําหน่ายที่สะอาด 
             และได้มาตรฐาน 
      ๘. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและป้องกัน 
             โรคติดต่อ    
      เป้าหมาย 
      ๑. ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
      ๒. ประชาชนมีโอกาสออกกําลังกายและเล่นกีฬา 
      ๓. ชุมชนมีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น 
      ๔. ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 
      ๕. เด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      ๖. ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาและมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ิมขึ้น 
      ๗. สถานศึกษาในพ้ืนที่มศีักยภาพด้านบุคลากรและสื่อการเรียนการสอน 
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      ๘. กิจกรรมทางศาสนาได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม 
      ๙. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีประจําของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 
     ๑0. หน่วยงานด้านสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
     ๑๑. บุคลากรและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
     ๑๒. มีแหล่งผลิตและจําหน่ายอาหารและสินค้าที่สะอาดและมีมาตรฐาน   
     แนวทางการพัฒนา 
     ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ 
     ๒. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๓. การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และการควบคุมโรคในท้องถิ่น 
     ๔. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ๕. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  
             การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน 
     ๖. การก่อสร้างแหล่งเก็บนํ้า (เพ่ือการเกษตร) 
 

 
๓.๑.๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการ 
     ดํารงชีพ 
      ๒. เพ่ือดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
      ๓. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก 
      ๔. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพ้ืนที่ 
      เป้าหมาย 
      ๑. สนับสนุนงบประมาณให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจ 
       พอเพียง ลดหน้ีสินภาคประชาชน 
      ๒. สนับสนุนผลิตภัณฑ์ หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ แบบย่ังยืน 
      ๓. บูรณะ ปรับปรุงโบราณสถานและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน 
      แนวทางการพัฒนา 
      ๑. การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
      ๒. การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
      ๓. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      ๔. การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
๓.๑.๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร   
      วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
             ตลอดจนนําระบบคุณธรรม จริยธรรม (Civic Virtue) นําการเมืองการบริหาร  
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      ๒. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เน้นให้ประชาชน 
             มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการพัฒนา 
      เป้าหมาย 
      ๑. พัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการอบรม ศึกษา สัมมนาอย่างต่อเน่ือง     
      ๒. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในสํานักงานให้มีเพียงพอกับการบริการประชาชนด้วยเทคโนโลยี 
             สมัยใหม่ 
      ๓. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สมาคม ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือไม่ให้เกิดความแตกแยกในด้าน 
             การเมืองและด้านความคิดเห็น 
      แนวทางการพัฒนา 
      ๑. การปรับปรุง การพัฒนาเคร่ืองมือ-เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
      ๒. การพัฒนาบุคลากร 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1.1  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อกําจัดขยะของเทศบาล เพื่อดําเนินการจัดซื้อที่ดินในการกําจัด พื้นที่ตําบลห้างฉัตร หมู่ 3 - 9 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการดําเนิน มีที่ดินไว้สําหรับขุดบ่อในการกําจัดขยะ สํานักปลัด
ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ขยะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การตาม ในพื้นที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โครงการ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ในการกําจัดขยะของประชาชนในพื้นที่ ในการกําจัดขยะของประชาชนได้

2 โครงการจัดซื้อถังขยะประจําบ้าน และ
สวนสาธารณะ หมู่ 3-9
- โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด200 ลิตร เพื่อจัดหาถังรองรับขยะ และเก็บขยะ ทุกหมู่บ้าน ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการ 700,000 -"- สามารถจัดหาถังรองรับขยะ และ สํานักปลัด
แบบมีล้อลาก ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น สนับสนุน และบริเวณสวนสาธารณะ เก็บขยะได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

3 โครงการธนาคารขยะในหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการกําจัดขยะอย่าง เยาวชน/ประชาชน/เด็กนักเรียน 100,000 -"- เยาวชน/ประชาชน ร่วมกันกําจัด สํานักปลัด
หมู่ 3-9 เป็นระบบ และหมู่บ้าน หมู่ 3 - 9 แยกขยะและนําขยะมารีไซเคิล

4 โครงการจัดเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 -"- สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยใน กองช่าง
ในหมู่บ้าน หมู่ 3-9 หมู่ที่ 3 - 9  พื้นที่

5 โครงการสนับสนุนงบประมาณ ด้านการจัด เพื่อการจัดเก็บขยะเป็นไปด้วยความ ด้านงบประมาณ 350,000 350,000 350,000 -"- ทําให้การจัดเก็บขยะเป็นไปด้วย สํานักปลัด
เก็บขยะมูลฝอย หมู่ 3-9 สะดวกและรวดเร็ว ความสะดวกและรวดเร็ว
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1.1  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

6 โครงการบริหารจัดการขยะ เทศบาลตําบล เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินสําหรับกําจัด พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาบล 360,000 360,000 360,000 มีการดําเนิน สามารถให้บริการจัดเก็บขยะให้แก่ สํานักปลัด
ห้างฉัตรแม่ตาล ขยะในเขตพื้นที่ ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล หมู่ 3 - 9 (437,600) การตาม ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

โครงการ

7 โครงการจัดหาและจัดสร้างเตาเผาขยะ เพื่อลดปัญหามลพิษจากขยะ จัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยประจําหมู่- 300,000 300,000 -"- ปัญหามลพิษจากขยะ ลดลงและ สํานักปลัด
ประจําหมู่บ้าน / ตําบล / สถานศึกษา มูลฝอยอย่างจริงจัง บ้าน / ตําบล  , บ้านแพะดอนสัก ประชาชนพึงพอใจในการกําจัดขยะ

8 โรงเรียนสวยด้วยมือเรา (ธนาคารขยะ) จัดตั้งธนาคารขยะอย่างสมบูรณ์ขึ้นใน โรงเรียนมีธนาคารขยะ 50,000 50,000 50,000 -"- โรงเรียนมีธนาคารขยะ สํานักปลัด
โรงเรียน  ให้บริการแก่นักเรียนและ พร้อมให้บริการแก่ พร้อมให้บริการแก่ ร.ร.บ้านปันง้าว
บุคคลทั่วไปและจัดซื้อ/จัดหาสื่อ นักเรียนและบุคคลทั่วไป นักเรียนและบุคคลทั่วไป
อุปกรณ์ที่จําเป็นไว้บริการ และโรงเรียนสะอาดร่มรื่น และโรงเรียนสะอาด

 สวยงาม(โรงเรียนบ้านปันง้าว) ร่มรื่น  สวยงาม

9 โครงการเตาแก๊สชีวภาพโรงฆ่าสัตว์ เพื่อเป็นการนําของเสียจากโรง- วางระบบพร้อมอุปกรณ์สําหรับ 100,000 100,000 100,000 -"- โรงฆ่าสัตว์มีเตาแก๊สชีวภาพ ไว้ สํานักปลัด
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ฆ่าสัตว์มาใช้ประประโยชน์ ติดตั้งเตาแก๊สชีวภาพ เพื่อใช้ใน สําหรับใชป้ระโยชน์

กิจการโรงฆ่าสัตว์ ห้างฉัตรแม่ตาล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1.2  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกัน - เพื่ออบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันจัดกิจกรรมอบรมให้แก่ประชา 40,000 มีการดําเนิน - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการ ทต.
ไฟป่า ไฟป่า ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การตาม ป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดี

ทั้งในระดับตําบลและหมู่บ้าน ทั้งในระดับตําบลและหมู่บ้าน โครงการ หน่วยส่งเสริม
- เพื่อสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟป่า - สามารถสร้างเครือข่ายการควบคุม การควบคุม
แบบมีส่วนร่วม ไฟป่าแบบมีส่วนร่วมได้ ไฟป่าลําปาง

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่ง - เพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชน จัดกิจกรรมอบรมให้แก่ประชา 20,000 -"- - ประชาชนร่วมกันดูแลรักษา สํานักปลัด
แวดล้อมในหมู่บ้าน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ชนในหมู่บ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น

3 โครงการทําป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์อนุรักษ์เรื่อง จัดทําปา้ยประชาสัมพันธ์โครง 10,000 10,000 10,000 -"- ประชาชนเห็นความสําคัญของ สํานักปลัด
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 โครงการซื้อถุงผ้าเพื่อลดภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชน ประชาชนในพื้นที่ 50,000 50,000 -"- สร้างจิตสํานึกให้กับประชาชน สํานักปลัด
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1.2  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามคุ้มต่างๆ เพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับประชา ตกแต่งคุ้มแต่ละคุ้มในหมู่บ้าน 30,000 30,000 มีการดําเนิน ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา สํานักปลัด
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยพันธุ์ไม้ และวัสดุต่างๆ การตาม สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน

บ้านแม่ฮาว หมู่3 จํานวน 6 คุ้ม โครงการ

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แต่ละหมู่บ้าน เพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับประชา ตกแต่งภูมิทัศน์ในแต่ละหมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 -"- ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา สํานักปลัด
ในพื้นที่ตําบล ชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยพันธุ์ไม้ และวัสดุต่างๆ สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน

หมู่ 3 - หมู่ 9

7 โครงการต้นกล้าเพื่อพ่อชะลอโลกร้อน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เพาะกล้าไม้ยืนต้น และแจกจ่าย 780,000 780,000 780,000 แจกจ่าย นักเรียน  นักศึกษา ทต.
นักท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ ภาค ประเภทประดู่ สัก จามจุรี ฯลฯ กล้าไม้ นักท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อุทยานแห่งชาติ

เอกชน และองค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วม จํานวน 500,000 กล้า ร้อยละ และองค์กรต่างๆ  มีส่วนร่วมในการ ดอยขุนตาล
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 85 ให้แก่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ลดภาวะโลกร้อน   กลุ่มเป้าหมาย

8 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์- เพื่อให้ผู้นําชุมชน ประชาชน เจ้าหน้าที่ เพิ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยาน 50,000 50,000 50,000 มีผู้ผ่านการ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ -'-
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กร มีความรู้ ความเข้าใจถึงทรัพยา- และชุมชน  ประชาชนมีส่วนร่วมใน ฝึกอบรม ร่วมตั้งองค์กร เครือข่าย มีเป้าหมาย
"รักษ์ป่า รักษ์น้ํา รักษ์ชุมชน ร่วมใจถวายในหลวง" กรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  มี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ จํานวน 30 และแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ชุมชน

บทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม จํานวน 30 คน คน ที่ต่อเนื่อง
ป่าไม้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1.2  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

9 โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบําบัดฟื้นฟู การเพื่อให้ผู้นําชุมชน ประชาชน มีความรู้ เยาวชน ประชาชน และผู้ที่สนใจ 30,000 มีการดําเนิน ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สํานักปลัด
เฝ้าระวัง และป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับการบําบัดฟื้นฟู การ บ้านขามแดง หมู่ 6 และบ้านหัวหนอง การตาม เกี่ยวกับการบําบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวัง
ชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านขามแดง หมู่ 6 และ 8 เฝ้าระวัง และป้องกันดูแลรักษาทรัพยา หมู่ 8 โครงการ และป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรม-

กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

10 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน - เพื่อสร้างจิตสํานึกให้นักเรียนมีความ ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 35,000  -"- สามารถสร้างจิตสํานึกให้นักเรียนมีความ ทต.
รักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ นักเรียน (อุดหนุน รร.ห้างฉัตรวิทยา) รักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ รร.ห้างฉัตร

วิทยา

11 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตําบลห้าง- - เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในพื้นทีประชาชนทุกหมู่เหล่า ในเขตเทศบาล 30,000  -"- สามารถสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในพืน้ สํานักปลัด
ฉัตร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตําบลห้าง- ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ที่อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตําบลห้าง
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2559ฉัตร ฉัตรได้เป็นอย่างดี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1.3  การบําบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการปลูกต้นไม้ 
 - โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า เพื่อรณรงค์การปลูกต้นไม้และ ทุกหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตําบล 20,000 20,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ สํานักปลัด
83 พรรษา มหาราชินี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ห้างฉัตรแม่ตาล การตาม

โครงการ

 - โครงการปลูกป่า บ้านสถานี หมู่ 4 เพื่อให้เป็นที่อุ่มความชื้นของน้ําเก็บ สร้างป่าชุมชน 50,000 50,000  -"- ทําให้เป็นที่อุ่มความชื้นของน้ําเก็บ สํานักปลัด

 - โครงการปลูกป่าในชุมชน เพื่อรณรงค์การปลูกต้นไม้และ หมู่บ้านในเขต ห้างฉัตรแม่ตาล 250,000 250,000 250,000  -"-  -"- สํานักปลัด
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม

 - โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางในหมู่บ้าน / เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้าง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน 20,000 20,000  -"- มีแหล่งสร้างอากาศที่บริสุทธิ์ สํานักปลัด
ที่สาธารณะ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม โอกาสวันสําคัญต่าง ๆ หมู่ 3 - 9 สภาพภูมิทัศน์เขียวขจี สวยงาม

 - โครงการบวชป่าของหมู่บ้านและรักษาที่ เพื่อรณรงค์การปลูกต้นไม้และ หมู่บ้านในเขต ห้างฉัตรแม่ตาล 20,000 20,000  -"- ประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้น สํานักปลัด
สาธารณะ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม

 - โครงการปลูกต้นไม้ / ป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้าง หมู่ 3-9 70,000 70,000 70,000  -"- มีแหล่งสร้างอากาศที่บริสุทธิ์ สํานักปลัด
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม สภาพภูมิทัศน์เขียวขจี สวยงาม

 - โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ป่าต้นน้ําในเขต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ประชาชนทุกหมู่ เพาะชํากล้าไม้เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจ 1,017,300 1,017,300 1,017,300  -"- สามารถส่งเสริมให้นักเรียน ประชาชน ทต.
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เหล่า ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพ- เข้าร่วมโครงการ และสร้างฝายต้นน้ํา ทุกหมู่เหล่า ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ อช.ดอย

ยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน แบบผสมผสานในเขตอุทยานแห่งชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน ขุนตาล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1.3  การบําบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และร่วม พื้นที่ในเขตเทศบาล หมู่ 3, 4, 5, 6, 7 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนิน สามารถช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สํานักปลัด
สีเขียว ถวายเป็นราชสักการะ ในวโรกาส  8 และ 9 (20,000) การตาม และร่วมถวายเป็นราชสักการะ แด่องค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง โครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เป็น
เฉลิมพระชนมายุครบ  87 พรรษา อย่างดี

 - โครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกัน และให้ความช่ว เพื่อป้องกันภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติ คณะผู้บริหาร / ส.ท. / ผู้นําท้องถิ่น 55,000 55,000  -"- สามารถป้องกันภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชา สํานักปลัด
เหลือ ภัยภิบัติต่างๆ ทางธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว ฯลฯ พนักงานเทศบาล / พนักงานจ้าง เช่น น้ําท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว ฯลฯ

ตลอดจนการรับมือ การให้ความช่วยเหลืตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้เป็นอย่างดี

 - โครงการบวชป่าชุมชน เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองพื้นที่ พื้นที่ในเขตเทศบาล หมู่ 3, 4, 5, 6, 7, 55,000 55,000  -"- เป็นการปกป้องคุ้มครองพื้นที่ สํานักปลัด
ป่าชุมชน  8 และ 9 ป่าชุมชน

 - โครงการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่เทศบพื้นที่ในเขตเทศบาล หมู่ 3, 4, 5, 6, 7 10,000 10,000  -"- แก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่เทศบาล สํานักปลัด
ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  8 และ 9 (-) ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้เป็นอย่างดี

2 โครงการดูแลรักษาป่าชุมชนห้วยคอกหมู เพื่อป้องกันดูแลรักษาป่าชุมชน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 30,000 30,000 30,000  -"- ป้องกันดูแลรักษาป่าชุมชนและ สํานักปลัด
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3 โครงการล้อมรั้วป่าชุมชนห้วยคอกหมู เพื่อป้องกันการบุกรุกป่าชุมชน ป่าชุมชนบริเวณห้วยคอกหมู 50,000 50,000  -"- สามารถป้องการการบุกรุกป่าชุมชน กองช่าง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ได้เป็นอย่างดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1.3  การบําบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

4 โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามถนนสาย- เพื่อสร้างเส้นทางสายหลักภายใน ทุกหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตําบล 100,000 100,000 มีการดําเนิน สามารถสร้างความเป็นระเบียบและ กองช่าง
หลัก ในทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตําบล หมู่บ้านให้สวยงาม ห้างฉัตรแม่ตาล การตาม ความสวยงามของเส้นทาง

โครงการ
โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามถนนสาย- เพื่อสร้างเส้นทางสายหลักภายใน สองข้างทางบ้านปางม่วง หมู่ 9 30,000 30,000  -"- สามารถสร้างความเป็นระเบียบและ ทต.
หลัก บ้านปางม่วง หมู่ 9 หมู่บ้านให้สวยงาม ความสวยงามของเส้นทาง งบพัฒนา จ.ลป

5 โครงการพระราชเสาวนีย์ เพื่อดําเนินการตามโครงการ ทุกหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตําบล 15,000 15,000 15,000  -"- ประชาชนได้ร่วมโครงการ กองช่าง
พระราชเสานีย์ฯ ห้างฉัตรแม่ตาล (15,000) พระราชเสาวนีย์และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

6 โครงการจัดสร้างเรือนเพาะชําประจําเทศบาล เพื่อเป็นศูนย์เพาะพันธุ์ไม้บริการ สร้างเรือนเพาะชํากล้าไม้ขนาด 100,000  -"- ห้างฉัตรแม่ตาล เป็นศูนย์เพาะ กองช่าง
ประชาชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร กล้าไม้และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป สิ่งแวดล้อมในชุมชน

7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่ -เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา ทุกหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตําบล 10,000 10,000  -"- สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการ สํานักปลัด
โล่งและมลพิษหมอกควันในพื้นที่ตําบล ในที่โล่งและมลพิษหมอกควันในพื้นที่ ห้างฉัตรแม่ตาล (-) เผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควันได้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1.3  การบําบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการป้องกันหมอกควันและไฟป่า       -เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟปา่อบรมให้ความรู้ถึงโทษของการเผา 50,000 50,000 มีการดําเนิน สามารถป้องกันปัญหาหมอกควันและ สํานักปลัด
ในเขตพื้นที่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรติดตามสถาน การตาม ไฟป่าในเขตพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

การณ์ และจัดกิจกรรมป้องกันหมอก โครงการ
ควันและไฟป่า

- โครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตําบล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ พื้นที่ในเขตเทศบาล หมู่ 3, 4, 5, 6, 7 20,000 20,000  -"- สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการ สํานักปลัด
ป้องกันปัญหาอุทกภัย  8 และ 9 การเกิดอุทกภัยได้

8 โครงการของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
- โครงการสนับสนุนถุงดําใส่ขยะตามโครงการ เพื่อสนับสนุนถุงดําใส่ขยะ ให้กับ ถุงดําขนาด24x28 นิ้ว 10,000 10,000 10,000  -"- สามารถลดจํานวนขยะที่เกิดขึ้นจากการ สํานักปลัด
นําขยะกลับบ้าน อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จํานวน1,000 ถุง ใช้บริการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดอีุทยานแห่งชาติ

ดอยขุนตาล
- โครงการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่เทศบาล เพื่อแจกจ่ายกล้าไปให้ราษฎรในพื้นที่ - 300,000 -  -"- ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมใน -"-

ตําบลห้างฉัตรแม่ตาลได้มีส่วนร่วมใน โรงเรียน วัดและพื้นที่สาธารณะใน การอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ
การอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและ เขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน และลดภาวะโลกร้อน
ลดภาวะโลกร้อน 100,000 กล้า

- โครงการฝึกอบรมเพื่อการส่งเสริมการมี เพื่อให้ผู้นําชุมชน ประชาชน เจ้าหน้า เพิ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยา - 80,000 -  -"- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจร่วม -"-
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ที่องค์กร ได้มีความรู้ความเข้าใจถึง และชุมชนประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตั้งองค์กร เครือข่าย มีเป้าหมาย
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวด- อนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและ และแนวทางการอนุรักษ์ในพื้นที่

ล้อม สิ่งแวดล้อม ชุมขนอย่างต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1.3  การบําบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

9 โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด มีการดําเนิน

ล้อม (โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา) การตาม

จัดทําเครื่องย่อยสลายเศษวัชพืชและใบไม้ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนวิชาเกษตรได้ เครื่องย่อยสลาย 15,000 15,000 โครงการ ได้นําเศษหญ้าเศษไม้มาใช้ ทต.
ในโรงเรียน ปฏิบัติจริง นําวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ จํานวน  1  เครื่อง ประโยชน์และนักเรียนได้รับ ร.ร.ห้างฉัตร

ประโยชน์ และรักษาสภาพแวดล้อม (โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา) การปฏิบัติจริง วิทยา
ในสถานศึกษา

-จัดทําเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ เครื่องผสมปุ๋ย จํานวน 20,000 20,000  -"- นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน -"-
การทําปุ๋ยชีวภาพ 1 เครื่อง (โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา) โรงเรียนมีปุ๋ยไว้ใช้เองและมี

แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน

โครงการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนอย่าง เพื่อคัดแยกขยะ และผลิตน้ําหมัก ผู้ปกครองและนักเรียน 35,900 35,900 35,900  -"- สามารถคัดแยกขยะในพื้นที่ได้ -"-
ยั่งยืน ชีวภาพ จํานวน 100 คน (-) - ได้น้ําหมักชีวภาพและดินปลูก ปุ๋ย

ที่ได้จากธรรมชาติ

10 โครงการฝึกอบรมการทําปุ๋ยหมักจากขยะใบไม้แหเพื่อนําเศษวัชพืชเหลือใช้หรือขยะใบไม้ บ้านปางม่วง หมู่ 9 30,000 30,000  -"- นําเศษวัชพืชเหลือใช้หรือขยะใบไม้ ทต.
บ้านปางม่วง หมู่ 9 แห้งนํามาใช้ประโยชน์ แห้งนํามาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี สนง.พด.ลป.

11 โครงการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามแผน สร้างความตระหนัก ส่งเสริมการศึกษา พื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตําบล 30,000 30,000  -"- สร้างความตระหนัก ส่งเสริมการศึกษา การ ทต.
แม่บท บูรณาการจัดการความหลากหลายทาง การเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ห้างฉัตรแม่ตาล เรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ มท. , ทส. ,
ชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 2564 (ระดับชาติ) เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็นอย่างดี หน่วยงานอื่น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1.4  การปรับปรุง ก่อสร้าง พัฒนา ดูแลที่สาธารณะ และสวนสาธารณะ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณ เพื่อจัดทําสวนสาธารณะ ในพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงถนนภาย 3,000,000 3,000,000 มีการดําเนิน สามารถสร้างความร่มรื่น และสวน ทต.
อนันตยศ ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัด รับผิดชอบให้มีความสวยงาม ในสวน ก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ การตาม สาธารณะในพื้นที่ตําบลได้เป็นอย่างดี จังหวัดลําปาง
ลําปาง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบประปา โครงการ

2  - โครงการสร้างสวนสาธารณะประจําหมู่บ้าน เพื่อสร้างสวนสาธารณะให้เป็น บริเวณหลังวัดแม่ฮาว 100,000 100,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระดินแดง กองช่าง
 บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ให้มีความสวยงาม

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระ รอบบริเวณ 50,000  -"- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระดินแดง กองช่าง
ดินแดง หมู่ 3 บ้านแม่ฮาว ดินแดงให้มีความสวยงาม ให้มีความสวยงาม

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เพื่อจัดทําสวนสาธารณะ ที่วัด รอบบริเวณ 20,000 20,000  -"- จัดทําสวนสาธารณะที่วัดให้มี กองช่าง
ที่วัด หมู่ 3 บ้านแม่ฮาว ให้มีความสวยงาม ความสวยงาม

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่หนองน้ํา เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณ บริเวณหนองแฝก หนองตึง หนองฟ้า  300,000 300,000  -"- สภาพภูมิทัศน์ในบริเวณหนอง กองช่าง
บ้านสถานี หมู่ 4  โดยการสร้างรั้วจากไม้ดอกไม้ หนองน้ําให้ร่มรื่น บ้านสถานี หมู่ 4 น้ําได้รับการปรับปรุงให้ร่มรื่น
ประดับบริเวณรอบสระ พร้อมตกแต่งพื้นที่

 - โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะพร้อมสนาม เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะพร้อม บริเวณหนองแฝก บ้านสถานี 300,000 300,000  -"- สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน กองช่าง
เด็กเล่นกลางแจ้ง ม้าหินอ่อน บ้านสถานี หมู่ 4 สนามเด็กเล่น  หมู่ 4 ใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี

57

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1.4  การปรับปรุง ก่อสร้าง พัฒนา ดูแลที่สาธารณะ และสวนสาธารณะ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

4 -โครงการปรับภูมิทัศน์วัดน่าอยู่เรียนรู้คุณธรรม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่งเสริม แกนนํา , ประชาชน 30,000 30,000 มีการดําเนิน สามารถปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่งเสริม สํานักปลัด

บ้านขามแดง หมู่ 6 คุณธรรมจริยธรรม และชักจูงให้คน บ้านขามแดง หมู่ 6 การตาม คุณธรรมจริยธรรม และชักจูงให้คน

เข้าวัด โครงการ เข้าวัด ได้เป็นอย่างดี

5  - โครงการสร้างสวนสาธารณะประจําหมู่บ้าน เพื่อสร้างสวนสาธารณะให้เป็น บริเวณศาลาอเนกประสงค์ 300,000 300,000  -"- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาอเนกประ- กองช่าง
 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของหมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 สงค์ประจําหมู่บ้านให้มีความสวยงาม

6  - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ     เพื่อสร้างรั้ว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับสร้างสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 400,000  -"- สามารถป้องกันอันตรายในขณะเล่น กองช่าง
เฉลิมพระเกียรติ บ้านปันง้าว - หัวหนอง สนามฟุตซอล และทางเดินรอบสนาม บ้านปันง้าว - บ้านหัวหนอง กีฬาของประชาชนได้เป็นอย่างดี

 - โครงการสร้างรั้วตาข่ายบริเวณสนามกีฬา เพื่อป้องกันอันตรายในขณะเล่นกีฬา สนามกีฬาบ้านปันง้าว  หมู่ 7 200,000 200,000  -"- สามารถป้องกันอันตรายในขณะเล่น กองช่าง
ประจําหมู่บ้าน บ้านปันง้าว หมู่ 7 ในสนามกีฬา ของประชาชน กีฬาของประชาชนได้เป็นอย่างดี

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปนสถานตําบล เพื่อก่อสร้างศาลาที่พักประชาชน ปลูก ฌาปนสถานตําบลห้างฉัตร 50,000 50,000 50,000  -"- สามารถปรับภูมิทัศน์ ฌาปนสถานตําบล ทต.
ห้างฉัตร ไม้ดอกไม้ประดับ และปรับสภาพแวดล้อบ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ห้างฉัตรได้เป็นอย่างดี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ
และติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ
 - โครงการอุดหนุนที่ทําการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า พื้นที่เขตเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 200,000 200,000 200,000 มีการดําเนิน มีไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับการเกษตร กองช่าง
อําเภอห้างฉัตร เพื่อขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า สาธารณะประจําหมู่บ้านในเขตพื้นที่ หมู่ 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9 (-) การตาม ในพิ้นที่
สาธารณะประจําหมู่บ้านในเขตพื้นที่ โครงการ

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเส้นทาง เพื่อให้มีแสงสว่างและป้องกันอุบัติเหตุ บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 - บ้านปางม่วง หมู่ 9 1,000,000 -"- มีไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับการเกษตร กองช่าง
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว - บ้านปางม่วง ยามค่ําคืน ในพิ้นที่

 - โครงการขยายไฟฟ้า เพื่อการเกษตร เพื่อได้มีไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับการ ตามแบบการไฟฟ้ากําหนด 900,000 900,000 -"- มีไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับการเกษตร กองช่าง
บ้านหล่ายน้ํา บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 เกษตรในพื้นที่ ในพิ้นที่

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายพาด- เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนายอาทิตย์  แสงบุญเรือง 200,000 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ดับ บ้านแม่ฮาว หมู่3 ให้ทั่วถึง และครอบคลุม บ้านนางเสาร์แก้ว  เกษาพันธ์ และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านนายจาตุรงค์ ฮาวปินใจ
- สายทุ่งปึ้ง - ทุ่งปิ้ง ฯลฯ

 - โครงการขยายเขตดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ 400 เมตร 250,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายแยกทางรถไฟ  ถึงบ้านนายมี  เชื้อปัญญา ให้ทั่วถึงและครอบคลุม และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 รวมทั้งมีไฟฟ้าอย่างทั่งถึง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา และไฟฟ้า เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา บริเวณถนนเข้าหนองแฝก , บริเวณถนน 300,000 300,000 มีการดําเนิน ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาธารณะในหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์พาดดับ ของประชาชนยามค่ําคืน สายบ้านสถานี-บ้านป่าไคร้ , บ้านนาง การตาม

บ้านสถานี หมู่ 4 ศิริพร - นายสมบูรณ์, เส้นจากปากทาง โครงการ
ถึง สปอ.เก่า, สามแยกบ้านพ่อนวล

 - โครงการขยายเขตดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ / จํานวน 20 จุด  คือ 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ไฟกิ่งสาธารณะให้ทั่วถึง และ - ซอยบ้านนายสอน  โลจันติ และปลอดภัยในการคมนาคม

ครอบคลุม  ซอยบ้านผู้ช่วยชาติ รวมทั้งมีไฟฟ้าอย่างทั่งถึง
ผู้ช่วยน้อยน้อย  จํานวน 2 จุด  ซอยบ้าน
นายเอกชัย ฮาวกันทะ จํานวน
3 จุด  ซอยบ้านนางบัวเหลียว
วงศ์สุวรรณ  จํานวน 2 จุด
ซอยบ้านนางเย้ย  คําอินต๊ะ
จํานวน 3 จุด  ซอยบ้านนาย
คํามูล  คําอินต๊ะ จํานวน 3 จุด
ซอยบ้านผู้ช่วยทา  จํานวน 3
จุด  ปากทางเข้าหมู่บ้าน จํา
นวน 1 จุด ,- ทุกซอยในหมู่บ้าน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านแพะดอนสัก ม.5 เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟ 20,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ให้ทั่วถึง และครอบคลุม    - ซอยบ้านนายเดช  ตันตา การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการ

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านแพะดอนสัก เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา    - สายบ้านนายมา แสงเมืองเปียง 100,000 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ 5 ให้ทั่วถึง และครอบคลุม   - สายปากทางฝั่งบ้านแม่ฮาวถึงตัวหมู่บ้าน และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการขยายไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ พร้อม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ / พร้อมอุปกรณ์สายไฟครบชุด 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
อุปกรณ์สายไฟครบชุด  บริเวณปากทาง ไฟกิ่งสาธารณะให้ทั่วถึง และ จํานวน 5 ดวง และปลอดภัยในการคมนาคม
เข้าหมู่บ้านถึงสถานฌาปนกิจ หมู่ 5 ครอบคลุม รวมทั้งมีไฟฟ้าอย่างทั่งถึง

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความสะดวกสัญจรไปมา ใน บริเวณหน้าบ้านนายสามารถ แดงแก้วคํา 300,000 -"- ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านขามแดง หมู่ 6 หมู่บ้านและความปลอดภัยในยาม ถึงหลังบ้านโกเนี้ยว ไปมาในหมู่บ้านและได้รับความ

กลางคืน และบริเวณที่ยังไม่มีแสงสว่าง ปลอดภัยในยามกลางคืน

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟกิ่งสาธารณะ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ / ระยะทางประมาณ 135 เมตร 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 14 ถึง บ้านเลขที่ 184 ไฟกิ่งสาธารณะให้ทั่วถึง และ และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านขามแดง หมู่ 6 ครอบคลุม รวมทั้งมีไฟฟ้าอย่างทั่งถึง

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางเข้า เพื่อความสะดวกสัญจรไปมา ใน บริเวณซอยซอยหน้าศูนย์เด็กเล็ก 300,000 -"- ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ศาลปู่เจ้าบ้านถึงหลังบ้านโกเนี้ยว ขามแดง หมู่ 6 หมู่บ้านและความปลอดภัยในยาม ถึงร้านยางติดถนนสายลําปาง - เชียง ไปมาในหมู่บ้านและได้รับความ

กลางคืน ใหม่ และบริเวณที่ยังไม่มีแสงสว่าง ปลอดภัยในยามกลางคืน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจําหมู่บ้าน มีการดําเนิน

 - โครงการซ่อมแซมไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ เพื่อซ่อมแซมและรักษาไฟฟ้ากิ่ง ทุกซอยภายในหมู่บ้าน บ้าน 30,000 30,000 30,000 การตาม ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ทุกซอยภายในหมู่บ้าน บ้านปันง้าว หมู่ 7 สาธารณะ ปันง้าว โครงการ และปลอดภัยในการคมนาคม

รวมทั้งมีไฟฟ้าอย่างทั่งถึง

 - โครงการขยายไฟฟ้า บ้านปันง้าว ม.7 เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนายประหยัด  รินชมภู 20,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวกมีแสง- กองช่าง
   - ซอยบ้านนายประหยัด  รินชมภู ให้ทั่วถึง และครอบคลุม สว่าง และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการติดตั้งสายไฟฟ้าพาดดับ ดวงโคมไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง ซอย 1 , ซอย 2  สายไปบ้านต้นผึ้ง 60,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวกมีแสง-
สาธารณะ สายไปบ้านต้นผึ้ง และครอบคลุม ความยาว 1,500 เมตร สว่าง และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ตามแบบไฟฟ้ากําหนด 450,000 450,000 450,000 -"- ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านปันง้าว - บ้านใหม่ลมเย็ม
บ้านปันง้าว หมู่ 7

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านใหม่ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ตามแบบไฟฟ้ากําหนด 300,000 300,000 300,000 -"- ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โรงฆ่าสัตว์ บ้านปันง้าว หมู่ 7

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้ง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในหมู่บ้าน 300,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายพาดดับ บ้านปันง้าว ม.7 ให้ทั่วถึง และครอบคลุม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายพุธ ถาอินจกัเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมายาม เสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ต้น 20,000 20,000 ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านปันง้าว หมู่ 7 ค่ําคืน
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เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายเพชร ฮาว- เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมายาม เสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 ต้น 60,000 60,000 มีการดําเนิน ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ปินใจ บ้านปันง้าว หมู่ 7 ค่ําคืน การตาม

โครงการ

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา  บ้านปันง้าว ม.7 เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในหมู่บ้าน ปันง้าว หมู่ 7 100,000 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ให้ทั่วถึง และครอบคลุม บ้านนางบัวบิน ใจบรรทัด และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านนายยืน ตุ้ยวงศ์
ซอยหน้าโรงเรียนสายป่าต้นถ่อน(เก๊าถ่อน)

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสาย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งโคมไฟถนนเป็นไฟฟ้าสาธารณะ 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
พาดดับทุกซอย บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ให้ทั่วถึง และครอบคลุม และติดตั้งวงจรทุกซอย ติดตั้งไฟฟ้า และปลอดภัยในการคมนาคม

บริเวณหน้าวัดดอนมูล - โรงสีข้าว
บ้านนายเกษม พรหมจรรย์ ถึง รวมทั้งมีไฟฟ้าอย่างทั่งถึง
บ้านนายพร เสนาถี ยาว 100 เมตร
บ้านนางขวัญเรือน ติวรรณะฝั่งตรงข้าม
กับบ้านนายประสิทธิ์ ญาณะทวี

 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสาย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งโคมไฟถนนเป็นไฟฟ้าสาธารณะ 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
พาดดับซอยโรงทําประสาท ถึงบ้านนางศรีรัตน์ ให้ทั่วถึง และครอบคลุม และติดตั้งวงจรพาดดับ และปลอดภัยในการคมนาคม
 บ้านหัวหนอง หมู่ 8 รวมทั้งมีไฟฟ้าอย่างทั่งถึง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการขยายไฟฟ้า จาก 2 สาย เป็น 3 สาย  เพื่อขยายกําลังส่งของไฟฟ้า ระยะทางตามสภาพ 100,000 100,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านปางม่วง หมู่9 ให้ทั่วถึง และครอบคลุม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการ

 - โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนางบาน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางตามสภาพ 200,000 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ถึงทางข้ามรถไฟ ให้ทั่วถึง และครอบคลุม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะสายทาง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางประมาณ 1,200 150,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เข้าอ่างห้วยลวด บ้านปางม่วง หมู่ 9 ให้ทั่วถึง และครอบคลุม เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ซอยบ้านนายหาญทางไปสวนใหม่ 2 จุด 20,000 20,000 -"- ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านปางม่วง หมู่ 9 และซอยหน้าสถานีรถไฟ 2 จุด

-  โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ําจากบ้านนายคํา เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านนายคํา เวียงปิง - บ้าน 50,000 50,000 -"- สามารถขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา กองช่าง
เวียงปิง - บ้านนายสมศักดิ์ มณฑานพรัตน์ หมู่ 9 ให้แก่ประชาชน นายสมศักดิ์  มณฑานพรัตน์  หมู่ 9 ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.2  การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบประปา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการก่อสร้างระบบประปา
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพื่อก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ก่อสร้างจํานวนอย่างน้อย 1 แห่ง 6,183,200 6,183,200 มีการดําเนิน ประชาชนมีน้ําสะอาดสําหรับ กองช่าง
ในพื้นที่ตําบล แบบครบวงจร  ในหมู่ 4, 5, 6,  8, 9 การตาม ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

โครงการ

 - โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพื่อก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านหัวหนอง หมู่ 8 2,000,000 2,000,000 -"- ประชาชนมีน้ําสะอาดสําหรับ กองช่าง
(หอถังสูง) บ้านหัวหนอง หมู่ 8 แบบหอถังสูง ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

2 โครงการปรับปรุงระบบประปาในพื้นที่ตําบล
 - โครงการประปรุงระบบประปา เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาที่มี  ปรับปรุงระบบประปา ม. 5, ม6, ม.8 800,000 800,000 -"- ประชาชนมีน้ําสะอาดสําหรับ กองช่าง
หมู่ 5, 6, 8 อยู่เดิม และหรือชํารุดทรุดโทรม ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ให้ใช้การได้

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาให้ ประปาในหมู่บ้าน แม่ฮาว หมู่ 3 100,000 100,000 -"- ปรับปรุงระบบประปาให้เพียง กองช่าง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการในหมู่บ้านโดยการติดตั้งระบบวาล์วน้ําเพิ่มเติม พอกับความต้องการในหมู่บ้าน

หรือซ่อมแซมตามบริเวณจุดที่ต้องการ

 - โครงการก่อสร้างถังกรองน้ําใสพร้อมเดินท่อระบบ เพื่อประชาชนได้มีน้ําประปาไว้ใช้ในการ - ติดตั้งถังกรองน้ําเพิ่มเติม 310,000 310,000 -"- สามารถช่วยให้หมู่บ้านมีระบบประปา กองช่าง
ประปา และติดตั้งระบบสูบน้ํา บ้านสถานี หมู่ 4 อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง บ้านสถานี หมู่ 4 ให้พอกับความต้องการในหมู่บ้าน

พิกัดโครงการ E 0538867 N 2027264
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.2  การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบประปา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการขยายขนาดของท่อประปา เพื่อขยายแรงดันของระบบประปา บริเวณห้องแถว ถึง ร้านก๋วยเตี๋ยว 100,000 มีการดําเนิน ประชาชนมีน้ําสะอาดสําหรับ กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ 8 หมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ 8 การตาม ใช้อุปโภคบริโภค

โครงการ

 - โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (เก่า) เพื่อเป็นแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 100,000 100,000 -"- ประชาชนมีน้ําสะอาดสําหรับ กองช่าง
บ้านปางม่วง หมู่ 9 บ้านปางม่วง (เก่า) หมู่ที่ 9 ใช้อุปโภคบริโภค

 - โครงการปรับปรุงบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ําประปาหมู่บ้าน วางท่อเหล็ก ขนาด Ø 4" พร้อมบ่อพัก 500,000 500,000 -"- สามารถปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ ทต.
(ใหม่)โดยการวางท่อเหล็ก ขนาด Ø 4" พร้อมบ่อพัก ด้วยการวางท่อ พร้อมบ่อพัก - ขุดบ่อน้ําดิบประปาขนาดท่อ10ท่อ ประปาได้เป็นอย่างดี ทรัพยากรน้ํา
บ้านปางม่วง หมู่ 9 ฯลฯ

 
3 โครงการบํารุงรักษาระบบประปา

 - โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก 100,000 -"- สามารถปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ กองช่าง
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ประปาหมู่บ้าน ประปาได้เป็นอย่างดี

4 โครงการขยายเขตประปา
 - โครงการขยายเขตประปาบ้านแม่ฮาว เพื่อขยายเขตประปาให้ประชาชน บ้านแม่อาว หมู่ 3 100,000 100,000 -"- สามารถขยายเขตประปาให้ กองช่าง

มีน้ําประปาใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาชนได้ใช้อยา่งทั่วถึง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.2  การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบประปา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการขยายเขตประปาบ้านปางม่วง เพื่อขยายเขตประปาให้ประชาชน ประปาสายบน ทางไปสวนใหม่ 100,000 มีการดําเนิน สามารถขยายเขตประปาให้ กองช่าง
มีน้ําประปาใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ บ้านปางม่วง หมู่ 9 การตาม ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึง 

โครงการ
 - โครงการขยายเขตประปาบ้านปันง้าว หมู่ 7 เพื่อขยายเขตประปาให้ประชาชน เจาะบ่อใหม่พร้อมขยายท่อประปา 300,000 300,000 -"- สามารถขยายเขตประปาให้ กองช่าง
(ใหม่ลมเย็น) มีน้ําประปาใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สายบ้านใหม่ลมเย็น บ้านปันง้าว หมู่ 7 ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึง 

 - โครงการวางท่อส่งน้ําระบบประปาภายใน เพื่อขยายเขตประปาโดยการวางท่อจ่าย วางท่อจ่ายน้ําประปา 3,026,800 3,026,800 3,026,800 -"- สามารถขยายเขตประปาให้ กองช่าง
หมู่บ้านปันง้าว หมู่ 7 น้ําประปาให้แก่ประชาชนมีน้ําประปาใช้ 1. วางท่อเมนจ่ายน้ํา PVC. Ø 2” งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึง ทต. ,  สถ. ,

ครอบคลุมทุกพื้นที่ ชั้นความหนา 8.5 ปลายเรียบ งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน แหล่งเงินทุน
ยาว 6,066 เมตร เฉพาะกิจหรือ เฉพาะกิจหรือ เฉพาะกิจหรือ หน่วยงานที่
2. วางท่อเมนจ่ายน้ํา PVC. Ø 4” เงินกู้จากแหล่ง เงินกู้จากแหล่ง เงินกู้จากแหล่ง เกี่ยวข้อง
ชั้นความหนา 8.5 ปลายเรียบ เงินทุน เงินทุน เงินทุน

ยาว 6,463 เมตร ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ

- พร้อมก่อสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พิกัดจุดเริ่มต้น E 538225, N 2024578 
พิกัดจุดสิ้นสุด E 537855, N 2024568
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เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.3  การวางผังเมืองรวม
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1  - โครงการแบ่งแนวเขต พร้อมป้ายแบ่งแนว เพื่อมีเขตแนว บอกพื้นที่และป้าย ทั้งตําบล ทุกหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนิน มีเขตแนว บอกพื้นที่และป้ายบอก กองช่าง
เขตทั้งตําบล ทุกหมู่บ้านให้ชัดเจน บอกแนวแบ่งเขตแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ - บ้านสถานี หมู่ 4  , บ้านปางม่วง หมู่ 9 การตาม แนวแบ่งเขตแต่ละพื้นที่

โครงการ
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เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ฮาว เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย บ้านแม่ฮาว 1,000,000 ดําเนินการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
 หมู่ 3   สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม  อย่างน้อย และปลอดภัยในการคมนาคม

1 โครงการ

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ตามสภาพ 60,000 60,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายพรชัย ชัยสมบัติ หมู่ 3 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร 56,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายเพชร  แสงบุญเรือง หมู่ 3 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายซอยบ้านนายสุภัทร์  สายบุญเรือง สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3

 - โครงการขยายถนน คสล.สายบ้านนายน้อย เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ตามสภาพ 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แก้วนันชัย สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการถนน คสล.สายบ้านนายวุ่น  แสนขัติ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ตามสภาพ 50,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการ

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร 56,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายเจริญ  นันตาเป็ก หมู่ 3 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร 378,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนางพิศมัย  สันบุญเป็ง หมู่ 3 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

พิกัดจุดเริ่มต้น E 538713, N 2027648 
พิกัดจุดสิ้นสุด E 539342, N 2028818

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร 56,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนางแก้ว  นามคํา สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร 56,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนางอัมพร ผาสุขทรง บ้านแม่ฮาว หมู่ 3  ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายจันทร์แดง แก้วเมือง บ้านแม่ฮาว หมู่ 3  ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร 6,096,700 6,096,700 6,096,700 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายไพบูลย์ แก้วพิมพ์ บ้านแม่ฮาว หมู่ 3  เขต- สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม อบจ.ลําปาง
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล เชื่อมต่อบ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ 2
เขตทต.ห้างฉัตร  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภยั กว้าง 3.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร 372,300 372,300 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนางเสาร์แก้ว เกษาพันธ์ สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

พิกัดจุดเริ่มต้น E 537114, N 2028414
พิกัดจุดสิ้นสุด E 0537001, N 2028587

บ้านสถานี หมู่ 4
 - โครงการถนน คสล. สายบ้าน น.ส.ภิญญดา ภูมิพัฒนเพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ตามสภาพ 320,000 -"- ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถึงบ้านนายมงคล คํานนท์คอม บ้านสถานี หมู่ 4 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 320,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายจันทร์ วงศ์ทา หมู่ 4 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านสถานี หมู่ 4 (ต่อ)
 - โครงการถนน คสล. สายบ้านสวน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 320,000 มีการดําเนิน ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านสถานี หมู่ 4 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 ม. การตาม

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนลูกรังที่ชํารุด ขนาดกว้าง 5.00x1,354x0.15 เมตร 3,374,900 3,374,900 3,374,900 -"- ประชาชนในพื้นที่และในพื้นที่ตําบล กองช่าง
บ้านสถานี หมู่ 4 ต.ห้างฉัตร  - บ้านป่าไคร้ใต้ ทรุดโทรมให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน ใกล้เคียงได้รับความสะดวก
หมู่ 1  ต.หนองหล่ม  อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ในพื้นที่ระหว่างตําบล พิกัดเริ่มต้น E 538713  N 2027648      เฉพาะกิจกรณี เฉพาะกิจกรณี เฉพาะกิจกรณี และปลอดภัยในการคมนาคม

พิกัดสิ้นสุด E 539342  N 2028818      เร่งด่วน สถ. เร่งด่วน สถ. เร่งด่วน สถ.

 - โครงการถนน คสล.จากบ้านนายอดิเรก - บ้านนางเพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. 320,000 -"- ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เจนจิรา  บ้านสถานี หมู่ 4 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 ม.

 - โครงการถนน คสล.จากบ้านนายเฉลิม - บ้านนาย เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. 800,000 -"- ได้รับความสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ยุทธพล  บ้านสถานี หมู่ 4 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 ม.

บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทุกสายทุกซอย เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 1,000,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมนตรี เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 145,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
 ใจคําปัน  เชื่อมถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ 5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการ

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายจันทร์ดี เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 200,000 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
 คําอินต๊ะ  ถึงถนนสายกลางหมู่บ้าน หมู่ 5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายปทีป  เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 72,000 72,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
 คุ้มบ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางทัศนีย์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 200,000 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ตาบุญมา   หมู่ 5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายตั๋น เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 200,000 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
กาวิละ   หมู่ 5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสนั่น เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ตามสภาพพื้นที่ 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใจสุยะ   หมู่ 5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอํานวย เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 200,000 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แก่นคําเป็ก  หมู่ 5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา และปลอดภัยในการคมนาคม
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งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางจันทร์- เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า105.00 52,000 52,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เพ็ญ ศิลปชัย  หมู่ 5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม ตรม. กว้างเฉลี่ย3.50 - 4.00 ม. การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

หนา 0.15 ม. ยาว 28.00 ม. โครงการ

พิกัดจุดเริ่มต้น E 0538477, N 2026112
พิกัดจุดสิ้นสุด E 0538454, N 2026097

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายบรรยง เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ตามสภาพพื้นที่ 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ฮาวคําฟู   หมู่ 5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านขามแดง  หมู่ที่  6
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 60,000 60,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายคํา ใหม่ทา สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม 111.00 ตารางเมตร  ยาว 33.00 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

หนา  0.15 เมตร
พิกัดจุดเริ่มต้น E 0537601, N 2025903
พิกัดจุดสิ้นสุด E 0537638, N 2025889
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 30.0 เมตร 65,000 65,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายหน้าบ้านนาเฉลิมศักดิ์  เหล่าวาณิชวัฒนา หมู่ 6 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา  0.15  เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

0.50 เมตร โครงการ

พิกัดจุดเริ่มต้น E 0537220, N 2026091
พิกัดจุดสิ้นสุด E 0537268, N 2026106

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง  3.50  เมตร  ยาว 81.00 เมตร 170,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนางศรีนวล แก้วเสมอใจ หมู่ 6 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา  0.15  เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

พิกัดจุดเริ่มต้น E 0537762, N 2025902
พิกัดจุดสิ้นสุด E 0537828, N 2025937

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ตามสภาพ 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายหน้าบ้านนายชลอ ทําบุญ หมู่ 6 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร 66,300 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายดนัย ทรายคําปวน หมู่ 6 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการ

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 3.50 เมตร ยาว 62 เมตร 110,000 110,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายชาญ ตองใจ  หมู่ 6 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

พิกัดจุดเริ่มต้น E 0537273, N 2025942
พิกัดจุดสิ้นสุด E 0537286, N 2026003

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 3 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 36,000 36,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายสิงห์แก้ว ทิพย์มณี  หมู่ 6 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม  เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

พิกัดจุดเริ่มต้น E 0537206, N 2026045
พิกัดจุดสิ้นสุด E 0537202, N 2026011

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 240,000 240,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายข้างบ้านโกกิม ข้านขามแดง หมู่ 6 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านปันง้าว  หมู่ที่  7
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 26 เมตร 18,000 18,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายพุธ  ถาอินจักร  หมู่ 6 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

76

งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร 20,000 ถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายอาคม พุทธปวน  หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม จํานวน1สาย และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 3 เมตร ยาว 28 เมตร 55,000 55,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายคํารณ เฉยธีรากร หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมท่อระบายน้ํา เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ระยะทางตามสภาพ 500,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
หรือรางระบายน้ําคสล. พร้อมฝาปิดคอนกรีต น้ําท่วมผิวจราจร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง
สายบ้านผู้ใหญ่บุญเนียม สัญญา  หมู่ 7

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร 121,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
นายคํา วงค์ชมภู - นางน้อย แลใจ บ้านใหม่ หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทางตามสภาพ 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายรอบฟาร์มวัว บ้านใหม่ หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร  ยาว 22 เมตร 60,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายหน้าบ้านนายโกวิท มาวิเลิศ หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หน้า 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร  ยาว 150 เมตร 360,000 360,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายไล หม้อศรีใจ หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หน้า 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร  ยาว 94 เมตร 230,000 230,000  ถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายสมศักดิ์ หนองปิงคํา หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หน้า 0.15 เมตร จํานวน1สาย และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 2.5 เมตร  ยาว 16 เมตร 30,000 30,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายเนตร ตัลปาละ หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หน้า 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 3 เมตร  ยาว 27 เมตร 50,000 50,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายบุญมา จักรบุญมา หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หน้า 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใหม่(โรง- เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ตามสภาพพื้นที่ 200,000 200,000  -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ฆ่าสัตว์)ถึงบ้านหม้อ หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ตามสภาพพื้นที่ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายเนตร ตันปาละ  บ้านปันง้าว หมู่ 7  ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ตามสภาพพื้นที่ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนางเพ็ญวิภา ปงกา  บ้านปันง้าว หมู่ 7  ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ตามสภาพพื้นที่ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายดม ทาบุญมา  บ้านปันง้าว หมู่ 7  ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

78

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 ถนนคสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนางปี๋ สอนปิงคํา บ้านปันง้าว หมู่ 7  ต.ห้างฉัตร ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา จํานวน และปลอดภัยในการคมนาคม
อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 1 สาย

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 20 เมตร 30,000 30,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนางอําไพ สอนเตจา บ้านปันง้าว หมู่ 7  ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา หน้า 0.15 เมตร   และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง พิกัดจุดเริ่มต้น E 0538099 N 2024331

พิกัดจุดสิ้นสุด E 0538112 N 2024343

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายนิพนธ์ เป็งงําเมือง บ้านปันง้าว หมู่ 7  ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายสุรินทร์ จาระณะ คุ้มบ้านใหม่ลมเย็น ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านปันง้าว หมู่ 7  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายวิรัตน์ คุ้มบ้านใหม่ลมเย็น ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านปันง้าว หมู่ 7  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม กว้าง 3 เมตร  ยาว 25 เมตร 31,500 31,500 ถนนคสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายลอด ง้าวทาสม บ้านปันง้าว หมู่ 7  ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา หน้า 0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางข้างละ จํานวน และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 0.30 เมตร 1 สาย

พิกัดจุดเริ่มต้น E 0538126 N 2024761
พิกัดจุดสิ้นสุด E 0538116 N 2024785

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม กว้าง 4 - 5 เมตร  ยาว 8.00 เมตร 18,000 18,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายประหยัด รินชมภู บ้านปันง้าว หมู่ 7  ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา หน้า 0.15 เมตร   และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง พิกัดจุดเริ่มต้น E 0538477 N 2026112

พิกัดจุดสิ้นสุด E 0538454 N 2026097

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายชาน ธินา บ้านปันง้าว หมู่ 7  ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม กว้าง 4 เมตร  ยาว 30 เมตร 72,000 72,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนางรอด สุวรรณศร บ้านปันง้าว หมู่ 7  ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา หน้า 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 ถนนคสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายสวิง ง้าวกาเขียว บ้านปันง้าว หมู่ 7  ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา จํานวน และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 1 สาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ขนาดกว้าง 4.00x1,000x0.15 เมตร 1,993,000 1,993,000 1,993,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายเม็ด วงค์ทอง - โรงฆ่าสัตว์ บ้านปันง้าว ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน และปลอดภัยในการคมนาคม
หมู่ 7  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง เฉพาะกิจ เฉพาะกิจ เฉพาะกิจ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ขนาดกว้าง 4.00x200x0.15 เมตร 480,000 480,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายดี หม้อศรีใจ บ้านปันง้าว ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
หมู่ 7  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ขนาดกว้าง 4.00x200x0.15 เมตร 480,000 480,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายสมจิตร สุวรรณศร บ้านปันง้าว หมู่ 7 ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ขนาดกว้าง 4.00x300x0.15 เมตร 720,000 720,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายทองสุข ถาอินจักร์(ลุงจ่า) คุ้มบ้านใหม่ ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านปันง้าว หมู่ 7  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ขนาดกว้าง 4.00x200x0.15 เมตร 480,000 480,000 ถนนคสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ข้างฌาปนสถาน บ้านปันง้าว หมู่ 7 ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา จํานวน และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 1 สาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ขนาดกว้าง 4.00x200x0.15 เมตร 480,000 480,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายล้อมป่าปาล บ้านปันง้าว หมู่ 7 ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

บ้านหัวหนอง  หมู่ที่  8
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 เพื่อมีถนนไว้ใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. 124,000 124,000 -"- มีถนนไว้ใช้สัญจรไปมาในพี้นที่ กองช่าง
บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังบ้านสามหลังเพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ตามสภาพ 60,000 60,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
จนสุดสาย บ้านหัวหนอง หมู่ 8 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ํา เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ตามสภาพพื้นที่จนสุดสาย 100,000 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายข้างบ้านนายเมืองตื่น  ทรายเมืองมา หมู่ 8 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 99 เมตร 100,000 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ร.ต.ต.สมศักดิ์ กันทะวงศ์  ข้างวัดดอนมูลฝั่งซ้าย หมู่8 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 360,000 360,000 ถนนคสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ดต.สมุทร จันทร์ต๊ะฟั้น สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร จํานวน และปลอดภัยในการคมนาคม

1 สาย

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 26 เมตร 50,000 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
น.ส.ยง หม้อใจวงศ์ หมู่ 8 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านปางม่วง  หมู่ที่  9
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขึ้นวัดดอย เพื่อมีถนนไว้ใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. 340,000 -"- มีถนนไว้ใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ กองช่าง
เส้นล่าง บ้านปางม่วง พร้อมวางท่อระบายน้ํา ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 350,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ระบายน้ําฯ  สายทางขึ้นวัดปางม่วง  หมู่ 9 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเจ้าพ่อขุนตาน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 350,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ขึ้นวัดปางม่วง  หมู่ 9 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปที่สาธารณะ เพื่อมีถนนไว้ใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. 1,000,000 -"- มีถนนไว้ใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ กองช่าง
บ้านปางม่วง หมู่ 9 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร 90,000 ถนนคสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายข้ามทางรถไฟ(สายบน) หมู่ 9 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร จํานวน และปลอดภัยในการคมนาคม

1 สาย

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร 210,000 210,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายข้ามทางรถไฟ(สายล่าง) หมู่ 9 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

จุดที่ 1 พิกัดเริ่มต้น E 535174  N 2030897

พิกัดสิ้นสุด E 0535155  N 2030864
จุดที่ 2 พิกัดเริ่มต้น E 535148  N 2030856

พิกัดสิ้นสุด E 0535094  N 2030861

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าป่าช้า เพื่อมีถนนไว้ใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 129 เมตร 270,000 270,000 -"- มีถนนไว้ใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ กองช่าง
บ้านปางม่วง หมู่ 9 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

พิกัดเริ่มต้น E 535530  N 2030565
พิกัดสิ้นสุด E 0535651  N 2030601

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปางม่วง หมู่ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร 3,773,800 3,773,800 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต.ห้างฉัตร เชื่อมต่อ บ้านหัวยเรียน หมู่7 ต.เวียงตาล สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม อบจ.ลําปาง
อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต
บ้านแม่ฮาว  หมู่ที่  3
 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรี เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร 8,297,300 8,297,300 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายหลักเชื่อมระหว่างบ้านแม่ฮาว หมู่ 3  ต.ห้างฉัตร สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม อบจ.ลําปาง
ถึง ต.วอแก้ว โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาถนนลาดยางเส้นเดิม ขนาดกว้าง 4.00x2,000x0.05 เมตร 3,651,000 3,651,000 3,651,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หรือลาดยางพาราสเลอลี่ซีล ถนนสายหลักบ้าน ที่ชํารุดทรุดโทรมให้กับประชาชนที่ และปลอดภัยในการคมนาคม เงินอุดหนุน
แม่ฮาว หมู่3 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง สัญจรไปมา เฉพาะกิจ สถ.

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาถนนลาดยางเส้นเดิม ขนาดกว้าง 4.00x1,500x0.05 เมตร 2,014,500 2,014,500 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ต.ห้างฉตัร เชื่อมต่อบ้านป่าไคที่ชํารุดทรุดโทรมให้กับประชาชนที่ และปลอดภัยในการคมนาคม อบจ.ลําปาง
เหนือ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง สัญจรไปมา

 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรี เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 1,343,600 1,343,600 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายหน้า ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม อบจ.ลําปาง
ต.ห้างฉัตร เชื่อมต่อบ้านห้างฉัตรเหนือ เขตเทศบาล
ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านสถานี  หมู่ที่  4
 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์พร้อม เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 5 เมตร ยาว 705 เมตร 5,000,000 5,000,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
วางท่อระบายน้ํา คสล.  จากบ้านนายนวล ป๊อกวงษาสําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา0.05เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม เงินอุดหนุน
บ้านสถานี หมู่ 4 ต.ห้างฉัตร  เชื่อมต่อทางหลวงแผ่น พิกัดN 2026510 E 053845 - โครงการ เฉพาะกิจ สถ.
ดิน หมายเลข 1039(ขาล่อง) อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง N 2027135 E 053877 อบจ.ลําปาง

 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 2,700,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านสถานี ถึงบ้านหนองน้อย ตําบล สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม
หนองหล่ม หมู่ 4
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านแพะดอนสัก  หมู่ที่  5
 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 5 เมตร ยาว 644 เมตร 1,300,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายหลักบ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา0.05เมตร การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

พิกัดN 2027007 E 053836 - โครงการ

N 2027623 E 053872

 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอน- เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 5 เมตร ยาว1000 เมตร 2,000,000 2,000,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
กรีตสายคุ้มบ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 จากปากทางทางหลวง สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา 0.05เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม เงินอุดหนุน
แผ่นดิน หมายเลข 1039  จนถึงทางหลวงแผ่นดิน เฉพาะกิจ สถ.
หมายเลข 11 ขาล่อง อบจ.ลําปาง

 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ติกคอนเพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร 3,600,000 3,600,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
กรีต จากปางทางเข้าหมู่บ้านบ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หนา0.05เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม
(ฝั่งบ้านแม่ฮาว)ถึงสามแยกบ้านสถานี หมู่ 4
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านขามแดง  หมู่ที่  6
 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ขนาดกว้าง 4.00x2,000x0.05 เมตร 2,685,300 2,685,300 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายหลัก บ้านขามแดง หมู่ 6 เขต ทต.ห้างฉัตรแม่ตา สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม สถ.
เชื่อมต่อบ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ 1 เขต ทต.ห้างฉัตร โครงการ อบจ.ลําปาง

บ้านปันง้าว  หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00x1,500x0.05 เมตร 3,651,000 3,651,000 3,651,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หรือลาดยางพาราสเลอลี่ซีล สายบ้านปันง้าว – ที่ชํารุดทรุดโทรมให้กับประชาชนที่ พร้อมตีเส้นจราจร 300 ตารางเมตร และปลอดภัยในการคมนาคม เงินอุดหนุน
บ้านใหม่ลมเย็น หมู่7 เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน สัญจรไปมา พิกัดเริ่มต้น E 538601  N 2024243    เฉพาะกิจ สถ.
หมายเลข 11  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง พิกัดสิ้นสุด E 539788  N 2024748 อบจ.ลําปาง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00x1,300x0.05 เมตร 2,373,000 2,373,000 2,373,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หรือลาดยางพาราสเลอลี่ซีล สายโรงฆ่าสัตว์ – ที่ชํารุดทรุดโทรมให้กับประชาชนที่ งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านปันง้าวใต้ หมู่7 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง สัญจรไปมา เฉพาะกิจกรณี เฉพาะกิจกรณี เฉพาะกิจกรณี

เร่งด่วน สถ. เร่งด่วน สถ. เร่งด่วน สถ.

บ้านหัวหนอง  หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00x1,200x0.05 เมตร 1,920,000 1,920,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายภายในหมู่บ้านทั้งหมด บ้านหัวหนอง หมู่8 ที่ชํารุดทรุดโทรมให้กับประชาชนที่ และปลอดภัยในการคมนาคม
 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง สัญจรไปมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านหัวหนอง  หมู่ที่ 8 (ต่อ)
 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัล เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย สุดสาย 500,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ติกส์สายหลักตั้งแต่หลังวัดดอนมูล - สุดถนนบ้าน สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
ต้นผึ้ง หมู่ 8 โครงการ

บ้านปางม่วง  หมู่ที่  9
 - โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์  ขึ้นวัดปางม่วง เพื่อมีถนนไว้ใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ กว้าง 4 ม. ยาว 225 ม. 351,000 -"- มีถนนไว้ใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ กองช่าง
 บ้านปางม่วง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร 2,800,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านปางม่วงถึงบ้านห้วยเรียน ตําบลเวียงตาล สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
 สายล่าง หมู่ 9

 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 2,000,000 2,000,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ขามทางรถไฟสายปางม่วง บ้านปางม่วง หมู่ 9 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
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งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
บ้านแม่ฮาว  หมู่ที่  3
 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด  สาย เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 468,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านโบสถ์ - กองทราย หมู่ 3 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม เมตร หนา 0.30 ม. การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการ

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดซอยรวมใจ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3  สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดพร้อมวางท่อ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ระบายน้ําสายเก๊าแพนข้างบ้านนายบุญรัตน์ สันบุญเปง็สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อม เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมบ่อ ขนาดกว้าง 5.00x5,000 เมตร 1,600,000 1,600,000 1,600,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ระหว่างบ้านแม่ฮาว หมู่ 3  ต.ห้างฉัตร - ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่9  ต.หนองหล่ม เฉพาะกิจ เฉพาะกิจ เฉพาะกิจ โครงการ
อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดพร้อมวางท่อ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย วางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร  และ 570,000 570,000 วางท่อ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คสล. และบ่อพักน้ํา สายต้นแพน(เก๊าแพน)ข้างบ้าน สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม บ่อพักน้ํา จํานวน 9 บ่อพัก  ความกว้าง ระบายน้ํา และปลอดภัยในการคมนาคม
อ.นรินทร์ ธิรินทอง บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ถนนโดยเฉลี่ย 3.00 - 4.00 เมตร ระยะ พร้อมถนน

ทางรวม 194.00 เมตร ลูกรังบดอัด

พิกัดจุดเริ่มต้น E 537716, N 2027599 จํานวน1สาย
พิกัดจุดสิ้นสุด E 0537759, N 2027439

 - โครงการวางท่อลําเหมืองสายต้นตุ่ม(เก๊าตุ่ม)  เพื่อให้การระบายน้ําลําเหมืองเป็นไปโดย ตามสภาพพื้นที่ 100,000 มีการดําเนิน การระบายน้ําลําเหมืองเป็นไปโดย กองช่าง
 คุ้มบ้านใหม่ลมเย็น บ้านปันง้าว หมู่ 7 สะดวก การตาม สะดวก

โครงการ

บ้านสถานี  หมู่ที่  4
 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 100,000 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
นายรันดร สายศร - บ้านกํานันเฉลิม สายคําฟู สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อม เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมบ่อ ขนาดกว้าง 5.00x5,000 เมตร 1,600,000 1,600,000 1,600,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ระหว่างบ้านสถานี หมู่ 4  ต.ห้างฉัตร - ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านป่าไคร้ หมู่1(หนองน้อย)  ต.หนองหล่ม เฉพาะกิจ เฉพาะกิจ เฉพาะกิจ 

อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านแพะดอนสัก  หมู่ที่  5
 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร 10,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายดี(บ้านทุ่ง)ถึงกลางหมู่บ้าน หมู่ 5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการ

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 10,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายทอง จักรคําปิง ถึงลําเหมืองแม่ฮาว สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
(ต้นผึ้ง)

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 10,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายหน้าวัดดอนสัก บริเวณต้นโพธิ์ หมู่ 5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายบ้านแพะ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภยั กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร 10,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ดอนสักถึงบ้านแม่ฮาว หลังบ้านนายไตรรงค์ หมู่ 5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านปันง้าว  หมู่ที่  7
 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายก่อนถึงบ้านเพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 40,500 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ใหม่ลมเย็น-ถนนพหลโยธิน พร้อมวางท่อระบายน้ํา สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการ

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 24,300 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายเมฆ  หมื่นคําแปง หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 24,300 24,300 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายเม็ด วงค์ทอง ถึง โรงฆ่าสัตว์ หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายบ้าน เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กวา้ง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 24,300 24,300 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
นางวรรณี หมื่นคําแปง ถึง บ้านใหม่ลมเย็น หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านหัวหนอง  หมู่ที่  8
 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดถนนตัดใหม่ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 200,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ข้างโรงเรียนเก่า หมู่ 8  เชื่อมต่อโรงเรียนบ้านปันง้าวสําหรับใช้สัญจรและคมนาคม เมตร หนา 0.8 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านปางม่วง  หมู่ที่  9
 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายทางเข้า เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร 180,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
อ่างเก็บน้ําห้วยรอดพร้อมวางท่อระบายน้ํา หมู่ 9 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการ

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 180,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวกและ กองช่าง
สายทางสวนบน (ทุ่งห้าร้อย) สําหรับใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร เมตร ปลอดภัยในการขนส่งการเกษตร

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายเลียบทางรถไฟถึงฝายห้าร้อย หมู่ 9 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพื่อให้มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวก ตามสภาพ 250,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
พร้อมวางท่อระบายน้ําทางไปที่สาธารณะ หมู่ 9 และปลอดภัย และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการลูกรังบดอัดเส้นไปทุ่งนาบน เพื่อมีถนนไว้ใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 390,000 -"- มีถนนไว้ใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ กองช่าง
บ้านปางม่วง หมู่ 9 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.30 ม. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 - โครงการลูกรังบดอัดเส้นเขตสหกรณ์นิคม เพื่อมีถนนไว้ใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 780,000 -"- มีถนนไว้ใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ กองช่าง
บ้านปางม่วง หมู่ 9 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.30 ม. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 - โครงการลูกรังบดอัดสายใหม่ สายลุ่ม - แม่ฮาว เพื่อมีถนนไว้ใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 390,000 -"- มีถนนไว้ใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ กองช่าง
บ้านปางม่วง หมู่ 9 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.30 ม. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
บ้านแม่ฮาว  หมู่ที่  3

 - โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทางประมาณ 1,500 200,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายหลัก  เขตเทศบาลตําบลห้างฉัตร สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม เมตร การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
ถึงบ้านแม่ฮาว หมู่ 3 โครงการ

 - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทางประมาณ 1,600 1,280,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายรอบหมู่บ้าน หมู่ 3 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

บ้านสถานี  หมู่ที่  4
 - โครงการปรับปรุงความกว้างถนน คสล.สายหลัก เพื่อขยายความกว้างของผิวถนนที่ใช้ แยกปากทางถนนสายหลัก - บ้านนายนว 640,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านสถานี หมู่ 4 สัญจรและคมนาคม ป๊อกวงษา ขนาด 2 x 993 x 0.5 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

พิกัดจุดเริ่มต้น E 538907, N 2027381
พิกัดจุดสิ้นสุด E 0538446, N 2026527

 - โครงการปรับปรุงความกว้างถนน บริเวณไหล่ทาง เพื่อขยายความกว้างของผิวถนนที่ใช้ ตามสภาพพื้นที่ บ้านขามแดง หมู่ 6 500,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หน้าบ้านนายเส่ง อินแก้วถา จนถึงโค้งบ้านนางจันเพ็ สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
ธรรมลังกา
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เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านแพะดอนสัก  หมู่ที่  5
 - โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมและ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ซ่อมแซมถนนทุกสายภายใน 1,000,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์  ทุกสายภายใน สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม หมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
หมู่บ้าน หมู่ 5 โครงการ

 - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย เฉพาะจุดที่ชํารุด 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายหลังวัดดอนมูล หมู่8 - บ้านต้นผึ้ง หมู่5 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างกําแพงพนังกั้นดินไหล่ทาง เพื่อแก้ไขปัญหาไหล่ทางถนนทรุดตัว ก่อสร้างกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก 218,300 218,300 218,300 ก่อสร้าง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บริเวณหน้าบ้าน ด.ต. สุทธิศักดิ์ คําอินต๊ะ หนา 0.20 เมตร สูง 1.60 เมตร กําแพง คสล. และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร ลป. ยาว 50.00 เมตร สําเร็จตาม

เป้าหมาย

บ้านขามแดง  หมู่ที่ 6
 - โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทุกสายทุกซอย เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ตามสภาพ 500,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านขามแดง หมู่ 6 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการ

บ้านปันง้าว หมู่ที่ 7
 - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย เฉพาะจุดที่ชํารุด 100,000 50,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านปันง้าว(ใหม่ลมเย็น) หมู่ 7 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
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งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านหัวหนอง  หมู่ที่  8
 - โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร หนา 0.10 ม. 160,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยสายหน้าบ้านนายเสงี่ยม  หม้อใจวงค์ สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม ยาว 100 ม. การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านหัวหนอง  หมู่ที่  8 โครงการ

 - โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 ม. 32,000 32,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยสายหน้าบ้านนางบุญนาค ตาเมืองมา สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม ยาว 24 ม.  ไหล่ทางข้างละ 0.60 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านหัวหนอง  หมู่ที่  8  ต่อจากจุดเดิม พิกัดจุดเริ่มต้น E 537939, N 2024973

พิกัดจุดสิ้นสุด E 0537928, N 2024970

 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายเสงี่ยม เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ปรับผิวดินถมดินคันทาง กว้าง 5.00 เมตร 120,000 120,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หม้อใจวงค์ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการคมนาคม

พิกัดจุดเริ่มต้น E 537778, N 2025109
พิกัดจุดสิ้นสุด E 0537517, N 2025166
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านปางม่วง  หมู่ที่  9
 - โครงการปรับปรุงถนน ทุกสายทุกซอย เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย ตามสภาพ 500,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ 9 สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม

โครงการ

 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 6 เมตร ยาว 4,00 เมตร 100,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายนิคมสหกรณ์ ตั้งแต่สวนนายพิสิษฐ์ สําหรับใช้สัญจรและคมนาคม และปลอดภัยในการคมนาคม
ถึงสวนนายอมร หมู่ 9

5 โครงการวางท่อระบายน้ําภายในหมู่บ้าน
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตพร้อม เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ สายข้างบ้านนายเจริญ  แก้วสว่าง 300,000 300,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
ขยายผิวจราจร  สายข้างบ้านนายเจริญ  ป้องกันน้ําท่วม การระบายน้ําสู่ลําคลอง
แก้วสว่าง หมู่ 3

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ จากบ้านสามแยกนายถา เตียนน้อยถึง 300,000 300,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
สายบ้านโบสถ์จากบ้านสามแยกนายถา เตียนน้อยถึง ป้องกันน้ําท่วม บ้านนางบัวผัด วงศ์ประเสริฐ การระบายน้ําสู่ลําคลอง
บ้านนางบัวผัด วงศ์ประเสริฐ

98
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ สายเชื่อมระหว่างเทศบาล ถึง 300,000 มีการดําเนิน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
สายเชื่อมระหว่างเทศบาลถึงบ้านแม่ฮาว ป้องกันน้ําท่วม บ้านแม่ฮาว (หน้าปั๊มน้ํามัน) การตาม การระบายน้ําสู่ลําคลอง
บริเวณหน้าปั๊มน้ํามัน หมู่ 3 โครงการ

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ สายโรงสีข้าวแสงรุ่งเรือง ถึงบ้าน 300,000 300,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
สายโรงสีข้าวแสงรุ่งเรือง ถึงบ้าน ผอ.เสกสรร อินยา- ป้องกันน้ําท่วม ผอ.เสกสรร อินยาวิเลิศ การระบายน้ําสู่ลําคลอง
วิเลิศ

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ สายบ้านนายดนัย แสงบุญเรือง 300,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
สายบ้านนายดนัย แสงบุญเรืองถึงร้านค้าชุมชนบ้าน ป้องกันน้ําท่วม ถึงร้านค้าชุมชนบ้านแม่ฮาว การระบายน้ําสู่ลําคลอง
แม่ฮาว

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ สายโรงสีข้าวแสงรุ่งเรือง ถึงบ้าน 300,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
สายบ้านนางอุ้ม แสงบุญเรือง ถึงบ้านนายไว แก้วนนั ป้องกันน้ําท่วม ผอ.เสกสรร อินยาวิเลิศ การระบายน้ําสู่ลําคลอง
ไชย บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
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งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านสถานี หมู่ 4
- โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตริมถนนสายหลักเพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ สายหลักจากบ้านนายนวล - ปากทาง 1,000,000 1,000,000 วางท่อ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
จากปากทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนายนวล ป๊อกวงษา ป้องกันน้ําท่วม เข้าหมู่บ้าน บ้านสถานี หมู่ 4 ระบายน้ํา การระบายน้ําสู่ลําคลอง

สําเร็จ

บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ตามเป้าหมาย

-โครงการวางท่อระบายน้ําทุกสายทุกซอยในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันน้ําท่วมไหลเข้าท่วม - ทุกสายทุกซอยในหมู่บ้าน 500,000 -"- สามารถป้องกันน้ําท่วมไหลเข้าท่วม กองช่าง
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ - สายบ้านทุ่ง บ้านเรือนประชาชนได้เป็นอย่างดี

-โครงการขยายไหล่ถนนพร้อมวางท่อระบายน้ํา เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. 480,000 มีการดําเนิน ได้รับความสะดวกในการสัญจรไป กองช่าง
 สายบ้านทุ่ง บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ในพื้นที่ หนา 0.15 ม. การตาม มาในพื้นที่

โครงการ

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายช่วงฤดูฝนและ ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 450,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
พร้อมบ่อพัก  บริเวณปากทางถนนเข้าหมู่บ้านฝั่งบ้านป้องกันน้ําท่วม เมตร  ความยาว 180 เมตร การระบายน้ําสู่ลําคลอง
แม่ฮาวถึงวัดบ้านแพะดอนสัก หมู่ 5

โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมเทคอนกรีตทับ- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณลํา- วางท่อระบายน้ําพร้อมเทคอนกรีตทับ 200,000 200,000 200,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณลํา- กองช่าง
หลังท่อ (หลังโรงแรมพันธุ์ทิพย์)  บ้านแพะดอนสัก เหมือง หลังท่อ เหมืองได้เป็นอย่างดี
หมู่ 5  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
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งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านขามแดง หมู่ 6
 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน กว้าง 3.85 เมตร ยาว 85 เมตร 200,000 มีการดําเนิน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
พร้อมบดอัดลูกรังหลังท่อ สายบ้าน น้ําท่วมผิวจราจร การตาม การระบายน้ําสู่ลําคลอง
พ่อหลวงน้อย ถึงข้างบ้านโกเหนี้ยว หมู่ 6 โครงการ

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน กว้าง 4 เมตร ยาว 132 เมตร 200,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
พร้อมบดอัดลูกรังหลังท่อ สายบ้านพ่อคํา น้ําท่วมผิวจราจร  การระบายน้ําสู่ลําคลอง
ถึงอุโมงค์ฮ่องน้อย หมู่ 6

-โครงการรื้อท่อระบายน้ําเก่า และวางท่อใหม่ เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน 300,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
สายคาร์แคร์ ถึงหน้าร้านอรทัย หมู่ 6 น้ําท่วมผิวจราจร การระบายน้ําสู่ลําคลอง

บ้านปันง้าว  หมู่ที่  7
 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ระยะทางยาว 150 เมตร 450,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
พร้อมฝาปิด  สายโรงเรียนบ้านปันง้าวถึง น้ําท่วมผิวจราจร  การระบายน้ําสู่ลําคลอง
สถานฌาปนกิจ หมู่ 7
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เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตามสภาพ 100,000 มีการดําเนิน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
พร้อมฝาปิด  ข้างบ้านนายธรรม สุวรรณศร น้ําท่วมผิวจราจร  การตาม การระบายน้ําสู่ลําคลอง

โครงการ

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ท่อ 80 เซนติเมตร จํานวน 18 ท่อ 150,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
พร้อมเทหูช้าง  สายบ้านปันง้าว ถึง บ้าน น้ําท่วมผิวจราจร จํานวน 2 จุด การระบายน้ําสู่ลําคลอง
ใหม่ลมเย็น (ลําเหมืองแม่ฮาว) หมู่ 7

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ระยะทางยาว 130 เมตร 450,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
ซอยบ้านนายชุม  สุวรรณศร หมู่ 7 น้ําท่วมผิวจราจร  การระบายน้ําสู่ลําคลอง

 - โครงการวางท่อระบายน้ําสายบ้านใหม่(โรงฆ่าสัตว์ เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน วางท่อระบายน้ํา 150,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
ถึงบ้านหม้อ หมู่ 7 น้ําท่วมผิวจราจร การระบายน้ําสู่ลําคลอง

 - โครงการวางท่อระบายน้ําลําเหมืองจํานวน 2 จุด เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน วางท่อระบายน้ํา 30,000 30,000 30,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
บริเวณบ้านนายรัตน์ ฟูทอง น้ําท่วมผิวจราจร การระบายน้ําสู่ลําคลอง

 - โครงการวางท่อระบายน้ําลําเหมืองข้างวัดปันง้าว เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน วางท่อระบายน้ําขนาด Ø 1 เมตร 500,000 500,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
บ้านปันง้าว หมู่ 7 น้ําท่วมผิวจราจร ยาว 500 เมตร การระบายน้ําสู่ลําคลอง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านหัวหนอง หมู่ที่  8
 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 250,000 มีการดําเนิน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
พร้อมบ่อพัก  บริเวณลําเหมืองข้างบ้าน น้ําท่วมผิวจราจร เมตร   พร้อมบ่อพัก  6  บ่อ การตาม การระบายน้ําสู่ลําคลอง
แม่คํา  ทรายเมืองมา หมู่ 8 ความยาว 58.40 เมตร โครงการ

 - โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน วางท่อระบายน้ํา(คสล.) 50,000 50,000 -"- สามารถป้องกันน้ําท่วมบ้านเรือน กองช่าง
พร้อมบ่อพักและขุดลอก ข้างศาลเจ้าปู่บ้าน น้ําท่วมบ้านเรือนราษฎร ขนาด Ø  80 ซ.ม.  จํานวน 10 เมตร ราษฎรได้เป็นอย่างดี
หมู่ 8 ขนาดลําเหมืองกว้าง 1.5 เมตร ลึก

1 เมตร  ยาว 100 เมตร

 - โครงการรื้อท่อระบายน้ําเก่า และวางท่อ เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน วางท่อระบายน้ํา(คสล.) 20,000 20,000 -"- สามารถป้องกันน้ําท่วมบ้านเรือน กองช่าง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่  หมู่ 8 น้ําท่วมบ้านเรือนราษฎร ขนาด Ø  1 เมตร   จํานวน 12 ท่อ  ราษฎรได้เป็นอย่างดี
สายหน้าบ้านนายบุญช่วย ง้าวกาเขียว

บ้านปางม่วง หมู่ที่  9
 - โครงการวางท่อระบายสายบ้านนายสุพรรณ เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตามสภาพ 100,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
แสงบุญเรือง ถึงบ้านนางสุพรรณี น้ําท่วมผิวจราจร การระบายน้ําสู่ลําคลอง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ภายในหมู่บ้าน
บ้านแม่ฮาว  หมู่ที่  3
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 500,000 ก่อสร้าง แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
เสริมเหล็ก สายหลักรอบหมู่บ้าน แม่ฮาว หมู่ 3 น้ําท่วมผิวจราจร รางระบาย- การระบายน้ําสู่ลําคลอง

น้ําสําเร็จ

ตามเป้าหมาย

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน จากบ้านนางน้อย ปามา 500,000 แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต สายบ้านนางน้อย น้ําท่วมผิวจราจร บริเวณหน้าวัดถึงบ้าน ดต.เจต อนเที่ยง การระบายน้ําสู่ลําคลอง
ปามา บริเวณหน้าวัดถึงบ้าน ดต.เดช  แม่ฮาว หมู่ 3

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมไหลเข้าบ้าน ปริมาณงานจํานวน 2 งานดังนี้ 94,200 94,200 94,200 - " - สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมไหล กองช่าง
พร้อมบ่อพักจํานวน 2 บ่อ เรือนประชาชน 1. สร้างรางระบายน้ํา คสล. ความกว้าง เข้าบ้านเรือนประชาชนได้เป็นอย่าง
สายบ้านนายสมพงษ์ วงศ์ใจสุริยะ  บ้านแม่ฮาว ภายใน0.30 เมตร ยาว 44.00 เมตร  ดี
หมู่ 3  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ฝา+พื้น+ผนังรางหนา 0.10 เมตร   

ลึก 0.40 เมตร
2. บ่อพักน้ํา คสล. ขนาดความกว้าง
ในบ่อพัก 0.60 x 0.60 เมตร  ความลึก
หลังท่อ 0.80 เมตร จํานว 2 บ่อพัก
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เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านสถานี  หมู่ที่  4
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน พร้อมฝาปิดคอนกรีต 500,000 500,000 ก่อสร้าง แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต สายบ้านนายสุภัทรน้ําท่วมผิวจราจร รางระบาย- การระบายน้ําสู่ลําเหมือง
ปวงคํา จนสุดซอย บ้านสถานี หมู่ 4 น้ําสําเร็จ

ตามเป้าหมาย

บ้านแพะดอนสัก  หมู่ที่  5
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 675,000 675,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก น้ําท่วมผิวจราจร 0.3x0.5 เมตร ยาว 150 เมตร การระบายน้ําสู่ลําคลอง
บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน บริเวณซอย สปอ. ถึงลําเหมืองแม่ฮาว

- บริเวณศาลาเอนกประสงค์ถึงลําเหมือง
แม่ฮาว  250 เมตร

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน บ้านแพะดอนสักหมู่ 5 500,000 500,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
สายบ้านนางแก้ว สุขคําเมือง ถึงบ้านนายสงวน อิน- น้ําท่วมผิวจราจร      การระบายน้ําสู่ลําคลอง
แสนต๊ะ บ้านแพะดอนสักหมู่ 5

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ความกว้างภายในราง 0.30 เมตร ยาว 64,000 64,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็น กองช่าง
ซอยบ้านนางน้อย มาเมืองใจ บ้านแพะดอนสักหมู่ 5 น้ําท่วมผิวจราจร 35.00 เมตร  ฝา+พื้น+ผนังราง หนา0.0      การระบายน้ําสู่ลําคลอง

เมตร ลึก 0.40 เมตร
พิกัดจุดเริ่มต้น E 537503, N 2026060
พิกัดจุดสิ้นสุด E 538509, N 2026045
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านขามแดง  หมู่ที่  6
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อฝาปิด เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ยาว 100 เมตร ทั้งสองด้าน 500,000 มีการดําเนิน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
พร้อมฝาปิดคอนกรีตทั้งสองข้างถนนทุกสาย น้ําท่วมผิวจราจร  สายสามแยกหน้าวัดขามแดง หมู่ 6 การตาม ระบายน้ําสู่ลําคลอง

และทุกซอยในหมู่บ้าน โครงการ

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ยาว 900 เมตร ด้านเดียว 500,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
พร้อมฝาปิดคอนกรีต สามแยกบ้านนางจันทร์แก้ว น้ําท่วมผิวจราจร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง
ถึงสามแยกปากทางเข้าหมู่บ้านขามแดง หมู่ 6

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ยาว 120 เมตร ด้านเดียว 130,200 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
เหล็กพร้อมฝาปิดหน้าบ้าน ป.บุญชู - บ้านนางน้อย น้ําท่วมผิวจราจร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงสีโชควันชื่น เพื่อให้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร 50,000 50,000 - " - สามารถแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมา กองช่าง
  เชื่อมต่อจุดเดิม หมู่ 6 ต่อเนื่องจากจุดเดิมที่ยังไม่แล้วเสร็จ หนา 0.15 เมตร ของประชาชนได้เป็นอย่างดี

บ้านปันง้าว  หมู่ที่  7
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ทุกสายทุกซอยในหมู่บ้านปันง้าว หมู่ 7 500,000 500,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กทุกสายทุกซอยในหมู่บ้าน น้ําท่วมผิวจราจร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง
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งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.สาย ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ตามสภาพพื้นที่ 300,000 300,000 300,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายถวิล ถาอรุณ บ้านปันง้าว หมู่ 7  ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา การตาม และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง โครงการ

-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.สาย ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ตามสภาพพื้นที่ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายหนูกัน วงค์ลาศรี บ้านปันง้าว หมู่ 7  ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตัวรางกว้าง 0.30 ยาว 58 เมตร 120,000 -"- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
พร้อมฝาปิดคอนกรีต สายบ้านนายสุชาติ วงศ์สุวรรณน้ําท่วมผิวจราจร พิกัดจุดเริ่มต้น E 538713, N 2027648 ระบายน้ําสู่ลําคลอง
หมู่ 7 พิกัดจุดสิ้นสุด E 539342, N 2028818

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ระยะทางยาว 360 เมตร 1,000,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก น้ําท่วมผิวจราจร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง
สายบ้านนายราช  เหมยฟอง หมู่ 7

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตัวรางกว้าง 0.30 ยาว 62 เมตร 130,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก น้ําท่วมผิวจราจร พิกัดจุดเริ่มต้น E 538713, N 2027648 ระบายน้ําสู่ลําคลอง
สายเชื่อมระหว่างบ้านปันง้าวถึงบ้านสันทราย หมู่ 7 พิกัดจุดสิ้นสุด E 539342, N 2028818
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝา เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ระยะทางยาว 150 เมตร 600,000 มีการดําเนิน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
ปิดตะแกรงเหล็กพร้อมถนนคสล.หน้าบ้าน น้ําท่วมผิวจราจร  การตาม ระบายน้ําสู่ลําคลอง
นายจิระชัย  ด้วงจันตา ไปบ้านปันง้าว สันทราย โครงการ

-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.สาย ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ตามสภาพพื้นที่ 300,000 300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนางจันทร์ กันทา บ้านปันง้าว หมู่ 7  ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา และปลอดภัยในการคมนาคม
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝา เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตามสภาพพื้นที่ 300,000 300,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
ปิดคอนกรีตสายหน้าบ้านพ่อหนานหมูน สุวรรณศร น้ําท่วมผิวจราจร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง
บ้านปันง้าว หมู่ 7

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝา เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ความกว้างภายในราง 0.30 เมตร ยาว 120,500 120,500 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
ปิดคอนกรีตสายหน้าบ้านนายเย็น บุญจู  หมู่ 7 น้ําท่วมผิวจราจร 63.00 เมตร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง

พิกัดจุดเริ่มต้น E 538368, N 2024707
พิกัดจุดสิ้นสุด E 538380, N 2024775

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝา เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตามสภาพพื้นที่ 300,000 300,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
ปิดคอนกรีตสายหลังวัดปันง้าว บ้านปันง้าว หมู่ 7 น้ําท่วมผิวจราจร  ระบายน้ําสู่ลําคลอง
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

บ้านหัวหนอง  หมู่ที่  8
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ตัวรางกว้าง 0.30 ยาว 250 เมตร 482,900 มีการดําเนิน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตข้างถนนสายหน้า น้ําท่วมผิวจราจร พิกัดจุดเริ่มต้น E 538716, N 205154 การตาม ระบายน้ําสู่ลําเหมือง
อู่มงคล ถึงหลังบ้านนายสุพรรณ ทรายหล้า หมู่ 8 พิกัดจุดสิ้นสุด E 0538358, N 2025308 โครงการ

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ขนาดความกว้างภายในราง 0.30 เมตร 270,000 270,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กข้างถนน น้ําท่วมผิวจราจร ยาว 147 เมตร  ฝา+พื้น+ผนังราง ระบายน้ําสู่ลําเหมือง
สายหน้าบ้านนางขวัญเรือน ติวรรณะ หมู่ 8 หนา0.10 เมตร ลึก0.40 เมตร

พิกัดจุดเริ่มต้น E 538218, N 205180
พิกัดจุดสิ้นสุด E 0538324, N 2025269

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ขนาด 0.4x0.5 เมตร ยาว 150 250,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ถนนสายบ้านนายพร ถึง น้ําท่วมผิวจราจร เมตร ระบายน้ําสู่ลําเหมือง
 หลังบ้านนายเกษม  พรหมจรรย์ หมู่ 8

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ขนาด 0.4x0.5 เมตร 2 ข้าง 160,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กข้าง- น้ําท่วมผิวจราจร ยาวข้างละ 50 เมตร รวม 100 ระบายน้ําสู่ลําคลอง
ถนนหน้าบ้านนายเมืองตื่น ทรายเมืองมา หมู่ 8 เมตร

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน ขนาด 0.4x0.5 เมตร ยาว 160 267,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กข้างถนน น้ําท่วมผิวจราจร เมตร ระบายน้ําสู่ลําเหมือง
สายห้างฉัตร-เกาะคา หน้าตู้ยามตํารวจ-ลําเหมือง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร 100,000 มีการดําเนิน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กข้างถนน น้ําท่วมผิวจราจร ยาว 50 เมตร การตาม ระบายน้ําสู่ลําคลอง
สายหน้าบ้านแม่คํา ทรายเมืองมา หมู่ 8 โครงการ

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร 290,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กข้างถนน น้ําท่วมผิวจราจร ยาว 145 เมตร ระบายน้ําสู่ลําคลองได้เป็นอย่างดี
สายตั้งแต่บ้านนางพร ถึงบ้านแม่บาง ใจนันตา หมู่ 8

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร 100,000 100,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตหลังบ้าน ผอ.สุทัศน์ น้ําท่วมผิวจราจร ยาว 50 เมตร ระบายน้ําสู่ลําคลองได้เป็นอย่างดี
ใจคําปัน บ้านหัวหนอง หมู่ 8

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร 100,000 100,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตซอยหน้าบ้าน น้ําท่วมผิวจราจร ยาว 50 เมตร ระบายน้ําสู่ลําคลองได้เป็นอย่างดี
พ.ต.สุริยันห์ หนองปิงคํา บ้านหัวหนอง หมู่ 8

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกัน กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร 290,000 290,000 - " - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและเป็นการ กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตสายบ้าน นายสุทัศน์ น้ําท่วมผิวจราจร ยาว 145 เมตร ระบายน้ําสู่ลําคลองได้เป็นอย่างดี
ถึงบ้านนายปวง ญาณทวี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

7 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมในพื้นที่ หมู่ที่ 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9 500,000 500,000 มีการดําเนิน สามารถระบายน้ําได้เป็นอย่างดี กองช่าง
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ตําบล การตาม

- โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายต้นถ่อน - เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไปอย่างคล่อง สายต้นถ่อน(เก๊าถ่อน)ข้างโรงเรียน 100,000 100,000 โครงการ การระบายน้ําเป็นไปอย่างคล่องตัว 
(เก๊าถ่อน)ข้างโรงเรียนบ้านปันง้าว ลําเหมืองแม่ฮาว ตัว และเพื่อให้เกษตรกรขนพืชพันธุ์ทาง บ้านปันง้าว ลําเหมืองแม่ฮาว และเพื่อให้เกษตรกรขนพืชพันธุ์ทาง
หมู่ 7 การเกษตรสัญจรข้ามลําเหมืองไปมาได้ การเกษตรสัญจรข้ามลําเหมืองไปมาได้

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษาสะพาน
 - โครงการขยายผิวจราจรสะพานบริเวณ  เพื่อขยายผิวจราจรสะพานให้ ขยายกว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร 300,000 300,000 - " - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หน้าฝายแม่ฮาว บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5  กว้างขึ้น  ( สี่เหลี่ยมคางหมู ) และปลอดภัยในการคมนาคม

 - โครงการก่อสร้างราวสะพาน บริเวณหลัง  เพื่อขยายผิวจราจรสะพานให้ ยาว 80 เมตร 50,000 - " - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
วัดบ้านปันง้าว บ้านปันง้าว หมู่ 7  กว้างขึ้น และปลอดภัยในการคมนาคม

9 โครงการก่อสร้างโครงเหล็กจํากัดความสูง เพื่อป้องกันรถที่มีน้ําหนักมากเข้ามา กว้าง 6  เมตร  สูง 5  เมตร 200,000 - " - ป้องกันรถที่มีน้ําหนักมาเข้ามายัง ทต.
ถนนสายห้างฉัตร - เกาะคา บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ยังถนนในพื้นที่ ถนนในพื้นที่ กรม

ทางหลวง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.5  การปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการขุดลอกแหล่งเก็บน้ําในพื้นที่
 - โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยคอกหมู เพื่อป้องกันการตื้นเขินของฝาย กว้าง 50 เมตร ยาว 1,000 100,000 มีการดําเนิน ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ กองช่าง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 และหนองน้ํา เมตร ลึก 5 เมตร การตาม ในฤดูแล้ง

โครงการ

 - โครงการขุดลอกหนองปู่อ้น เพื่อป้องกันการตื้นเขินของหนองน้ํา กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร 50,000 - " - ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ กองช่าง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ลึก 3 เมตร ในฤดูแล้ง

 - โครงการขุดลอกหนองห้า เพื่อป้องกันการตื้นเขินของหนองน้ํา กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร 30,000 - " - ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ กองช่าง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ลึก 3 เมตร ในฤดูแล้ง

 - โครงการขุดลอกหนองบึง สระเก็บน้ํา เพื่อป้องกันการตื้นเขินของหนองน้ํา หนองตึง  พื้นที่สระประมาณ 3 ไร่ 1,000,000 - " - ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ กองช่าง
บ้านสถานี หมู่ 4 และเป็นแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์ หนองมน ในฤดูแล้ง

 - โครงการขุดบ่อเก็บน้ํากลางหมู่บ้าน เพื่อกับเก็บน้ําไว้ใช้ในการอุมโภค ตามสภาพ และตามแนวบ่อเดิม 100,000 - " - ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ กองช่าง
(ตามแนวบ่อเดิม) บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 บริโภค อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง

 - โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยรอด เพื่อป้องกันการตื้นเขินของอ่างเก็บน้ํา ตามสภาพพื้นที่และความจุอ่าง 1,000,000 1,000,000 - " - ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ กองช่าง
บ้านปางม่วง หมู่ 9 และเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในฤดูแล้ง หน่ายงานอื่น

โครงการขุดลอกลําเหมืองแม่ฮาวตลอดทั้งสาย เพื่อป้องกันการตื้นเขินของลําเหมือง ระยะทางโดยประมาณ 4 x 2,000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - " - สามารถป้องกันการตื้นเขินของ กองช่าง
ในเขตพื้นที่ กว้าง 50 เมตร ยาว 1,000 ลําเหมืองได้เป็นอย่างดี หน่ายงานอื่น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.5  การปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
 - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อมีน้ําไว้ใช้สําหรับอุปโภคและ ตามสภาพ 500,000 มีการดําเนิน มีน้ําไว้ใช้สําหรับอุปโภคและ กองช่าง
บ้านปันง้าว หมู่ 7 บริโภค การตาม บริโภค

โครงการ

 - โครงการเจาะบาดาลน้ําลึก และหอจ่ายสูง เพื่อมีน้ําไว้ใช้สําหรับอุปโภคและ ตามสภาพ 500,000 - " - มีน้ําไว้ใช้สําหรับอุปโภคและ กองช่าง
บ้านหัวหนอง หมู่ 8 บริโภค บริโภค

 - โครงการขุดบ่อบาดาล บ้านปางม่วง เพื่อหาแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ ขุดบ่อบาดาล บ้านปางม่วง 100,000 - " - มีน้ําไว้ใช้สําหรับอุปโภคและ กองช่าง
หมู่ 9 อุปโภค - บริโภค หมู่ 9 บริโภค

 - โครงการขุดบ่อน้ําตื้น หมู่ 3 - หมู่ 9 เพื่อหาแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ ขุดบ่อน้ําตื้น หมู่ 3 - หมู่ 9 10,000 10,000 - " - มีน้ําไว้ใช้สําหรับอุปโภคและ กองช่าง
อุปโภค - บริโภค ในพื้นที่ตําบล บริโภค

 - โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค- เพื่อหาแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ จํานวน 20 จุด 14,000,000 - " - มีน้ําไว้ใช้สําหรับอุปโภคและ กองช่าง
 บริโภค และการเกษตร ขนาดใหญ่ หมู่ 3 - 9 อุปโภค - บริโภค  และการเกษตร หมู่ 3 - 9 บริโภค

3  - โครงการโครงการวางท่อเหล็ก ขนาด Ø 4" เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําใช้ในการอุปโภค วางท่อเหล็ก ขนาด Ø 4" จากอ่างเก็บน้าํ 500,000 500,000 -"- สามารถช่วยให้ประชาชนได้มีน้ํา ทต.
จากอ่างเก็บน้ําห้วยลอด-หมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ 9และบริโภค น้ําห้วยลอด-หมู่บ้าน อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ กรมชลฯ

ฯลฯ
113

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ํา (เพื่อการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการเทดาดลําเหมือง 
 - โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองในพื้นที่ เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ลําเหมืองห้าร้อย ห้าต้าง แม่ปิ้ง 1,000,000 มีการดําเนิน สามารถป้องกันการตื้นเขินของ กองช่าง
ตําบล ลําเหมือง เหมืองหลวง ทุ่งง้าว แม่ฮาว การตาม ลําเหมืองได้เป็นอย่างดี

โครงการ

 - โครงการเทดาดลําเหมืองห้าต้าง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง 1 เมตร ยาว 1,000 500,000 - " - สามารถป้องกันการตื้นเขินของ กองช่าง
 บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ลําเหมือง เมตร ลึก 1.50 เมตร ลําเหมืองได้เป็นอย่างดี

 - โครงการเทดาดลําเหมืองห้าร้อย เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง 1 เมตร ยาว 1,000 500,000 - " - สามารถป้องกันการตื้นเขินของ กองช่าง
 บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ลําเหมือง เมตร ลึก 1.50 เมตร ลําเหมืองได้เป็นอย่างดี

 - โครงการเทดาดลําเหมืองสัน เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง 1 เมตร ยาว 1,500 500,000 500,000 - " - สามารถป้องกันการตื้นเขินของ กองช่าง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ลําเหมือง เมตร ลึก 1.20 เมตร ลําเหมืองได้เป็นอย่างดี

 - โครงการเทดาดลําเหมืองโป่ง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง 1 เมตร ยาว 1,000 500,000 - " - สามารถป้องกันการตื้นเขินของ กองช่าง
จากง่ามเหมืองโป่ง บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ลําเหมือง เมตร ลึก 1.50 เมตร ลําเหมืองได้เป็นอย่างดี

 - โครงการเทดาดลําเหมืองหลวง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง 1 เมตร ยาว 1,000 500,000 - " - สามารถป้องกันการตื้นเขินของ กองช่าง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ลําเหมือง เมตร ลึก 1.20 เมตร ลําเหมืองได้เป็นอย่างดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ํา (เพื่อการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการเทดาดลําเหมืองแม่ฮาว เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง  0.7  เมตร  ยาว  500 500,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ลําเหมือง เมตร การตาม และสามารถรองรับน้ําในฤดูน้ํา

โครงการ หลากได้

 - โครงการเทดาดลําเหมืองพร้อมทํานบ เพื่อป้องกันการตื้นเขินของฝาย เทดาดลําเหมืองพร้อมทํานพ 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
ข้างบ้านนายมูล  ฉัตรแก้วถึงข้างบ้าน และหนองน้ํา และสามารถรองรับน้ําในฤดูน้ํา
นางนันทจิตรา  กาวิละ หมู่ 5 หลากได้

 - โครงการเทดาดลําเหมืองบ้านแม่ช่วยถึง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ตามสภาพ 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
หน้าบ้านลุงดอน บ้านขามแดง หมู่ 6 ลําเหมือง และสามารถรองรับน้ําในฤดูน้ํา

หลากได้

 - โครงการเทดาดลําเหมืองคอนกรีตเสริม- เพื่อป้องกันการตื้นเขินของลําเหมือง ตามสภาพ 200,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
เหล็ก บริเวณศาลเจ้าปู่บ้าน - ลําเหมืองสาธารณะ  และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และสามารถรองรับน้ําในฤดูน้ํา
บ้านหัวหนอง หมู่ 8 หลากได้

 - โครงการเทดาดลําเหมืองคอนกรีตเสริม- เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ ตามสภาพ 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
เหล็กข้างบ้านนางคํา ทรายเมืองมา ลําเหมือง และสามารถรองรับน้ําในฤดูน้ํา
บ้านหัวหนอง หมู่ 8 หลากได้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ํา (เพื่อการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการเทดาดลําเหมือง ซอย 1 เพื่อป้องกันการกัดเซาะของตลิ่ง กว้าง 2 ม. ลึก 1 ม. 240,000 240,000 มีการดําเนิน ป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งได้ กองช่าง
บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ยาว 80 ม. การตาม

โครงการ

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดลําเหมืองกลาง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร 500,000 500,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
ตั้งแต่บ้านนางจุฬาลักษณ์ ถึงบ้าน ลําเหมือง ยาว  1,000  เมตร และสามารถรองรับน้ําในฤดูน้ํา
หมอรุ่งโรจน์ ง้าวกาเขียว บ้านหัวหนอง หมู่ 8 - สายหน้าบ้านหมอบุญช่วย ง้าวกาเขียว หลากได้

 - โครงการก่อสร้างทํานบกั้นน้ําแม่ตาลหน้า เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ในการ ทํานบกว้าง 30 เมตร สูง 1 เมตร 500,000 - " - ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน บ้านปางม่วง  หมู่ที่  9 อุปโภค บริโภค การเกษตร

 - โครงการเทดาดลําเหมืองทุ่งใน บริเวณ เพื่อป้องกันการตื้นเขินของฝาย เทดาดลําเหมืองบริเวณฝาย 500,000 ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
ฝายทุ่งใน บ้านปางม่วง  หมู่ที่  9 และหนองน้ํา ทุ่งในบ้านปางม่วง และสามารถรองรับน้ําในฤดูฝนได้

 - โครงการเทดาดลําเหมืองฝายห้าร้อย เพื่อป้องกันการตื้นเขินของฝาย เทดาดลําเหมืองบริเวณฝาย 500,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
บริเวณฝายห้าร้อย บ้านปางม่วง  หมู่ที่  9 และหนองน้ํา ห้าร้อยบ้านปางม่วง และสามารถรองรับน้ําในฤดูฝนได้

 - โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังบริเวณ เพื่อป้องกันการทรุดตัวของตลิ่ง สร้างพนังกันตลิ่งพังบริเวณ 1,000,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
ฝายห้าร้อย บ้านปางม่วง  หมู่ที่  9 ฝายห้าร้อยบ้านปางม่วง และสามารถรองรับน้ําในฤดูฝนได้

116

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ํา (เพื่อการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
 - โครงการขุดลอกเหมือง ฝายปึ๋ง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของฝาย กว้าง  1  เมตร  ยาว  1,000 100,000 100,000 มีการดําเนิน ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตรและ กองช่าง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 และหนองน้ํา เมตร การตาม มีแหล่งรองรับน้ําในฤดูน้ําหลากได้

โครงการ

 - โครงการขุดลอกเหมืองฝายหลวง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของฝาย ตามสภาพ 100,000 - " - ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตรและ กองช่าง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 และหนองน้ํา มีแหล่งรองรับน้ําในฤดูน้ําหลากได้

 - โครงการขุดลอกหน้าเหมืองหลวง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของฝาย กว้าง 15 เมตร ยาว 100 เมตร 200,000 - " - ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตร กองช่าง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 และหนองน้ํา ลึก 1 เมตร และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมือง  บริเวณลํา เพื่อป้องกันการตื้นเขินของฝาย ระยะทางประมาณ 1,000 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
เหมืองที่ผ่านกลางหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 และหนองน้ํา เมตร บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองสาย เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของลําเหมือง ตามสภาพ 100,000 - " - สามารถแก้ไขปัญหาการตื้นเขิน กองช่าง
บ้านโบสถ์ - กองทราย หมู่ 3 ของลําเหมืองได้เป็นอย่างดี
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เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ํา (เพื่อการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการขุดลอกลําฝายห้าร้อย พร้อม เพื่อป้องกันการตื้นเขินของฝาย ขุดลอกฝายห้าร้อย สร้างพนัง 150,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
สร้างพนังกันดิน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 และหนองน้ํา กันดิน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 การตาม และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

โครงการ

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองห้าต้าง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของ กว้าง 1 เมตร ยาว 2,000 1,500,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ลําเหมือง เมตร ลึก 1.20 เมตร และสามารถรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกหน้าฝาย และลําเหมือง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของฝาย กว้าง 15 เมตร ยาว 50 - 80 300,000 300,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
ผ่านหมู่บ้านตลอดสาย บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 และลําเหมือง เมตร ลึก 2 เมตร และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองทุกเส้น เพื่อลดการเกิดน้ําท่วมฉับพลันในขณะ ขุดลอกลําเหมือง บ้านขามแดง หมู่ 6 150,000 ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
บ้านขามแดง หมู่ 6 ฝนตก สายหลังบ้าน อ.ดนัย สุวรรณชัย และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองปู่เจ้า เพื่อป้องกันการตื้นเขินของลําเหมือง ขุดลอกลําเหมืองปู่เจ้า พร้อมวาง 150,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
บ้านขามแดง หมู่ 6 ท่อระบายน้ํา และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองหน้าป่าช้า พร้อมสร้าง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของลําเหมือง ขุดลอกลําเหมืองหน้าป่าช้า ความยาว 450,000 ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
ฝายใหม่ บ้านปันง้าว หมู่ 7 ประมาณ 500 เมตร พร้อมสร้างฝายใหม่ และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ํา (เพื่อการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองข้างวัดปันง้าว เพื่อป้องกันการตื้นเขินของลําเหมือง ข้างวัดปัดง้าว 200,000 200,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
และถมดินกั้นเหมืองจากโรงปราสาท  หมู่ 7 และป้องกันน้ําท่วม บ้านปันง้าว หมู่ 7 การตาม และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

โครงการ

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองแม่ฮาวพร้อมเปิดหน้าฝาเพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของลําเหมือง ลําเหมืองแม่ฮาว 100,000 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
บ้านปันง้าว หมู่ 7 และหน้าฝายลําเหมืองแม่ฮาว บ้านปันง้าว หมู่ 7 และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองแม่ฮ่างถึงลําเหมือง เพื่อป้องกันการตื้นเขินของลําเหมือง ขุดลอกลําเหมืองแม่ท่าง+ลําเหมือง 100,000 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
แม่หน้อย บ้านปันง้าว หมู่ 7 แม่หน้อย บ้านปันง้าว หมู่ 7 และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ํา เพื่อป้องกันการตื้นเขินของลําเหมือง ขุดลอกลําเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ํา 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
ข้างบ้านนางเพ็ญ อินถานะ  บ้านปันง้าว หมู่ 7 และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองกลางถึงลําเหมืองแม่ฮ่างเพื่อป้องกันการตื้นเขินของฝาย ขุดลอกลําเหมืองกลาง 100,000 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
หน้าบ้านนายเดชา มูลอินต๊ะ บ้านปันง้าว หมู่ 7 และหนองน้ํา ประมาณ 500 เมตร และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน

 - โครงการขุดลอกลําเหมืองทางไปโรงฆ่า เพื่อป้องกันการตื้นเขินของฝาย ขุดลอกลําเหมืองทางไปโรงฆ่าสัตว์ 300,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
สัตว์ หมู่ 7 และหนองน้ํา หมู่ 7 ประมาณ 1,000 เมตร และมีแหล่งรองรับน้ําในฤดูฝน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ํา (เพื่อการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

3 โครงการบดอัดคันดินลําเหมืองหลวง เพื่อช่วยเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดู กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 300,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
บ้านแม่ฮาว  หมู่ที่ 3 แล้ง สูง 2 เมตร การตาม และสามารถรองรับน้ําช่วงฤดูฝน

โครงการ

4 โครงการทําประตูเปิด - ปิด น้ํา เหมืองปิ้ง เพื่อช่วยเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดู บริเวณเหมืองปิ้ง บ้านแม่ฮาว 50,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
บ้านแม่ฮาว  หมู่ที่ 3 แล้ง หมู่ 3 และสามารถรองรับน้ําช่วงฤดูฝน

5 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฝาย
 - โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฝายต้นน้ํา เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงฝาย ซ่อมแซมและปรับปรุงฝาย 30,000 30,000 30,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
ลําธาร(Check Dam)ตามแนวพระราชดําริ ต้นน้ําในเขตพื้นที่ตําบลห้างฉัตร ทั้ง 7 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ และสามารถรองรับน้ําในฤดูน้ํา
"โครงการ 87 พรรษา 80 พันฝาย" ตําบลห้างฉัตร หลากได้

 - โครงการซ่อมแซมคันดินและปรับปรุงฝายน้ําล้น เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงฝาย ซ่อมแซมคันดิน โดยการเทคอนกรีต 150,000 150,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
ฝายห้าต้าง พร้อมทําประตูน้ํา หมู่ 9 ต้นน้ําในเขตพื้นที่ตําบลห้างฉัตร เสริมเหล็ก พร้อมทําประตูน้ํา และสามารถรองรับน้ําในฤดูน้ํา

หลากได้

 - โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งใน บริเวณฝาย เพื่อช่วยเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดู ระยะทางประมาณ 1,000 100,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตร กองช่าง
ทุ่งใน บ้านปางม่วง  หมู่ 9 แล้ง เมตร และสามารถรองรับน้ําช่วงฤดูฝน

6 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ําลําน้ําแม่ตาล เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง จํานวน 5 จุด ในพื้นที่ หมู่ 3 - 9 2,500,000 2,500,000 - " - ประชาชนมีน้ํากักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
(แก้มลิง)  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ํา (เพื่อการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

7 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น
 - โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นขนาดเล็กภายในพื้นที่ เพื่อหาแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ ฝายน้ําล้นขนาดเล็ก บริเวณฝายแม่ฮาว 100,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตรและ กองช่าง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 บริโภค และการเกษตร ฝายปิ้ง ฝายปึ๋ง การตาม สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง

โครงการ

 - โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําน้ําแม่ฮาว เพื่อหาแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ ความยาว 10 เมตร ลึก 1.5 150,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตรและ กองช่าง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 บริโภค และการเกษตร เมตร สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง

 - โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นฝายหลวง เพื่อหาแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ ความยาว 50 เมตร ลึก 1.5 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตรและ กองช่าง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 บริโภค และการเกษตร เมตร สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง

 - โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ําลําเหมือง เพื่อสร้างแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ ตามสภาพพื้นที่ 300,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตรและ กองช่าง
ขามแดงและลําเหมืองแม่ฮาว หลังวัดดอนมูล บริโภค และการเกษตร สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง

 - โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นกั้นน้ําแม่ฮาว เพื่อหาแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ ตามสภาพพื้นที่ 300,000 - " - ประชาชนได้ใช้น้ําในการเกษตรและ กองช่าง
บ้านปันง้าว หมู่ 7 บริโภค และการเกษตร สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.6  การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ํา (เพื่อการเกษตร)
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา ลําน้ําแม่ตาล เพื่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ําเพื่อใช้ กว้าง 60 เมตร สูง 1 เมตร  50,000 50,000 มีการดําเนิน ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตร กองช่าง
บ้านแม่ฮาว  หมู่ 3 สําหรับบริโภค และการเกษตร จํานวน 5 จุด พร้อมตาข่าย การตาม

โครงการ

 - โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา(ฝายน้ําล้น)  ลําน้ํา- เพื่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ําเพื่อใช้ สร้างฝายน้ําล้น ลําน้ําแม่ฮาวบริเวณกลา 50,000 50,000 - " - ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตร กองช่าง
แม่ฮาวสายบ้านแพะดอนสัก  หมู่ 5 สําหรับอุปโภค และการเกษตร หมู่บ้าน

 - โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา บริเวณลําน้ํา เพื่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ําเพื่อใช้ ตามสภาพพื้นที่ 50,000 50,000 - " - ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตร กองช่าง
แม่ฮาว  บ้านปันง้าว  หมู่ 7 สําหรับบริโภค และการเกษตร

 - โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา(เขียงแต) บริเวณ เพื่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ําเพื่อใช้ ตามสภาพพื้นที่ 50,000 50,000 - " - ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตร กองช่าง
ลําเหมือนปู่ปาน  บ้านปันง้าว  หมู่ 7 สําหรับบริโภค และการเกษตร

 - โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา บริเวณลําน้ํา เพื่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ําเพื่อใช้ กว้าง 60 เมตร สูง 1 เมตร  50,000 50,000 - " - ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตร กองช่าง
แม่ตาล  บ้านปางม่วง  หมู่ 9 สําหรับบริโภค และการเกษตร จํานวน 5 จุด พร้อมตาข่าย

 - โครงการซ่อมแซมฝายน้ําล้นบริเวณประปา เพื่อซ่อมแซมแหล่งเก็บกักน้ําเพื่อใช้ ด้วยการตอกหลัก เรียงหิน 200,000 200,000 - " - ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตร กองช่าง
 บ้านปางม่วง  หมู่ 9 สําหรับอุปโภคและบริโภค  หรือตามสภาพพื้นที่

8  - โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อหาแหล่งน้ําไปใช้สําหรับ หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 200,000 ประชาชนมีน้ําใช้ในการเกษตร กองช่าง
พร้อมติดตั้งปั๊มซัมเมอร์ส  หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 บริโภค และการเกษตร  
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เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เพื่อเป็นกําลังใจและให้ชีวิตการเป็น ประชาชนในพื้นที่ 84,000 84,000 84,000 มีการดําเนิน เป็นกําลังใจและให้ชีวิตการเป็น สํานักปลัด
ผู้ป่วยเอดส์ หมู่ 3 - 9 อยู่ดีขึ้นกว่าเดิม (90,000) การตาม อยู่ดีขึ้นกว่าเดิม

โครงการ

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส เพื่อเป็นกําลังใจและให้ชีวิตการเป็น ประชาชนในพื้นที่ 140,000 140,000 140,000 -"- เป็นกําลังใจและให้ชีวิตการเป็น สํานักปลัด
ให้การสังคมสงเคราะห์ หมู่ 3 - 9 อยู่ดีขึ้นกว่าเดิม อยู่ดีขึ้นกว่าเดิม

3 โครงการเพิ่มเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อเป็นกําลังใจและให้ชีวิตการเป็น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 1,000,000 -"- เป็นกําลังใจและให้ชีวิตการเป็น สํานักปลัด
ผู้ป่วยเอดส์ อยู่ดีขึ้นกว่าเดิม ทุกหมู่บ้าน อยู่ดีขึ้นกว่าเดิม

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เพื่อเป็นกําลังใจและให้ชีวิตการเป็น ประชาชนในพื้นที่ 140,000 140,000 140,000 -"- เป็นกําลังใจและให้ชีวิตการเป็น สํานักปลัด
ให้การสังคมสงเคราะห์ หมู่ 3 - 9 อยู่ดีขึ้นกว่าเดิม อยู่ดีขึ้นกว่าเดิม

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน เพื่อเป็นกําลังใจและให้ชีวิตการเป็น ประชาชนในพื้นที่ 140,000 140,000 140,000 -"- เป็นกําลังใจและให้ชีวิตการเป็น สํานักปลัด
ให้การสังคมสงเคราะห์ หมู่ 3 - 9 อยู่ดีขึ้นกว่าเดิม อยู่ดีขึ้นกว่าเดิม

6 โครงการจัดตั้ง - สนับสนุนกองทุน เพื่อจัดให้มีสวัสดิการสังคม สนับสนุนงบประมาณให้แก่ 50,000 50,000 50,000 -"- ผู้ป่วยเอดส์มีสวัสดิการสําหรับการ สํานักปลัด
 ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ สงเคราะห์แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ กองทุนฯ ยังชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7 โครงการแจกเครื่องกันหนาวให้  เพื่อช่วยเหลือคนชรา ผู้พิการ  จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวมอบให้แก่ 50,000 50,000 50,000 -"- ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและ สํานักปลัด
คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ด้อยโอกาส  ให้มีเครื่องกัน  คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (50,000) บรรเทาความเดือดร้อนในช่วง

 หนาวใช้ในช่วงฤดูหนาว
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ฤดูหนาว

8 โครงการสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ สนับสนุนงบประมาณให้แก่ 35,000 35,000 35,000 มีการดําเนิน ประชาชนในหมู่บ้านได้รับการ สํานักปลัด
ราษฎรประจําหมู่บ้าน ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจํา ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจํา การตาม ช่วยเหลือจากศูนย์สงเคราะห์

หมู่บ้าน หมู่บ้าน โครงการ ราษฎรประจําหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

9 โครงการสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อพัฒนา เพื่อจัดให้มีสวัสดิการสงเคราะห์ อสม. ประจําหมู่บ้าน หมู่ 3 - 9 30,000 30,000 30,000 -"- อสม.มีขวัญและกําลังใจในการ สํานักปลัด
คุณภาพชีวิตสําหรับอสม. สําหรับ อสม. ปฏิบัติหน้าที่

10 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ประจําหมู่บ้านในเขต 30,000 30,000 30,000 -"- อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา สํานักปลัด
ประจําหมู่บ้าน อสม.ให้มีประสิทธิภาพ หมู่บ้านมีขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่

11 โครงการคุ้มครอง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงาน
 - โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและ 1. เพื่อป้องกันการหลอกลวงแรงงาน เด็กและผู้ปกครองในเขตพื้นที่ 5,000 -"- 1. แรงงานเด็กได้รับการคุ้มครองตาม สํานักปลัด
แก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก เด็กไปทํางานในทางที่ไม่ถูกต้อง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายแรงงาน จํานวน 4,300 คน

เสื่อมเสีย หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ จ.ลําปาง 86 องค์กรๆ ละ 50 คน 2. แรงงานเด็ก ผู้นําชุมชนและ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อน รวม 4,300 คน โดยใช้สถานที่ของ ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครอง เพื่อนําไปสู่การพัฒนาส่งเสริม แรงงานนอกระบบ ประกอบด้วย 12,600 มีการดําเนิน แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้ม สํานักปลัด
แรงงานนอกระบบ พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอก แรงงานภาคเกษตร และผู้รับงาน การตาม ครองตามกฎหมาย มีความปลอดภัย

ระบบ ให้มีสภาพการทํางานและ ไปทําที่บ้าน/องค์กรปกครองส่วน โครงการ ในการทํางาน และได้รับค่าตอบแทน
สภาพการจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย ท้องถิ่น 86 องค์กร ๆ ละ 50 คน อย่างเป็นธรรม

โดยให้สถานที่อขงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

 - โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้าน เพื่อสอดส่องดูแลมิให้มีการหลอก สมาชิกเทศบาลตําบล / สมาชิก 12,600 -"- เครือข่ายด้านคุ้มครองแรงงาน มีความ สํานักปลัด
คุ้มครองแรงงาน ลวงการใช้แรงงานอย่างไม่เป็น เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล /ผู้นํา รู้ความเข้าใจเกี่ยกับกฎหมายคุ้มครอง

ธรรม โดยทุกส่วนราชการมีส่วนร่วม ชุมชน / กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน จํานวน แรงงานได้เป็นอย่างดี สามารถให้คํา
ในการสร้างระบบการทํางานแบบ  86 องค์กร ๆละ 50 คน โดยใช้ ปรึกษาแนะนํา กฎหมายคุ้มครอง
เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน สถานที่ขององค์กรปกครองส่วน แรงงานแก่ผู้ใช้แรงงาน และบุคคล
อย่างมีประโยชน์สูงสุด ท้องถิ่น ทั่วไปได้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

12 โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัว
 - โครงการสถาบันครอบครัวอบอุ่น พ่อแม่ลูก เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวใน หมู่ 3-9 30,000 30,000 30,000 มีการดําเนิน ส่งเสริมสถาบันครองครัวในชุมชน สํานักปลัด
  ชุมชนให้มีสัมพันธ์อันดีต่อกัน การตาม ให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

โครงการ

 - โครงการครอบครัวตัวอย่าง เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวใน หมู่ 3-9 20,000 20,000 -"- ส่งเสริมสถาบันครองครัวในชุมชน สํานักปลัด
ชุมชนให้มีสัมพันธ์อันดีต่อกัน ให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

 - โครงการ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวในชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน และหมู่บ้านใน 30,000 30,000 -"- ส่งเสริมสถาบันครองครัวในชุมชน สํานักปลัด
ให้มีสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยอาศัยความ เขตพื้นที่ หมู่ 3-9 ให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ร่วมมือจากสามองค์กรหลักคือวัด บ้าน 
โรงเรียน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

 - โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกล เพื่ออุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลห้างฉัตร- 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว สํานักปลัด
ยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2559 ตําบลห้างฉัตร แม่ตาล หมู่ 3 - 9 (20,000) ตําบลห้างฉัตร
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลห้างฉัตร

13 โครงการสนับสนุนองค์กรสาธารณะ เพื่อสนับสนุนองค์กรสาธารณะ กลุ่มองค์กรสาธารณะในพื้นที่ 20,000 20,000 -"- สนับสนุนองค์กรสาธารณะ สํานักปลัด
ให้ดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ให้ดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

14 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ สนง.พัฒนาชุมชนอําเภอห้างฉัตร 100,200 70,200 มีการดําเนิน สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของ สนง.พัฒนา
สนง.พัฒนาชุมชนอําเภอห้างฉัตร สนง.พัฒนาชุมชนอําเภอห้างฉัตร การตาม สนง.พัฒนาชุมชนอําเภอห้างฉัตรได้ ชุมชน

โครงการ

- โครงการศึกษาดูงานชุมชนแข็มแข็ง เพื่อสนับสนุนการศึกษาดูงานชุมชนเข้ม บ้านขามแดง หมู่ 6  และประชาชน 30,000 สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง
ให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตําบล ในพื้นที่ที่สนใจ พร้อมจนท.โครงการ เพื่อนํามาปรับใช้ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

- สนับสนุนงบประมาณ หรือจัดอบรมโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีเข้าไป คณะกรรมการสตรี กลุ่มสตรี หมู่3 - 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถสนับสนุนกลุ่มสตรี องค์กร- -"-
พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี และสนับสนุน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา หมู่9 ในพื้นที่ตําบลห้างฉัตร 50 คน สตรีได้เป็นอย่างดี
กลุ่มอาชีพสตรี เศรษฐกิจ สังคม การปกครองท้องถิ่น
- สนับสนุนโครงการอบรมเพิ่มความรู้อาสา- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อาสาสมัครพัฒนาชุมชน(อช.) / 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ -"-
สมัครพัฒนาชุมชน(อช.) / ผู้นําอช. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน(อช.)และผู้นําอช.  ผู้นําอช. หมู่ 3 - 9  ต.ห้างฉัตร งานของ อช.และผู้นํา อช.ได้เป็นอย่างดี

15 โครงการด้านความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และ
สตรีในชุมชน
 - โครงการอบรมบทบาทผู้นําชุมชนเพื่อป้องกัน เพื่อกระตุ้นให้เด็ก/เยาวชนได้รับรู้ การอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไข 30,000 30,000 30,000 -"- เด็ก/เยาวชนในชุมชนมีความเข้ม สํานักปลัด
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก/เยาวชนตําบลสภาพปัญหาและเพิ่มทักษะการ ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก/เยาวชน แข็งไร้ความรุนแรง

ดําเนินชีวิต/ป้องกันตัว ของตําบลในพื้นที่
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการลดละเลิก การดื่มสุราในครอบครัว เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหา ป้องกันและขจัดความรุนแรงของ 35,000 35,000 35,000 มีการดําเนิน ให้เยาวชนและผู้ปกครองมีความ สํานักปลัด
เพื่อป้องกันและขจัดความรุนแรงของเยาวชน ความรุนแรงในครอบครัวที่จะส่งผล เยาวชน การตาม ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงและ
ในชุมชน กระทบต่อเยาวชน โครงการ ป้องกันแก้ไข

 - โครงการการฝึกอบรมผู้นําสตรี และเยาวชน เพื่อให้สตรีและเยาวชนรู้ถึงพิษภัยของ สตรีและเยาวชนในตําบล 30,000 30,000 30,000 -"- ลดความรุนแรงในสตรี เยาวชนและ สํานักปลัด
ไทย เพื่อลดความรุนแรงในสังคม สังคมและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน สังคม

 - โครงการครอบครัวเยาวชนไทยห่างไกล เพื่อให้เยาวชนได้ ลด ละ เลิก เยาวชนได้ ลด ละ เลิก อบายมุข 30,000 30,000 -"- มีความรัก สามัคคี ของกลุ่มเยาวชน สํานักปลัด
อบายมุข อบายมุขต่างๆ ให้เยาวชนได้ตระหนัก ต่างๆ และตระหนักถึงโทษของ ในพื้นที่ และเยาวชนได้รับรู้ถึงปัญหา

ถึงโทษของสิ่งเสพติดทั้งหลายและ สิ่งเสพติด ที่เกิดขึ้นในชุมชน
รณรงค์ ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แก่สังคม

 - โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดจากยาเสพติด เพื่อลดปัญหาเสพติดและส่งเสริม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้หรือ 50,000 50,000 -"- ปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลง สํานักปลัด
และอบายมุขต่างๆ หมู่ 3 - 9 ความเข้มแข็งของชุมชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือจัดตั้ง

เครือข่ายระบบป้องกันภัยยาเสพติด
ให้แก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กในวันสิทธิ เพื่อลดปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและ จัดกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็ก 30,000 30,000 30,000 มีการดําเนิน ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี สํานักปลัด
เด็ก 20 พ.ย. ทุกปี สตรีส่งเสริมความเข้มแข็งและความ และสตรีให้แก่ครอบครัวในเขต การตาม ลดลง

อบอุ่นให้แก่ครอบครัว รับผิดชอบของเทศบาลฯ โครงการ

 - โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและ จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก 200,000 200,000 -"- ประชาชนเกิดความรักสามัคคี สํานักปลัด
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใน ในตําบล เช่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เขตรับผิดชอบของ เทศบาล  - พัฒนาศักยภาพเด็ก 0-6 ปี ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง

 - อบรมเพื่อเพศศึกษา
 - สอนเสริม (เยาวชนสู่ความเป็น
   เลิศ ฯลฯ)

 - โครงการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กและ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบลตําบล 30,000 30,000 30,000 -"- เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ใน สํานักปลัด
เยาวชน ในการแสดงออกในกิจกรรมที่เป็น ห้างฉัตรแม่ตาล การแสดงออกในกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ ประโยชน์

 - โครงการกีฬาครอบครัวสัมพันธ์/งานสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีกําลังใจใน ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของ 30,000 30,000 -"- ผู้สูงอายุสามารถดําเนินชีวิตในสังคม สํานักปลัด
ผู้สูงอายุ การดําเนินชีวิตและสร้างความเข้าใจ เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้อย่างปกติสุข

เพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว
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งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการวันสตรีสากลอําเภอห้างฉัตร ประจํา เพื่อให้สังคมยอมรับบทบาทการ สตรีในเขตรับผิดชอบของแต่ละ 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนิน เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ใน สํานักปลัด
ปีงบประมาณ 2559 ทํางานของสตรีมากขึ้น จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม (20,000) การตาม การแสดงออกในกิจกรรมที่เป็น
โดยการจัดอบรมส่งเสริมเนื่องในวันสตรีสากล พื้นบ้านความเป็นสตรีท้องถิ่น โครงการ ประโยชน์

 - โครงการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก เพื่อรณรงค์และป้องกันให้ความรู้แก่ จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 20,000 20,000 20,000 -"- เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ สํานักปลัด
เยาวชนประชาชนเรื่องโรคเอดส์ ผู้ติดเชื้อเอดส์และสร้างความเข้าใจ

ให้แก่ประชาชนเรื่องโรคเอดส์

 - โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะดูแลอนามัย เพื่อให้ความรู้และทักษะในการดูแล เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ 30,000 30,000 -"- เยาวชนมีความรู้มีทักษะในการดูแล สํานักปลัด
เจริญพันธุ์แก่เยาวชน อนามัยวัยเจริญพันธุ์แก่เยาวชน อนามัยเจริญพันธุ์

 - โครงการแกนนําเยาวชนกับการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างเสริมให้เยาวชนมีสุขภาวะ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ 30,000 30,000 -"- เยาวชนในเขตรับผิดชอบมีสุขภาวะ สํานักปลัด
พฤติกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดี ที่ดีในการดําเนินชีวิต เยาวชนได้มีการปลับเปลี่ยน ที่ดี

พฤติกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดี
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เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

16 โครงการสนับสนุนสวัสดิการสังคม
 - โครงการเผยแพร่/จัดตั้งสหกรณ์เครดิต เพื่อส่งเสริมการลงทุนสําหรับประชาชน กลุ่มชมรม/องค์กรต่างๆในตําบล 20,000 มีการดําเนิน สามารถส่งเสริมการลงทุนสําหรับ สํานักปลัด
ยูเนี่ยน ในพื้นที่ การตาม ประชาชนในพื้นที่

โครงการ

 - โครงการสวัสดิการสังคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด ประชาชนในพื้นที่ 70,000 -"- สามารถจัดสวัสดิการให้กับประชาชน สํานักปลัด
สวัสดิการสังคมให้กับประชาชน ในพื้นที่

- โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนต่างๆ หมู่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 80,000 80,000 80,000 -"- สามารถจัดสวัสดิการให้กับประชาชน สํานักปลัด
ในพื้นที่เช่น กลุ่มออมทรัพย์บ้านขามแดง , จัดตั้ง ที่ให้สวัสดิการสังคมให้กับประชาชน ในพื้นที่หมู่ 3 - 9  ได้เป็นอย่างดี
กองทุนดูแลผู้สูงอายุ - จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ

 - โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 50,000 -"- พัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชน สํานักปลัด
ในพื้นที่ จ.ลําปาง ด้านทักษะชีวิตความเป็นผู้นํา ด้านทักษะชีวิตความเป็นผู้นํา ด้านทักษะชีวิตความเป็นผู้นํา

 - โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิประชาชน เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิประชาชน ประชาชนในพื้นที่ 70,000 -"- สามารถส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิ สํานักปลัด
ประชาชน

 - โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในพื้นที่ 50,000 -"- สามารถจัดตั้งเครือข่ายผู้สูงอายุ สํานักปลัด

 - โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุบ้านแม่ฮาว เพื่อก่อสร้างอาคารสําหรับทํากิจกรรม ก่อสร้างอาคาร ขนาด 6 x 8 เมตร 300,000 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ กองช่าง
หมู่ 3 ของผู้สูงอายุ อย่างชัดเจนและทั่วถึง
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการสนับสนุนงบประมาณให้กับชมรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ และค่าใช้จ่าย 72,600 72,600 มีการดําเนิน สามารถส่งเสริมการดําเนินงาน สํานักปลัด
ผู้สูงอายุตําบลห้างฉัตร ตามโครงการ "พัฒนาที่ หรือกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตําบล ในการปรับปรุงอาคารที่ทําการ และ (-) การตาม ของศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุได้
ทําการชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล ปรับสภาพภูมิทัศน์ ให้กับที่ทําการ โครงการ เป็นอย่างดี
ห้างฉัตรแม่ตาล ชมรมฯ บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5

 - โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแล เพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและ จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแล 100,000 -"- สามารถส่งเสริมการดําเนินงาน สํานักปลัด
ผู้สูงอายุ บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ของศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุได้

 - โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่ป่วยและไม่ เพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่ป่วยและ ผู้สูงอายุบ้านหัวหนอง หมู่ 8 20,000 -"- ผู้สูงอายุที่ป่วยและไม่สามารถดูแล สํานักปลัด
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตัวเองได้มีกําลังใจในการดํารงชีวิต

 - โครงการเสริมสร้างศีลธรรมสําหรับเด็กและ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรมสําหรับเด็ก เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 50,000 -"- เสริมสร้างศีลธรรมสําหรับเด็กและ สํานักปลัด
เยาวชน และเยาวชน เยาวชน

 - โครงการสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางด้าน เพื่อสร้างเครือข่ายความมั่นคงทาง ประชาชนในพื้นที่ 30,000 -"- สร้างเครือข่ายความมั่นคงทางด้าน สํานักปลัด
อาหาร ด้านอาหาร อาหาร

 - โครงการ 1 หมอ 1 ตําบล เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้มีหมอ เยาวชนที่สนใจ 1,000,000 -"- สนับสนุนงบประมาณให้มีหมอประจํา สํานักปลัด
ประจําตําบล ตําบล

132

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

17 โครงการสนับสนุนกิจการชมรมผู้สูงอายุตําบล เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน ชมรมผู้สูงอายุตําบลห้างฉัตร 108,320 108,320 มีการดําเนิน สามารถสนับสนุนงบประมาณในการ สํานักปลัด
ห้างฉัตร กิจกรรมต่างๆของชมรมผู้สูงอายุตําบล การตาม ดําเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุได้ ชมรมผู้สูงอายุ
- โครงการพัฒนารูปแบบอาสาสมัครให้ความรู้ เพื่อจัดหาอาสาสมัครให้ความรู้แก่ -"- 8,600 โครงการ -"- ตําบลห้างฉัตร
แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ

- โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมบริกรรมสมาธิ เพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุเข้าวัดปฏิบัติ -"- 34,200 -"- -"- -"-
ธรรมบริกรรมสมาธิมากขึ้น

- โครงการออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ -"- 65,520 -"- -"- -"-
ของผู้สูงอายุตําบลห้างฉัตร

- โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุระดับตําบล เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการออก -"- 73670 73670 -"- ผู้สูงอายุในเขต ห้างฉัตรแม่ตาล -"-
หมู่ 3 -9 กําลังกาย หรือจัดกิจกรรมอบรมต่างๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

ประจําเดือน ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน ปราศจากโรคภัย

 - โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่ป่วยขั้นสุดท้าย เพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่ป่วยและ ผู้สูงอายุ หมู่ 3 - 9  ตําบลห้างฉัตร 31,200 31,200 -"- ผู้สูงอายุที่ป่วยและไม่สามารถดูแล สํานักปลัด
และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ระดับตําบล ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตัวเองได้มีกําลังใจในการดํารงชีวิต
หมู่3 - 9
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

18 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 1,000,000 มีการดําเนิน สามารถสนับสนุนงบประมาณ สํานักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลห้างฉัตรแม่ตาล และให้การสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่ ห้องฉัตรแม่ตาล การตาม และให้การสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่
- โครงการออมบุญวันละบาท โครงการ ได้เป็นอย่างดี

19 โครงการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการ เพื่อปรับปรุง ก่อสร้าง สิ่งอํานวยความ พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ 200,000 200,000 -"- สามารถ สร้าง สิ่งอํานวยความสะดวก สํานักปลัด
และทุกคนในสังคมเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ สะดวกในรูปแบบต่างๆ ให้แก่คนพิการ เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ในรูปแบบต่างๆ ให้แก่คนพิการ กองช่าง

และทุกคนใน สังคม เข้าถึงและใช้ และทุกคนใน สังคม เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให้ วัดสถานี บ้านสถานี หมู่ 4 30,000 30,000 30,000 มีการดําเนิน ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให้ สํานักปลัด

คงอยู่ต่อไป การตาม คงอยู่ต่อไป
โครงการ

 - โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให้ ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 3 , 4 , 5, 6, 7, 35,000 35,000 35,000 -"- ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให้ สํานักปลัด
แห่ไม้ค้ําศรี หมู่ 3 ถึงหมู่ 9 คงอยู่ต่อไป ,8 , 9 คงอยู่ต่อไป

 - โครงการฝึกอบรมเยาวชนทางด้านประเพณี เพื่อเยาวชนได้มีความรู้ทางด้าน เยาวชนในพื้นที่ 20,000 20,000 -"- เยาวชนได้มีความรู้ทางด้าน สํานักปลัด
และพุทธศาสนา หมู่ 3-9 ประเพณีและพุทธศาสนา ประเพณีและพุทธศาสนา

 - โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อขุนตาน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี ประชาชนในพื้นที่ 10,000 -"- อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี สํานักปลัด
บ้านปางม่วง หมู่ 9 ให้คงอยู่ต่อไป ให้คงอยู่ต่อไป

 - โครงการจัดกิจกรรมทําบุญที่ทําการ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ผู้บริหาร สท.พนักงาน - 50,000 50,000 -"- ผู้บริหาร สท.  พนักงาน สํานักปลัด
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ทางพระพุทธศาสนา  เข้าร่วมกิจกรรม ห้างฉัตร ร่วมสืบสานประเพณีความ

เชื่อทางพระพุทธศาสนา

 - โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ เพื่อเป็นการสืบสานกิจกรรมวัน ประชาชนร่วมกันสืบสานงาน 10,000 10,000 10,000 -"-  ประชาชนร่วมกันสืบสานงานวัน สํานักปลัด
สําคัญของชาติ กิจกรรมในวันสําคัญของชาติ สําคัญของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หมู่บ้านจัด แกนนํา ประชาชน 10,000 มีการดําเนิน  ประชาชนร่วมกันสืบสานงานวัน สํานักปลัด
ในหมู่บ้าน บ้านขามแดง หมู่ 6 กิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ บ้านขามแดง หมู่ 6 การตาม สําคัญของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

โครงการ

 - โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น "การตีมีด" เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตีมีด และประชาชน เยาวชน 20,000 -"-  ประชาชนร่วมกันสืบสานงานวัน สํานักปลัด
บ้านขามแดง หมู่ 6 ให้คงอยู่สืบไป ผู้สนใจ บ้านขามแดง หมู่ 6 สําคัญของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

 - โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ เด็ก เยาวชน และผู้สนใจ 30,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
"คีตนาฏล้านนา" สล่าแห่ ปี่พาทย์ วัฒนธรรมและประเพณี บ้านขามแดง หมู่6 และวัฒนธรรมประเพณี

เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี ปีพาทย์(แห่)
ให้แก่บ้านขามแดง หมู่ 6

 - โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นการสืบสานกิจกรรมวัน เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 80,000 80,000 80,000 -"- เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกําลังของ สํานักปลัด
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล สําคัญของชาติ เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล (99,935) ชาติในอนาคต ได้รับความสนุก มี

และตําบลใกล้เคียง ความสุข และมีร่างกายที่แข็งแรง

 - โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธีแต่งงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่อง 25,000 25,000 25,000 -"- เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน สํานักปลัด
บนหลังช้าง ท่องเที่ยวของอําเภอห้างฉัตร เที่ยวของอําเภอห้างฉัตร การท่องเที่ยวของอําเภอห้างฉัตร

136

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา ประชาชน / เยาวชน ในเขต 30,000 30,000 30,000 มีการดําเนิน ประชาชน / เยาวชน มีความรู้ใน สํานักปลัด
(ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดดอนมูล) ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา การตาม เรื่องพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้

โครงการ

 - โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา ประชาชน / เยาวชนบ้านขามแดง 30,000 30,000 -"- ประชาชน / เยาวชน มีความรู้ใน สํานักปลัด
บ้านขามแดง หมู่ 6 ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา หมู่ 6 เรื่องพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้

 - โครงการรวบรวมข้อมูลศึกษา วิจัยทาง  เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลทาง  ทุกหมู่บ้าน ในเขต 130,000 130,000 -"- เพื่อเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สํานักปลัด
 ประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านตําบลห้างฉัตร  ประวัติศาตร์ของหมู่บ้านต่าง ๆ  ห้างฉัตร ของหมู่บ้านให้คงอยู่ตลอดไป

 - โครงการร่วมการจัดงานสะโตกช้าง เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่อง 25,000 25,000 25,000 -"- เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน สํานักปลัด
ท่องเที่ยวของอําเภอห้างฉัตร เที่ยว การท่องเที่ยว

 - โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและร่วม ผู้บริหาร สท. และบุคลากร 40,000 40,000 40,000 -"- เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และ สํานักปลัด
แต่งกายผ้าทอพื้นเมือง กันอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้า ใน  ร่วมกันแต่งกายด้วย อนุรักษ์การแต่งกายพื้นเมืองให้

ทอพื้นเมือง ผ้าทอพื้นเมือง เพื่อเป็นต้นแบบ เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้พบเห็น

 - โครงการศึกษาดูงาน โบราณสถาน ประชาชนมีสัมพันธภาพที่ดี สร้างจิต ผู้นํากลุ่มต่าง ๆ ประชาชนที่ 50,000 50,000 -"- ประชาชนมีความรัก หวงแหน และ สํานักปลัด
โบราณวัตถุ หมู่ 3-9 สํานึก หวงแหน รักชุมชน เห็นคุณค่าของสนใจ 50 คน  บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณ

โบราณสถาน และโบราณวัตถุ วัตถุไว้ ให้คงอยู่ตลอดไป
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เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็งตําบล เพื่อส่งเสริมประเพณีวัตนธรรมใน ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 240,000 240,000 240,000 มีการดําเนิน ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
ห้างฉัตร ตําบล (-) การตาม และวัฒนธรรมประเพณี

โครงการ

 - โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ําดําหัว เพื่อส่งเสริมประเพณีวัตนธรรมใน ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือก และผู้นํา 10,000 10,000 10,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ สํานักปลัด
ผู้สูงอายุและผู้นําท้องถิ่นตําบลห้างฉัตร ตําบล ท้องถิ่น ทุกหมู่บ้านในพื้นที่เขต (-) วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีปี๋ใหม่ เพื่อส่งเสริมประเพณีวัตนธรรมใน ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 120,000 120,000 120,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
เมือง ตําบล (-) และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการอนุรักษ์ประเพณีงานบุญกินข้าว เพื่อส่งเสริมประเพณีวัตนธรรมใน ทุกหมู่บ้านในพื้นที่เขตเทศบาลตําบล 10,000 10,000 10,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
สลากภัตร ตําบล ห้างฉัตรแม่ตาล (13,290) และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เพื่อส่งเสริมประเพณีวัตนธรรมใน เด็กและเยาวชนในตําบลห้างฉัตร 50,000 50,000 50,000 -"- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ สํานักปลัด
เยาวชน ตําบลห้างฉัตร ตําบล ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าวัด เพื่อส่งเสริมประเพณีวัตนธรรมใน ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ตําบล และวัฒนธรรมประเพณี
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรี เพื่อส่งเสริมประเพณีวัตนธรรมใน ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 50,000 50,000 มีการดําเนิน ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
พื้นเมืองของเด็ก เยาวชนในตําบลห้างฉัตร ตําบล การตาม และวัฒนธรรมประเพณี

โครงการ

 - โครงการส่งเสริมการจัดนิทรรศการในวัน เพื่อส่งเสริมประเพณีวัตนธรรมใน ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
สําคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา ตําบล และวัฒนธรรมประเพณี
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา) และวันสําคัญของชาติ
 
 - โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
ตําบล วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
สามเณร วัฒนธรรมและประเพณี วัฒนธรรมและประเพณี

 - โครงการจัดการแข่งขันตีก๋องปู๋จาอําเภอ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
ห้างฉัตร วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนิน ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
อักขระภาษาล้านนา (ตัวเมือง) วัฒนธรรมและประเพณี การตาม และวัฒนธรรมประเพณี

โครงการ

 - โครงการอนุรักษ์ประเพณีสรงน้ํา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
พระธาตุต้นซ้อ วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการอนุรักษ์ประเพณีสรงน้ํา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
พระธาตุวัดสถานี วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการอนุรักษ์ประเพณีสรงน้ํา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
พระธาตุบ้านปันง้าว วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการอนุรักษ์ประเพณีสรงน้ํา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
พระธาตุปางม่วง วัฒนธรรมและประเพณี (-) และวัฒนธรรมประเพณี
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการอนุรักษ์สืบชะตาหลวง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 มีการดําเนิน ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
ม. 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี การตาม และวัฒนธรรมประเพณี

โครงการ

 - โครงการส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมบวงสรวง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
เปิดประตูน้ําขุนตาลและบวชป่า วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 70,000 70,000 70,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
บวงสรวงเจ้าปู่บ้าน หมู่ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ําทิพย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์บ่อน้ําทิพย์ศาล บ้านแพะดอนสัก หมู่ที่ 5 15,000 15,000 -"- สามารถอนุรักษ์บ่อน้ําทิพย์ศาลประ- สํานักปลัด
บริเวณศาลประจําหมู่บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ประจําหมู่บ้านให้คงอยู่สืบไป จําหมู่บ้านแพะดอนสักได้เป็นอย่างดี

 - โครงการส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
บวงสรวงเจ้าปู่บ้าน/เจ้าแม่จามเทวีบ้าน วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี
ปันง้าว หมู่ 7

 - โครงการส่งเสริมสนับสนุนจัดงานประเพณี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
บุญบั้งไฟบ้านแม่ฮาว วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

141

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 มีการดําเนิน ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
บวงสรวงเจ้าพ่อขุนตาน วัฒนธรรมและประเพณี ณ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน การตาม และวัฒนธรรมประเพณี

โครงการ

 - โครงการส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมการจัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม - 50,000 50,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
งานเข้ารุกขมูล หมู่ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการอนุรักษ์ประเพณีส่งเคราะห์บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
หมู่ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสนับสนุนฝึกทักษะการตีก๋อง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ เด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วม 20,000 20,000 20,000 -"- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ สํานักปลัด
ปู่จาของเด็กและเยาวชนในตําบล ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี กิจกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการจัดการแข่งขันตีก๋องปู่จา ครั้งที่ ๑๔ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
ประจําปี 2559 (จังหวัดลําปาง) วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการเข้าวัดทําบุญฟังเทศน์ปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 10,000 10,000 มีการดําเนิน ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
ธรรมในวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี การตาม และวัฒนธรรมประเพณี

โครงการ

 - โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บูรณาการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ จํานวน 1 ศูนย์ 20,000 20,000 20,000 -"- ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บูรณการ สํานักปลัด
สภาวัฒนธรรมตําบลห้างฉัตร บูรณการสภาวัฒนธรรมตําบล สภาวัฒนธรรมตําบล

 - โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 140,000 140,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
หมู่ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสนับสนุนประเพณีงานอุปคุต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 20,000 20,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
หมู่ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสนับสนุนงานตานข้าวจี่ ข้าวหลาม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 70,000 70,000 70,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
เดือน 4 เป็ง หมู่ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการสนับสนุนงานรดน้ํา-ดําหัวผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 70,000 70,000 70,000 มีการดําเนิน ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
หมู่ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี การตาม และวัฒนธรรมประเพณี

โครงการ

 - โครงการสนับสนุนการถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 70,000 70,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
หมู่ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสนับสนุนงานทําบุญตานเปรตพี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 70,000 70,000 70,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
หมู่ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสนับสนุนงานผ้าป่าประจําปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 70,000 70,000 70,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
หมู่ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสนับสนุนประเพณีงานตานเข้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 5,000 5,000 5,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
ส้มต่อพระพุทธ หมู่ 4 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการฟื้นฟูประเพณีบ่าหินซักผ้า เพื่อฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของหมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ 9 5,000 5,000 -"- สามารถฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของ สํานักปลัด
บ้านปางม่วง หมู่ 9 หมู่บ้านได้เป็นอย่างดี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการส่งเสริมนักเรียนสืบสานวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ มี จ้างวิทยากรภูมิปัญญาที่มีความรู้ 10,000 10,000 10,000 มีการดําเนิน นักเรียนมีพื้นฐานด้านดนตรี- ทต.
ล้านนา (ดนตรีพื้นเมือง นาฎศิลป์) ความรัก ความภูมิใจ และมีความสุขใน ความสามารถมาสอนนักเรียนด้าน การตาม นาฎศิลป์ มีเจตคติและค่านิยมที่ ร.ร.ชุมชน

การเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  และ ดนตรีและนาฏศิลป์ โครงการ ดีต่อวัฒนธรรมการแสดงของ บ้านแม่ฮาว
ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติและค่านิยม (โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว) ไทย สามารถนําไปแสดงในงาน
ที่ดีต่อวัฒนธรรมการแสดงของไทย ของชุมชนได้

 - โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว 60,000 60,000 60,000 นักเรียนชั้น นักเรียนชั้น ป.1 - 6  เล่นดนตรีได้ ทต.
ดนตรีพื้นบ้าน (สะล้อ , ซอ , ซึง)  โรงเรียน ดนตรีพื้นบ้าน  (50,000) ป.1 - ป.6 อย่างน้อยคนละ 1 อย่าง รร.บ้านปันง้าว
บ้านปันง้าว

 - โครงการจัดซื้อกลองยาวชุดใหญ่ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโบราณ กลองยาวชุดใหญ่ 12 ตัว พร้อมชุด 150,000 150,000 มีการดําเนิน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโบราณ สํานักปลัด
บ้านสถานี หมู่ 4 การตาม

โครงการ

 - โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อฝึกสอนดนตรีพื้นเมืองพร้อมเครื่อง สนับสนุนเครื่องดนตรี อุปกรณ์ และ 30,000 30,000 -"- ฝึกสอนดนตรีพื้นเมืองพร้อมเครื่องอุปกรณ์ สํานักปลัด
"คีตนาฏล้านนา" สล่าแห่ ปี่พาทย์  หมู่ 5 อุปกรณ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่

 - โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของ บ้านหัวหนอง หมู่ 8 5,000 5,000 5,000 -"- สามารถส่งเสริมและอนุรักษ์ สํานักปลัด
บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ผู้สูงอายุ  ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุได้
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งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-โครงการศึกษาเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรณรงค์ ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชน ผู้รับบริการจํานวน 150 คน 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 สามารถรณรงค์ ปลูกจิตสํานึกให้ประชา ทต.
และศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญทางพุทธศาสนา ตระหนักถึงความสําคัญของพระพุทธ- อุดหนุน กศน. อําเภอห้างฉัตร (-) ของผู้รับบริการ ชน ตระหนักถึงความสําคัญของพระพุทธ- กศน.

ศาสนาและร่วมอนุรักษ์บทสวดมนต์ล้าน มีความรู้ ศาสนาและร่วมอนุรักษ์บทสวดมนต์ล้าน อําเภอห้างฉัตร

นาของชาวเหนือ ความเข้าใจ นาของชาวเหนือได้เป็นอย่างดี
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการสนับสนุนงานประเพณี และวัฒนธรรม
 - โครงการสนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวแล เพื่อสนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาว อุดหนุนอําเภอห้างฉัตร 10,000 10,000 มีการดําเนิน สนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและ สํานักปลัด
ของดีนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2559 และของดีนครลําปาง (10,000) การตาม กาชาด ของจังหวัดลําปาง

โครงการ

 - โครงการสนับสนุน "การประกวดนางสาวลําปาง เพื่อสนับสนุนสันนิบาตเทศบาล จังหวัด อุดหนุนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปา 10,000 10,000 10,000 -"- สนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและ สํานักปลัด
ประจําปี2558" ลําปาง ในการจัดการจัดกิจกรรม กาชาด ของจังหวัดลําปาง

 - โครงการจัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธีและงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี งาน อุดหนุนอําเภอห้างฉัตร 15,000 15,000 -"- สนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี งาน สํานักปลัด
วัฒนธรรมประเพณีประจําปีงบประมาณ 2559 พิธีและงานวัฒนธรรมประเพณี (15,000) พิธีและงานวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสนับสนุนการจัดงานสะโตกช้าง เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันสะโตกช้าง อุดหนุนอําเภอห้างฉัตร 25,000 -"- สนับสนุนการจัดงานวันสะโตกช้าง สํานักปลัด
จังหวัดลําปาง ของอําเภอห้างฉัตร ของอําเภอห้างฉัตร

 - โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณี อุดหนุนอําเภอห้างฉัตร 35,000 35,000 -"- สนับสนุนการจัดงานประเพณี สํานักปลัด
ลอยกระทงของอําเภอห้างฉัตร ลอยกระทงของอําเภอห้างฉัตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการป้องกัน อุดหนุนอําเภอห้างฉัตร 15,000 15,000 มีการดําเนิน สนับสนุนการจัดโครงการป้องกัน สํานักปลัด
ช่วงเทศกาลฯ ประจําปี2559 และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง (15,000) การตาม และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ โครงการ เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่

 - โครงการจัดกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภา อุดหนุนอําเภอห้างฉัตร 10,000 10,000 10,000 -"- สนับสนุนการจัดกิจกรรมสภา สํานักปลัด
เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน

 - โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอห้างฉ้ตร เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอห้างฉัตร 15,000 15,000 -"- สนับสนุนการจัดกิจกรรมกิ่งกาชาด สํานักปลัด
ประจําปีงบประมาณ 2559 กิ่งกาชาดอําเภอห้างฉัตร (-) อําเภอห้างฉัตร

 - โครงการรับบริจาคโลหิต งานอํานวยการ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม อุดหนุนอําเภอห้างฉัตร 12,000 12,000 -"- สนับสนุนการจัดกิจกรรมกิ่งกาชาด สํานักปลัด
งานกิจกรรมเกี่ยวกับกาชาดอําเภอห้างฉัตร กิ่งกาชาดอําเภอห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร
ประจําปีงบประมาณ 2559

 - โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา      เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมใน อุดหนุนสํานักงานเจ้าคณะ 20,000 -"- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ สํานักปลัด
"วันวิสาขบูชา" อําเภอห้างฉัตร ประจําปี 2559 ตําบล อําเภอห้างฉัตร และวัฒนธรรมประเพณี
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งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

สภาวัฒนธรรมอําเภอห้างฉัตร
-โครงการจัดอบรมเยาวชนคนตีก๋องปู่จาเพื่อร่วม เพื่ออนุรักษ์การตีก๋องปู่จาไว้ และ เยาวชน และประชาชนที่ฝึกอบรม 10,000 10,000 10,000 มีการดําเนิน ได้ตัวแทนระดับอําเภอไป ทต.

แข่งขันในงานมหกรรมก๋องปู่จา จังหวัดลําปาง เพื่อให้เด็ก เยาวชน สืบสานประเพณี  ได้สืบสานอนุรักษ์ประเพณีการตี (10,000) การตาม แข่งขันการตีก๋องปู่จาในระดับจังหวัด สภาวัฒนธรรม

ครั้งที่ ๑๕ ประจําปี ๒๕๕๙ ตีก๋องปู่จาของท้องถิ่น ก๋องปู่จา ไว้เพื่อเป็นตัวแทนระดับ โครงการ และมีศักยภาพในการแข่งขัน อ.ห้างฉัตร

(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอห้างฉัตร) อําเภอไปแข่งขันในระดับจังหวัด ทุกประเภทที่จังหวัดกําหนด

-โครงการจัดอบรมมารยาทไทย นักเรียน นักศึกษาเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา มีมารยาทที่ดี นักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่ทุกตําบล 10,000 10,000 -"- นักเรียน นักศึกษามีความประพฤติเรียบ ทต.

ประจําปี ๒๕๕๗ ในอําเภอห้างฉัตร ร้อย และมีความรู้สึกรักและหวงแหน สภาวัฒนธรรม

(สภาวัฒนธรรมอําเภอห้างฉัตร) วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย อ.ห้างฉัตร

-โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน   เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้หลัก นักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่ทุกตําบล 10,000 10,000 -"- นักเรียน นักศึกษาทุกระดับรู้หลักธรรม ทต.

นักศึกษา (หลักธรรมทางศาสนาประจําปีทุกปี) ธรรมทางศาสนาเพื่อนําไปประพฤติ ในอําเภอห้างฉัตร ทางศาสนานําไปปฏิบัติได้ถูกต้อง สภาวัฒนธรรม

ปฏิบัติ (สภาวัฒนธรรมอําเภอห้างฉัตร) อ.ห้างฉัตร

-โครงการอบรมศาสนพิธีกร และงานรัฐพิธี เพื่อจัดอบรมผู้บริหารทั้งในระดับอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในระดับ 10,000 10,000 -"- นักเรียน นักศึกษาทุกระดับรู้หลักธรรม ทต.

และตําบลของอําเภอห้างฉัตร ได้รับ ตําบลและข้าราชการใน อปท. รวมทั้ง ทางศาสนานําไปปฏิบัติได้ถูกต้อง สภาวัฒนธรรม

ความรู้เกี่ยวกับงานศาสนพิธีและงาน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกตําบล อ.ห้างฉัตร

รัฐพิธี (สภาวัฒนธรรมอําเภอห้างฉัตร)
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
 - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ ประชาชนทั่วไป โดยการออกกําลังกาย 70,000 70,000 มีการดําเนิน ทําให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ สํานักปลัด
ออกกําลังกาย  หมู่ 3 ถึงหมู่ 9 สมบูรณ์แข็งแรง ด้วยตนเอง  และ แอโรบิก การตาม สมบูรณ์แข็งแรง

โครงการ

 - โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย การรําไท้ เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีสุขภาพที่สม- ผู้สูงอายุ บ้านขามแดง หมู่ 6 6,000 6,000 6,000 -"- ทําให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ สํานักปลัด
  เก๊กของผู้สูงอายุ หมู่ 6 บูรณ์แข็งแรง พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ สมบูรณ์แข็งแรง

ในการฝึก เช่นโทรทัศน์ เครื่องเล่นVCD

 - โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง เพื่อสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชน ทุกหมู่ ประชาชน ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -"- ทําให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ สํานักปลัด
ให้กับทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ หมู่ 3 ถึงหมู่ 9 บ้านในเขตพื้นที่ ให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง

 - โครงการสนับสนุนกองทุนระบบหลัก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี ประชาชนในเขตพื้นที่  140,000 140,000 140,000 -"- เยาวชน / ประชาชน มีสุขภาพทาง สํานักปลัด
ประกันสุขภาพ สุขภาพที่ดี  ป้องกันโรค ทั้ง 7 หมู่บ้าน ด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

 - โครงการรณรงค์ใส่ใจสุขภาพและการ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ประชาชนในเขตพื้นที่  20,000 20,000 -"- ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่าง สํานักปลัด
บริโภคอาหารอย่างถูกต้อง ทั้ง 7 หมู่บ้าน กายที่แข็งแรง สมบูรณ์ 

 - โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายพร้อม เพื่อประชาชน ได้ทํากิจกรรมสร้าง บริเวณหนองแฝก บ้านสถานี หมู่ 4 350,000 350,000 350,000 -"- ประชาชน ได้ทํากิจกรรมสร้าง สํานักปลัด
เทลานคอนกรีตและก่อสร้างอาคารสําหรับออก-  ความอบอุ่นในครอบครัว ความอบอุ่นในครอบครัว
กําลังกาย บ้านสถานี หมู่ 4

150

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
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เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการ "สุขภาพแข็งแรง ชาวดําแดง ร่วมใจ" เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 34,000 มีการดําเนิน สามารถแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของ ทต.
ประจําปีงบประมาณ 2559 นักเรียน และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของ การตาม เด็กนักเรียน และส่งเสริมสุขภาพพลานามัย รร.ห้างฉัตรวิทยา

นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน โครงการ ของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

ได้เป็นอย่างดี

 - โครงการแม่เรียนรู้สร้างสายใยเพื่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมความผูกผัน ผู้เป็นแม่ และประชาชน ทั่วไป 20,000 20,000 -"- ผู้เป็นแม่หันมาใส่ใจดูแลลูกอย่าง สํานักปลัด
ลูกรัก และผู้เป็นแม่ใส่ใจดูแลลูก ที่สนใจ ถูกวิธี ทําให้ลูกมีร่างกายแข็งแรง

 - โครงการตรวจสุขภาพประชาชน เพื่อออกหน่วยตรวจสุขภาพ และให้คํา ประชาชนหมู่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 140,000 140,000 -"- ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่าง สํานักปลัด
ประจําปี หมู่ 3-9 ปรึกษาแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมี แข็งแรง สมบูรณ์ กายที่แข็งแรง สมบูรณ์ 

สุขภาพที่ดี

 - โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกําลัง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีอุปกรณ์ที่มี ซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกําลังกาย 140,000 140,000 -"- ผู้สูงอายุเกิดความพึงพอใจกับการ สํานักปลัด
กาย หมู่ 3-9 คุณภาพสําหรับออกกําลังกาย ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ มีอุปกรณ์ที่ดีสําหรับออกกําลังกาย

และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่ม อสม. สมาชิกกลุ่ม อสม. มีศักยภาพ 20,000 20,000 -"- สมาชิกกลุ่ม อสม. ซึ่งเป็นตัวแทน สํานักปลัด
ทุกคนในหมู่บ้าน ในหมู่บ้าน และเป็นบุคคลากรที่มีความรู้ ของชุมชน ได้รับการพัฒนาให้มี

ศักยภาพ
151
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ภาค เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายไม่เกิน ประชาชนในพื้นที่ 30,000 30,000 มีการดําเนิน สามารถลดอัตราการฆ่าตัวตายไม่เกิน สํานักปลัด
ประชาชน 6.8 ต่อแสนประชากร การตาม 6.8 ต่อแสนประชากร

โครงการ

- โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาด/โรค เพื่อดําเนินการควบคุมและป้องกัน หมู่ที่ 3 - 9 50,000 50,000 -"- สามารถควบคุมและป้องกันโรคที่ สํานักปลัด
อุบัติใหม่ในพื้นที่ โรคระบาด/โรคอุบัติใหม่เช่น โรคไข้- อุบัติขึ้นใหม่ได้อย่างทันท่วงที

หวัดนก ไข้ปวดข้อยุงลาย ฯลฯ

 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน อสม.ประจําหมู่บ้าน ผู้นําชุมชน 52,500 52,500 -"- ประชาชนทุกหมู่บ้านมีสุขภาพ สํานักปลัด
(อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนทั่วไป นักเรียน ในเขตพื้นที่ (105,000) ร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์
ในแต่ละหมู่บ้าน หมู่ 3 - 9 ต.ห้างฉัตร) หมู่ 3 - 9 ตําบลห้างฉัตร

 - โครงการรณรงค์ปั่นรถจักรยาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ ประชาชนหันมาปั่นรถจักรยาน 70,000 70,000 -"- ประชาชนเห็นความสําคัญของการ สํานักปลัด
เพื่อสุขภาพ หมู่ 3-9 เยาวชนเห็นความสําคัญของ แทนการใช้รถยนต์และรถ ออกกําลังกายรูปแบบต่าง ๆ 

การออกกําลังกาย มอเตอร์ไซด์

 - โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง ประชาชนเขตตําบลห้างฉัตร 5,000 -"- ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ สํานักปลัด
การดูแลสุขภาพ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สมบูรณ์แข็งแรง
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริม กิจกรรมออกกําลังกาย วัดรอบเอว 70,000 70,000 70,000 มีการดําเนิน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริม สํานักปลัด
ในชุมชน หมู่ 3 - 9 สุขภาพในชุมชน วัดความดันโลหิต ฯลฯ หมู่ที่ 3 - 9 การตาม สุขภาพในชุมชน

โครงการ

 - โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการ เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการ เช่น นมสําหรับเด็ก เครื่องวัด 10,000 10,000 -"- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการ สํานักปลัด
ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ความดันโลหิต ตาชั่ง ถุงยาง ส่งเสริมสุขภาพ

 - โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมี เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ เช่น สถานที่ออกกําลังกาย 10,000 10,000 -"- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการ สํานักปลัด
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในชุมชน การปลูกผักปลอดสารพิษ ส่งเสริมสุขภาพ

 - โครงการปรับปรุงดูแลสวนสมุนไพร เพื่อใช้เป็นสวนสมุนไพรประจําหมู่บ้าน สนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถสนับสนุนการปลูกพืชสมุน สํานักปลัด
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ไพร เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนได้

 - โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ในพื้นที่ตําบลห้างฉัตร 100,000 100,000 100,000 -"- พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สํานักปลัด
อยู่และปลอดภัย ตามกระบวนการเมืองน่าอยู่ น่าอยู่และปลอดภัย น่าอยู่และปลอดภัย 

 - โครงการอบรมเรียนว่ายน้ําภาคฤดูร้อน เพื่อเด็กและเยาวชน มีทักษะการ เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 70,000 70,000 70,000 -"- เด็กและเยาวชน มีทักษะการว่ายน้ํา สํานักปลัด
เด็กเยาวชนอายุ 8 - 15 ปี ว่ายน้ําติดตัวไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ติดตัวไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรค
 - โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานและ ตรวจหาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ ทราบจํานวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 140,000 140,000 มีการดําเนิน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน สํานักปลัด
ความดันโลหิตสูง หมู่ 3-9 ความดันโลหิตสูง และความดันโลหิตสูง การตาม ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง

โครงการ

 - โครงการค้นหาภาวะแทกซ้อนผู้ป่วยความดัน เพื่อค้นหาภาวะแทกซ้อนผู้ป่วยความ บ้านขามแดง หมู่ 6 20,000 20,000 -"- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน สํานักปลัด
 เบาหวาน หมู่ 6 และ หมู่ 7 ดัน เบาหวาน พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ บ้านปันง้าว หมู่ 7 ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง

ในการตรวจ

 - โครงการควบคุม / ป้องกันโรคไข้ เพื่อดําเนินการป้องกันและ ประชาชนในเขตพื้นที่  150,000 150,000 150,000 -"- สามารถป้องกันและควบคุม  การ สํานักปลัด
เลือดออก ควบคุมการระบาดของโรค ทั้ง 7 หมู่บ้าน ระบาดของไข้เลือดออกให้อยู่วง

ไข้เลือดออก จํากัด

 - โครงการควบคุม / ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อควบคุม/ป้องกัน การระบาด ทุกหมู่บ้าน ในเขต 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถควบคุม / ป้องกัน การ สํานักปลัด
ของโรคพิษสุนัขบ้า ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าให้อยู่วงจํากัด

 - โครงการอบรมการป้องกันและลด เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่แกนนํา อบรมให้ความรู้ / จัดทําป้าย 10,000 10,000 10,000 -"- ประชาชนตระหนักและป้องกันลด สํานักปลัด
ลดอุบัติเหตุในชุมชน หมู่บ้านในเรื่อง "เมาไม่ขับ" ประชาสัมพันธ์ / แผ่นพับ อุบัติเหตุ จากการดื่มแอลกอฮอล์
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการพลังประชาชนกําจัดลูกน้ํา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกัน ทุกหมู่บ้านในเขต  ร่วม 10,000 มีการดําเนิน ทุกหมู่บ้านในเขต สํานักปลัด
ยุงลาย กําจัดลูกน้ํายุงลาย ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การตาม ปลอดจากลูกน้ํายุงลาย

โครงการ

 - โครงการประกวดการควบคุมป้องกัน เพื่อประกวดดําเนินการป้องกันและ ประชาชนในเขตพื้นที่  20,000 20,000 -"- สามารถป้องกันและควบคุม  การ สํานักปลัด
โรคไข้เลือดออก ควบคุมการระบาดของโรค ทั้ง 7 หมู่บ้าน ระบาดของไข้เลือดออกให้อยู่วง

ไข้เลือดออก จํากัด

 - โครงการอบรมผู้นํา นักเรียน เพื่ออบรมผู้นํานักเรียน ให้เป็นตัว โรงเรียนในพื้นที่ 20,000 -"- อบรมผู้นํานักเรียนให้เป็นตัวอย่าง สํานักปลัด
อย่างที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพ ที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพ
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการโรงเรียนสะอาดปราศจากโรคภัย เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนสะอาด โรงเรียนในพื้นที่ 70,000 70,000 มีการดําเนิน สนับสนุนให้โรงเรียนสะอาดปราศจาก สํานักปลัด
ปราศจากโรคภัย การตาม โรคภัย

โครงการ

3 โครงการสนับสนุนการรักษาสุขภาพอนามัย
 - โครงการจัดซื้อตู้ยา / ยาสามัญ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับ ประชาชนมีตู้ยา / ยาสามัญ 150,000 -"- ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ สํานักปลัด
ประจําบ้าน หมู่ 3-9 ประชาชน ประจําบ้าน ทุกครัวเรือน สมบูรณ์แข็งแรง

 - โครงการตู้ยาสามัญประจําบ้าน ชุดใหญ่พิเศษ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มียา จัดให้มีประจําทุกบ้าน ทุกหลังคา 350,000 350,000 -"- ประชาชนในพื้นที่ได้มียาสามัญ สํานักปลัด
บ้านสถานี หมู่ 4 สามัญประจําบ้านไว้ใช้ เรือน ชุดใหญ่พิเศษ ประจําบ้านไว้ใช้

 - โครงการพัฒนาให้ความรู้และตรวจสุขภาพ เพื่อให้ความรู้และตรวจสุขภาพให้แก่ ผู้สูงอายุ 350 คน 51,800 51,800 51,800 -"- สามารถให้ความรู้และตรวจสุขภาพ สํานักปลัด
ผู้สูงอายุ หมู่ 3-9 ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ทั้ง 7 หมู่บ้าน ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 

4 โครงการปรับปรุง และพัฒนาตลาดสดชุมชน เพื่อปรับปรุง และพัฒนาตลาดสดชุมชน ตลาดสด ตลาดชุมชน ในพื้นที่รับผิด 50,000 -"- ปรับปรุง และพัฒนาตลาดสดชุมชน ทต.

ในพื้นที่รับผิดชอบเขตเทศบาลตําบลห้างฉัตร ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นระเบียบเรียบ- ชอบ ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นระเบียบเรียบ- ผบ.กกล.รส.

แม่ตาล ร้อยและถูกสุขอนามัย ร้อยและถูกสุขอนามัย ได้เป็นอย่างดี กองทัพภาค 3 ,

หน่วยงานที่เกี่ยว

ข้อง
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

5 โครงการส่งเสริมการดําเนินงานของศูนย์สุขภาพ เพื่อส่งเสิรม/สนับสนุนการดําเนินงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนตําบลห้างฉัตร 491,000 มีการดําเนิน สามารถส่งเสริมการดําเนินงานของ ทต.
ชุมชนตําบลห้างฉัตร ทางด้านการให้บริการทางด้านสุขภาพ การตาม ศูนย์สุขภาพชุมชนตําบลห้างฉัตร ศูนย์สุขภาพ

ของศูนย์สุขภาพชุมชนตําบลห้างฉัตร โครงการ ได้เป็นอย่างดี ชุมชน ฯ

- โครงการส่งเสริมสมรรถภาพผู้พิการ 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ 1. ญาติและผู้พิการจํานวน 30,000 30,000 -"- ผู้พิการร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา -"-
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้แก่ครอบ     100 คน ฟื้นฟูสมรรถภาพ มีความเสมอภาค

ครัวญาติ อาสาสมัคร ผู้นําชุมชน 2. อาสาสมัครจํานวน เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปได้อย่างอิสระ
2. สร้างความเชื่อ ค่านิยมและวัฒน     45 คน ในครอบครัว ชุมชน และสังคมมีส่วน
ธรรมที่ถูกต้องในการฟื้นฟูสมรรถ- ร่วมในการฟื้นฟูเกิดเครือข่ายความ
ภาพคนพิการ ร่วมมือในการดําเนินฟื้นฟูสมรรถภาพ

คนพิการในชุมชน

-โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1. เพื่อกระตุ้นสังคมให้เห็นถึงความ 1. แกนนําในชุมชนหรือ 30,000 30,000 -"- ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของ -"-
สําคัญของสถาบันครอบครัว การดูแล    อสมจํานวน   20 คน การเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่  รวมทั้งการ
บุตรด้วยความรัก และความอบอุ่น 2. หญิงตั้งครรภ์จํานวน ดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพและทารกหลัง
2. เพื่อให้เด็กไทยได้กินนมแม่อย่างถูกวิธี     20     คน คลอดให้มีสุขภาพดี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ต้องเพื่ออนาคตสุขภาพของประเทศ 3. มารดาหลังคลอดจํานวน
ไทยที่แข็งแรง     60     ตน
3.เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ มีความ 4. ผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน
ตระหนักเกิดความมั่นใจและสามารถ     60 คน
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
แรกแม่ทํางานนอกบ้านสามารถเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ได้

โครงการครัวเคลื่อนที่เพื่อวิถีการกินที่ดี  - ลดอัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงและ 1.มีครัวเคลื่อนที่ถูก 21,000 มีการดําเนิน   - อัตราป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ทต.
ของประชาชน โรคอาหารเป็นพิษ หลักสุขาภิบาล การตาม และโรคติดต่อลดลง ศูนย์สุขภาพ
1.อบรมกลุ่มแม่บ้าน,ผู้ประกอบ  - ลดอัตราป่วยโรคที่ติดต่อทางน้ําลาย 2.ผู้ปรุงอาหารมีความรู้เกี่ยว โครงการ  - โรงครัวเคลื่อนที่ถูกหลักสุขาภิบาล ชุมชน ฯ
อาหารในงานบุญ และผู้นําชุมชน (ไวรัสตับอักเสบ,ไข้หวัด,โรคมือเท้าปาก) กับการประกอบอาหารถูก อาหาร
2.สนับสนุน ปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์  - ปรับสภาพแวดล้อมให้ถูกหลัก หลักสุขาภิบาล
ที่ใช้ในครัวให้ถูกหลักสุขาภิบาล
 - อ่างล้างจาน/อ่างล้างมือ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ 1. เพื่อให้ตลาดสดผ่านเกณฑ์ ผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่ 47,000 47,000 มีการดําเนิน สามารถให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ทต.
( จัดกิจกรรมอบรม , ประชุม ผู้ประกอบการ ตลาดสดน่าซื้อระดับดี/ดีมาก หมู่ 3 และ 7  ต.ห้างฉัตร การตาม ตลาดในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ศูนย์สุขภาพ
มอบป้าย พร้อมสนับสนุนบอร์ดประชาสัม 2. มีชมรมผู้ประกอบการและมีการ โครงการ ชุมชน ฯ
พันธ์ตลาดสด สนับสนุนหมวก/ผ้ากันเปื้อน)     ดําเนินการต่อเนื่อง

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้าน 1. เพื่อให้ร้านอาหารผ่าน CFGT 80% ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ 20,000 20,000 -"- สามารถให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ  -'-
อาหาร  ( จัดกิจกรรมอบรม , ประชุมผู้ประกอบ 2. เพื่อให้มีชมรมผู้ประกอบการ หมู่ 3-9  ต.ห้างฉัตร ร้านอาหารในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
 การมอบป้าย CFGT พร้อมสนับสนุนหมวก/     และมีการดําเนินการต่อเนื่อง
 ผ้ากันเปื้อน)
 
- โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่ เพื่อให้ อปท.ผ่านเกณฑ์กระบวน ผู้นํา/แกนนําในพื้นที่ หมู่ 3 - 9 10,000 10,000 -"- เพื่อให้ตลาดผ่านเกณฑ์กระบวน  -'-
เมืองไทยแข็งแรง การเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ 5ข้อ การเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ 5ข้อ
(จัดประชุมวางแผนการดําเนินงานทุก 4 เดือน 1. อปท.มีแผน/นโยบาย
จัดเวทีประชาคม 70% ของหลังคาเรือน , 2. เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม
ตรวจคุณภาพน้ําประปา , ธนาคารขยะในศูนย์ 3. มีภาคีเครือข่ายในการดําเนินงาน
เด็กเล็ก , โครงการพัฒนาวัดตัวอย่าง , 4. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ , ฯลฯ 5. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการสร้างสุขภาพใจในชุมชน เพื่อให้อัตราฆ่าตัวตายสําเร็จไม่เกิน หมู่ 3-9 30,000 30,000 มีการดําเนิน สามารถทําให้อัตราฆ่าตัวตายสําเร็จ ทต.
  6.8 ต่อแสนประชากร การตาม อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดได้ ศูนย์สุขภาพ

โครงการ ชุมชน ฯ
- โครงการชาวประชาปลอดพยาธิ เพื่อให้อัตราการตรวจพบโรคพยาธิ คัดกรองประชาชนอายุ 25 ปีขึ้นไป 25,000 25,000 -"- สามารถทําให้อัตราการตรวจพบโรคฯ  -'-

ใบไม้ในตับไม่เกินร้อยละ 5 หมู่ 3 - 9  ตรวจอุจจาระค้นหา อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดได้
โรคพยาธิใบไม้ในตับ

- โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรค เพื่อให้มีทีมควบคุมป้องกันโรค คณะทํางาน , เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพ 30,000 30,000 -"- สามารถมีทีมควบคุมป้องกันโรค  -'-
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ไข้หวัดนกระดับตําบลและสามารถ ชุมชนฯ แกนนําหมู่บ้าน และสามารถควบคุณโรคไข้หวัดนก

ควบคุมโรคได้ทันเวลาโดย หมู่ 3-9 ได้อย่างทันท่วงที

- โครงการสนับสนุนกองทุน ช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบ 10,000 10,000 -"- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  -'-
เอดส์ (ติดตามเยี่ยม / ประเมิน / ช่วยเหลือ มีแผนการดําเนินงาน โรคเอดส์ หมู่ 3 - 9 มีแผนการดําเนินงาน โรคเอดส์
ผู้ป่วยเอดส์อย่างต่อเนื่อง) อย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง

 -โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อให้ อสม.มีความพึงพอใจต่อการ อสม.ในพื้นที่ หมู่ 3-9 20,000 20,000 -"- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ  -'-
( อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ 10 สาขา) ปฎิบัติงาน และมีความรู้ความเข้าใจใน งานของ อสม.ได้เป็นอย่างดี

การปฎิบัติงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการอสม./อผส. ใกล้บ้านใกล้ใจ เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง อสม.ทุกหมู่ ออกเยี่ยมบ้าน 70,000 มีการดําเนิน ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ทต.
(อสม. ทุกหมู่เยี่ยมบ้านอย่างน้อยเดือนละครั้ง) มีคุณภาพชีวิตที่ดี หมู่ 3 - 9 การตาม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ศูนย์สุขภาพ

โครงการ ชุมชน ฯ
- โครงการพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อให้หมู่บ้านมีการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมู่ 3 - 9 70,000 -"- อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม  -'-
มูลฐานชุมชน ตามเกณฑ์ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ เกณฑ์ที่กําหนด 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
เพื่อให้ทุกหมู่บ้านจัดทําแผนและดําเนิน
การแก้ไขทุกปัญหาที่เป็นปัญหาร่วม
ของตําบล

 - โครงการประกวดหมู่บ้านปลอด เพื่อให้ทุกหมู่บ้านปราศจากโรค หมู่ 3 - 9 30,000 -"- ทุกหมู่บ้านในพิ้นที่ตําบลปราศจาก  -'-
โรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก
 - โครงการพลังประชาชนกําจัดลูกน้ํายุงลาย เพื่อให้ค่าดัชนีลูกน้ํายุงลาย HI 
และการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน5
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความ 1.ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัด ประชาชน ม.3 - ม.9 ที่มีอายุ 140,000 140,000 มีการดําเนิน ประชาชน ม.3-ม.9 อย่างน้อยร้อยละ ทต.
ดันโลหิตสูงในประชาชน กรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 35 ปีขึ้นไป จํานวน 3,958 คน การตาม  80 ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ศูนย์สุขภาพ

2.ประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้ โครงการ และโรคความดันโลหิตสูง ชุมชน ฯ
 และควบคุมป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรค

- โครงการตรวจสุขภาพประชาชน  1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจ ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 3 - 9 140,000 140,000 -"- ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ  -'-
ประจําปี สุขภาพร้อยละ 60 ขึ้นไป ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2.เพื่อให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นกลุ่ม หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นกลุ่ม
เป้าหมาย ได้รับการตรวจค้นหา เป้าหมาย ได้รับการตรวจค้นหา
มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-โครงการตรวจหน้าที่ของไตในกลุ่มผู้ป่วย 1.ประชากรกลุ่มโรคเบาหวานและโรคความ ประชากร ม.3-ม.9 ที่เป็น 100,000 100,000 มีการดําเนิน ผู้ป่วยทุกคนจํานวน 971 คนได้รับ ทต.
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดันโลหิตสูงได้รับการตรวจหน้าที่ของไต โรคความดันโลหิตสูงและ การตาม การตรวจหน้าที่ของไต ศูนย์สุขภาพ
ม.3 - ม.9 ตําบลห้างฉัตร 2.เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยได้รับการ โรคเบาหวาน โครงการ ชุมชน ฯ

ตรวจรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที จํานวน 971 คน

-โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน 1.เพื่อให้แกนนําหมู่บ้าน/เยาวชนมีความ แกนนําหมู่บ้าน / เยาวชนและผู้นํา 10,000 10,000 -"- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ -"-
แก่แกนนําเยาวชนและผู้นําชุมชน รู้ความเข้าใจในเรื่องกฏวินัยจราจร จํานวน 70 คน สามารถนําไปปฏิบัติได้

และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

2.สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติเพื่อการ

ป้องกัน

-โครงการติ้วถุงผ้ามาโฮงยา 1.ลดภาวะโลกร้อนจากการใช้ถุงพลาสติก  - ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 55,000 55,000 -"- ผู้ป่วยที่ใช้ยาต่อเนื่องได้รับยาตาม -"-
2.ผู้ป่วยที่ใช้ยาต่อเนื่องได้รับการดูแลใน    649 คน แผนการรักษาอย่างถูกต้อง
เรื่องการรับประทานยาได้ถูกต้อง  - ผู้ป่วยโรคเบาหวาน322คน

 - ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ  129 คน
รวม 1100 คน
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งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-เต้านมสวย ไม่ป่วยด้วยมะเร็ง 1. ควบคุมป้องกันโรคมะเร็ง สตรีอายุ 15 ปีขึ้นไปทุกคน 10,000 10,000 มีการดําเนิน สตรีอายุ 15 ปีขึ้นไปมีความรู้ ทต.
2.สตรีอายุ 15 ปีขึ้นไปมีความรู้ การตาม ตระหนักถึงความสําคัญของโรคมะเร็ง ศูนย์สุขภาพ
ตระหนักถึงความสําคัญของโรคมะเร็ง โครงการ และสามารถตรวจเต้านมตนเองได้ ชุมชน ฯ
 และสามารถตรวจเต้านมตนเองได้ ถูกต้อง
ถูกต้อง

-ไวรัสร้าย กลายเป็นมะเร็งปากมดลูก 1. ควบคุมป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 35,40,45,50,55และ 10,000 10,000 -"- สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ -"-
2.สตรีอายุ 15 ปีขึ้นไปมีความรู้ ตระหนัก 60 ปี มะเร็งปากมดลูก
ถึงความสําคัญของโรคมะเร็ง และ
เข้ารับการตรวจโรคมะเร็งปากมดลูก

-ประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ  - เพื่อเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานผู้สูง หมู่ 3 - 9 10,000 10,000 -"- ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี -"-
อายุสุขภาพดี
 - เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี

-ตรวจสมรรถภาพผู้สูงอายุ  - เพื่อให้ผ็สูงอายุมีสมรรถภาพร่างกาย หมู่ 3 - 9 10,000 10,000 -"- ผู้สูงอายุมีสมรรถภาพที่พึงประสงค์ -"-
และจิตใจที่ดี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลเด็กและ  - เพื่อให้เด็กอายุ 0-5 ปีมี EQอยู่ใน หมู่ 3 - 9 20,000 20,000 มีการดําเนิน เด็กอายุ 0 - 5 ปีมี EQ อยู่ในเกณฑ์ ทต.
ผู้ปกครองเด็กเพื่อพัฒนา EQ และ เกณฑ์มาตรฐาน การตาม มาตรฐาน ศูนย์สุขภาพ
พัฒนาการ  - เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และพัฒนา โครงการ ชุมชน ฯ

EQเด็กได้

-หนูน้อยร่วมใจใฝ่เรียนรู้ด้านสุขภาพสู่จิต  - เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีความรู้ในเรื่อง รร.ปันง้าว 50,000 50,000 -"- เด็กวัยเรียนสามารถดําเนินงานด้าน -"-
อาสาในชุมชน สุขภาพ และเพื่อให้เด็กสามารถช่วย รร.แม่ฮาว สาธารณสุขร่วมกับชุมชนได้

พัฒนาสุขภาพประชาชนในชุมชน รร.ห้างฉัตรวิทยา เด็กวัยเรียนสามารถเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านสาธารณสุขในชุมชนได้

-ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 1. ผป.โรคเรื้อนรายใหม่ไม่มีความ 300,000 300,000 -"-  - ประชาชนมีการเจ็บป่วยด้วยโรค -"-
ในพื้นที่  ห้างฉัตรแม่ตาล    พิการระดับ 2   ร้อยละ 100 ติดต่อลดลง

2.อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษไม่  - ไม่มีอัตราป่วยตายด้วยโรคติดต่อ
  เกิน 205 ต่อแสนปชก.
3. อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง
อย่างแรงไม่เกิน1.5ต่อแสนประชากร
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

6 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของโรงพยาบาลห้างฉัตร
- โครงการสานสายใยสามวัยใส่ใจ 1.เพื่อให้สามวัย ( ผู้ปกครองเด็ก , 1.มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย บ้านขามแดง บ้านปันง้าว บ้านแม่ฮาว มีการดําเนิน กลุ่มวัยรุ่นมีพฤติกรรมสุขภาพ ทต.
วัยรุ่น ผู้สูงอายุ ,และแกนนําเยาวชน ) สุขภาพจิตร่วกันระหว่างสามวัย 25,000 25,000 25,000 การตาม ที่ถูกต้องเหมาะสมและลดความเสี่ยง งานส่งเสริมฯ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกัยอนามัย ที่เหมาะสม เช่นการจัดตั้งวงดน โครงการ ได้ รพ.ห้างฉัตร
วัยรุ่น ตรีไทยพื้นเมือง
2. เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นมีการป้องกัน 2.มีการจัดเวทีประชาคมการค้น
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร หาปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของ
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง วัยรุ่นรวมทั้งมีมาตรการควบคุม
วัยรุ่น  วัยผู้ใหญ่ และ วัยสูงอายุ  ป้องกัน ปรับเปลี่ยน และส่งเสริม

พฤติกรรมที่ถูกต้อง

- โครงการคัดกรองวัณโรคทุกหมู่บ้านในพื้นที่ - เพื่อคัดกรองวัณโรคทุกหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ตําบลห้างฉัตร 50,000 50,000 50,000 -"- ทุกหมู่บ้านปลอดภัย ปราศจากวัณโรค ทต.
เขตเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล เขตเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล รพ.ห้างฉัตร
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการพัฒนารูปแบบและกลไก 1.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และ 1. พ่อ แม่ผู้เลี้ยงดูเด็กมีความรู้และ 25,000 25,000 มีการดําเนิน เด็ก 0 - 5ปีมีพัฒนา ทต.
เด็กไทยให้มีโภชนาการสมวัยทุก ทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทักษะในการเลี้ยงดูเด็ก การตาม การสมวัย ได้รับ งานส่งเสริมฯ
หมู่บ้าน การเลี้ยงดูบุตรหลานที่ถูกต้องตามวัย 2. ภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรม โครงการ การเลี้ยงดูอย่างถูก รพ.ห้างฉัตร

2. เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายระดับ โรงเรียนพ่อแม่ โดยการสอนตาม ต้องเหมาะสมตาม
ชุมชชนให้มีความสามารถในการให้ หลักสูตร วัย
คําปรึกษา แนะนํา ดูแลเด็กที่มีปัญหา

- โครงการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ 1.เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นวัดส่งเสริม 1.วัดมีการพัฒนาตามเกณฑ์วัด วัดสถานี วัดขามแดง วัดได้รับการพัฒนาให้เป็นวัดส่ง  -"-
( วัดแพะดอนสัก     วัดขามแดง สุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสุขภาพและเป็นศูนย์สุขภาพ
วัดสถานี ) 2.เพื่อให้วัดเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 2. มีวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็น 15,000 15,000 -"- ชุมชนที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อ

3. เพื่อสนับสนุนการจัดสิ่งแวดล้อม วัดส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นปีละ 1 การส่งเสริมสุขภาพ
ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพในวัด วัด 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1.เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรง- 1.โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาตาม รร.ชุมชน รร.บ้าน สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการส่งเสริม  -"-
ระดับทอง และระดับเพชร เรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง / เกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บ้านแม่ฮาว ปันง้าว สุขภาพ
( รร.ปันง้าว  รร.ชุมชนบ้านแม่ฮาว ระดับเพชร 2.โรงเรียนผ่านเกณฑ์โรงเรียน 20,000 20,000 -"-

รร.ห้างฉัตรวิทยา ) ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง/ระดับเพชร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการ 1. จัดมุมนมแม่ในสถานที่ 10,000 6,000 6,000 มีการดําเนิน  - เจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงลูก ส่วนสาธารณสุข

 ในชุมชน เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6 เดือน ราชการ 1 แห่ง (เทศบาลตําบล การตาม  ด้วยนมแม่ ได้ใช้บริการมุม รพ.ห้างฉัตร
 2.เพื่อให้ชุมชนเห็นความสําคัญ ห้างฉัตรแม่ตาล) โครงการ  นมแม่
ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2. จัดมุมนมแม่ในโรงงานเขต  - ประชาชนที่มารับบริการ

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  มุมนมแม่ได้รับความรู้เรื่อง
จํานวน 1 โรงงาน  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3. จัดกิจกรรมรณรงค์
การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ ในวันแม่แห่งชาติ

- โครงการพัฒนาชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว  เพื่อพัฒนาทักษะในการให้ 1.มีสมาชิกชมรมสายใยรัก ฯ 10,000 10,000 10,000 -"- 1.มีการติดตามการเลี้ยงลูก ส่วนสาธารณสุข

 คําแนะนําแก่หญิงหลังคลอด เข้าร่วมโครงการแม่อาสา ด้วยนมแม่ในชุมชน โดย รพ.ห้างฉัตร
 โดยสมาชิกชมรมสายใยรัก ฯ ช่วยให้คําแนะนําแม่หลังคลอด สมาชิกชมรมสายใยรัก ฯ

ในสถานบริการ และในชุมชน 2.มีการสอน / สาธิตการป้อน
2.ฝึกอบรมทักษะในการป้อน นมด้วยแก้วแก่แม่หลังคลอด
นมลูกด้วยแก้ว ให้แก่แม่อาสา โดยสมาชิกชมรมสายใยรัก ฯ
3.มีวัสดุอุปกรณ์ ในการสาธิต
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เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการสตรีห้างฉัตรใส่ใจสุขภาพ เพื่อให้สตรีในชุมชนได้รวมกลุ่มกัน 1. สตรีวัยเจริญพันธ์อายุ  20 10,000 10,000 10,000 มีการดําเนิน สตรีวัยเจริญพันธ์มี งานส่งเสริมฯ
( แกนนําสตรี หมู่ 3, 7 , 5 , 6 ในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพและ ปีขึ้นไป   สามารถตรวจเต้า การตาม ความรู้และทักษะตรวจ รพ.ห้างฉัตร
หมู่ละ  15  คน  , หมู่ 4 , 8 , 9 คัดกรอง  ค้นหา  โรคมะเร็งปากมดลูก นมด้วยตนเองได้ถูกต้อง โครงการ เต้านมด้วยตนเองและ
หมู่ละ  10  คน ) และมะเร็งเต้านมอย่างถูกต้อง 2. สตรีอายุ 30 - 60  ปี  ได้รับ ได้รับการตรวจคัดกรองโดยเจ้าหน้า-

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและ ที่เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรค
โดยเจ้าหน้าที่ มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

- โครงการชุมชนสุขภาพดี เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีกิจกรรมการ ส่งเสริมชุมชนต้นแบบใน แม่ฮาว บ้านแพะ ปันง้าว 1.ชุมชนเป้าหมายมีการ งานแพทย์แผนไทย

ด้วยวิถีการแพทย์แผนไทย ดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว การดูแลสุขภาพของตนเอง 10,000 10,000 10,000 -"- ดูแลสุขภาพของตนเอง รพ.ห้างฉัตร
เพื่อลดโรคและปรับเปลี่ยน และชุมชนด้วยวิธี  8  อ  ครอบครัวและชุมชนโดยใช้ ครอบครัวและชุมชน
พฤติกรรม กระบวนการ  8  อ. ได้แก่ 2.อัตราการป่วยด้วยโรค

1.อิริยาบถ , 2.อาหาร ไม่ติดต่อลดลง
3.อากาศ , 4.อาโรคยา
5.อาจิณ , 6.อุเบกขา
7.อุดมปัญญา , 8.อาชีพ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนมี 1.มีกิจกรรมการบริโภคอาหาร ปันง้าว แม่ฮาว มีการดําเนิน เด็กนักเรียนมีองค์ งานแพทย์แผนไทย

ด้วยการแพทย์แผนไทย ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองใน ตามธาตุและกายบริหารด้วย 10,000 10,000 การตาม ความรู้ในเรื่องการดูแล รพ.ห้างฉัตร
อาหารตามธาตุและการออกกําลังกาย ท่าฤาษีดัดตนในโรงเรียน โครงการ สุขภาพตนเอง และนํา
เรื่องด้วยท่าฤาษีดัดตน , สมุนไพร 2.มีสวนสาธิตสมุนไพรพื้น ไปปฏิบัติได้
และการนวดเพื่อสุขภาพ บ้านในโรงเรียน

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่มีอาหาร เพื่อให้มารดาและพี่เลี้ยงศูนย์เด็ก มี โรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษ 15,000 15,000 15,000 -"- ผู้ปกครองและพี่เลี้ยงศูนย์เด็กมี งานสุขาภิบาลฯ

และน้ําเป็นสื่อ ความรู้สามารถนําไปปฏิบัติตัวใน ในเด็ก 0-5 ปี ลดลงร้อยละ 20.00 ความรู้และสามารถป้องกันโรคที่มี รพ.ห้างฉัตร
การคุมและป้องกันโรค จากค่า median อาหารและน้ําเป็นสื่อในเด็ก 0-5 ปี

โครงการสุขาภิบาลตลาดสด/ ตลาดคลองถม 1. พัฒนาตลาดสดและตลาดคลองถม ตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรม 12,000 12,000 12,000 -"- ตลาดสดมีการพัฒนาได้ตามเกณฑ์ -"-

น่าซื้อ ให้ได้มาตรฐาน อนามัยระดับดี ร้อยละ 60.00 มาตรฐานกรมอนามัย
2. ประชาชนได้บริโภคสินค้าที่ดีมี
คุณภาพ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการก๋วยเตี๋ยวอนามัย คนไทยสุขภาพดี 1. ร้านก๋วยเตี๋ยวผ่านเกณฑ์กรมอนามัย ร้านก๋วยเตี๋ยวผ่านเกณฑ์ 10,000 10,000 10,000 มีการดําเนิน ร้านจําหน่ายก๋วยเตี๋ยวพัฒนาได้ งานสุขาภิบาลฯ

2. เพื่อลดการเกิดโรคที่มีอาหารและน้ํา  กรมอนามัยร้อยละ 5.00 การตาม มาตรฐานกรมอนามัย รพ.ห้างฉัตร
เป็นสื่อและสารเคมีปนเปื้นในอาหาร โครงการ

- โครงการพัฒนาร้านอาหาร / แผงลอยจําหน่าย ร้านอาหาร/ แผงลอยจําหน่ายอาหารผ่าน ร้านอาหาร / แผงลอยจําหน่ายอาหาร 12,000 12,000 12,000 -"- ร้านอาหาร /แผงลอยจําหน่ายอาหาร -"-

อาหาร (Clean Food Good Taste) เกณฑ์กรมอนามัย ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย ร้อยละ 80 พัฒนาได้ตามมาตรฐานกรมอนามัย

- โครงการประกวดบ้าน ด้านสุขาภิบาล 1. เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณ1. หลังคาเรือน จัดบ้านถูกสุขลักษณะ 35,000 -"- ประชาชนจัดบ้านเริอนได้ถูก -"-

สิ่งแวดล้อม 2. เพื่ดให้มีบ้านตัวอย่าง ร้อยละ 70 สุขลักษณะ
2. มีบ้านตัวอย่างหมู่ละ 3 หลัง

- โครงการตรวจสารเคมีการเกษตรในกลุ่ม เพื่อตรวจเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร ประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้านสารเคมีจาก 10,000 10,000 -"- 1. เกษตรกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจ -"-

ผู้บริโภค ตกค้างในร่างกาย การเกษตรได้รับการตรวจหมู่บ้าน เฝ้าระวังสารเคมี
50 หลัง 2. ผุ้บริโภคได้บริโภคผักที่ปลอด

สารพิษ
โครงการป้องกันอุบัติเหตุ สร้างวินัยจราจรให้กับประชาชน ลดอุบัติเหตุจากการจราจรลง ร้อยละ 21,000 8,000 -"- ประชาชนมีการป้องกันและปฏิบัติ -"-

20 จากค่า median วินัยจราจร
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เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.3  การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 1. เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 15,000 15,000 15,000 มีการดําเนิน ประชาชนและ อสม. มีการป้องกัน งานสุขาภิบาลฯ

2. ลดอัตราป่วยและอัตราตายจากโรค 50 : แสน ประชากร การตาม และควบคุมโรคไข้เลือดออกใน รพ.ห้างฉัตร
ไข้เลือดออก โครงการ พื้นที่

โครงการ 3อ. 2ส. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักเรียน และผู้ปกครองทุกคน 10,000 10,000 10,000 นักเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ทต.
ผู้ปกครอง ทุกคน มีสุขภาพที่ดี รร.บ้านปันง้าว

โครงการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก แม่และเด็ก หมู่ 3-9 300,000 300,000 มีการดําเนิน สามารถส่งเสริมสุภาพอนามัย สํานักปลัด
ภายในพื้นที่ การตาม แม่และเด็กในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

โครงการ
 - โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อม เพื่อปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ - ปรับถมดินลูกรังพร้อมบดอัด 7,900,000 7,900,000 -"- ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ กองช่าง
บดอัดปรับถมดิน และก่อสร้างรั้วคอนกรีต สนาม ของหมู่บ้านให้สามารถใช้ประโยชน์ - เทลานกีฬา(คสล.)เอนกประสงค์ ของหมู่บ้านให้สามารถใช้ประโยชน์
กีฬาเฉลิมพระเกียรติบ้านปันง้าว - บ้านหัวหนอง ในการเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่ - สร้างหลังคา รั้ว และรางระบายน้ํา ในการเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่
หมู่ 7

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา หมู่ 9 เพื่อปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านปางม่วง หมู่ 9 400,000 -"- ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ กองช่าง
ของหมู่บ้านให้สามารถใช้ประโยชน์ ของหมู่บ้านให้สามารถใช้ประโยชน์
ในการเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่ ในการเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.4  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อุดหนุนอําเภอห้างฉัตร ในการจัดอบรม 10,000 10,000 มีการดําเนิน สามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว- สํานักปลัด
หมู่บ้าน(ก.ม.) อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง บทบาท อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการหมู่บ้าน(ก.ม.) ในพื้นที่ การตาม กับบทบาทอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ อําเภอห้างฉัตร
ประจําปีงบประมาณ 2559 หมู่บ้าน(ก.ม.)  ตําบลห้างฉัตร โครงการ หมู่บ้าน ได้เป็นอย่างดี

 - โครงการเพิ่มสมรรถภาพให้กับกํานัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อุดหนุนอําเภอห้างฉัตร 12,000 12,000 -"- สามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว- สํานักปลัด
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานั บทบาท อํานาจหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับบทบาทอํานาจหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านอําเภอห้างฉัตร
ประจําปีงบประมาณ 2559 ผู้ช้วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล ผู้ช้วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล 

สารวัตรกํานัน สารวัตรกํานัน ได้เป็นอย่างดี

 - โครงการศึกษาดูงานหมู่บ้านตัวอย่างชุมชน เพื่อส่งเสริมปลูกฝังจิตสํานึกรักบ้าน แกนนํา และประชาชนผู้สนใจ 30,000 -"- สามารถส่งเสริมปลูกฝังจิตสํานึกรัก สํานักปลัด
เข้มแข็ง บ้านขามแดง หมู่ 6 เกิดให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ะบ้านขามแดง หมู่ 6 บ้านเกิดให้ชุมชนมีความเข้มแข็งได้

 - โครงการบ้าน วัด โรงเรียน บ้านปันง้าว หมู่ 7 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็น จัดกิจกรรมปลอดเหล้า เข้าพรรษา 20,000 -"- พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็น สํานักปลัด
อยู่ของประชาชนในหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้น บ้านปันง้าว หมู่ 7 อยู่ของประชาชนในหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้น

 - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ ภัยคุกคาม ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ 1,000,000 -"- สามารถป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ ภัย สํานักปลัด
เขตเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ต่างๆ  ยามค่ําคืน -บ้านหัวหนอง หมู่ 8 คุกคามต่างๆ  ยามค่ําคืนได้เป็นอย่างดี

 - โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและ เพื่อสร้างความรู้ให้กับชาวบ้านและ สนับสนุนเงินในการสร้างศูนย์ 20,000 20,000 -"- สร้างความรู้ให้กับชาวบ้าน สํานักปลัด
การแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านขามแดง หมู่ 6 เป็นแหล่งเรียนรู้อีกด้าน เรียนรู้ในหมู่บ้านและชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้อีกด้าน
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เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.4  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการอบรมเสริมสร้างความสามัคคี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีใน ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 5 และหมู่ 9 20,000 20,000 มีการดําเนิน สามารถเสริมสร้างความสามัคคี สํานักปลัด
กับหมู่คณะ บ้านแพะดอนสัก และบ้านปางม่วง ชุมชน การตาม ในชุมชนได้เป็นอย่างดี

โครงการ

 - โครงการสร้างหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารของ สร้างหอกระจายข่าวพร้อมจัดซื้อ 200,000 -"- ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารของทาง สํานักปลัด
พร้อมอุปกรณ์ บ้านสถานี หมู่ 4 ทางราชการ อุปกรณ์กระจายเสียง บ้านสถานี หมู่ 4 ราชการ

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  ต.ห้างฉัตร 70,000 -"- ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวให้ สํานักปลัด
ประจําหมู่บ้าน หมู่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีสภาพพร้อมใช้งาน

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว เพื่อขยายหอกระจายข่าวโดยการ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 จุด 40,000 40,000 -"- สามารถกระจายเสียงตามสายได้อย่าง สํานักปลัด
ประจําหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ 8 เพิ่มจุดติดตั้งลําโพง  บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ทั่วถึง

 - โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ําและก่อสร้าง เพื่อประชาชนในพื้นที่ ได้มีสถานที บ้านสถานี หมู่ 4  จํานวน 1 แห่ง 650,000 -"- ประชาชนในพื้นที่ ได้มีสถานที่ กองช่าง
สนามเทนนิส สําหรับออกกําลังกาย สําหรับออกกําลังกาย

 - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัคร เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติงานของ ก่อสร้างอาคาร คสล.ขนาด 9.00 x 430,000 430,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวกในการ กองช่าง
สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน(อสม.) พร้อม อสม. บ้านแพะดอนสัก 9.00 x 3.00 เมตร จํานวน 1 หลัง ใช้บริการ
รั้วคอนกรีตบ้านแพะดอนสัก พิกัดโครงการ E 0538494 N 2027072

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สาธารณ- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ฯ ที่ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  300,000 300,000 -"- ประชาชนได้รับความสะดวกในการ กองช่าง
สุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน หมู่ 9 ทรุดโทรม บ้านปางม่วงหมู่ 9 ใช้บริการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.4  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการสร้างรั้วตระแกรงเหล็กกั้นสนามกีฬา เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากลูกฟุตบอลตะแกรงเหล็กกั้นสนาม 50,000 50,000 มีการดําเนิน  ประชาชนในหมู่บ้านสามารถใช้สถานที่ กองช่าง
เฉลิมพระเกียรติ บ้านปันง้าว หมู่ 7 กระดอนไปยังบริเวณถนน การตาม  ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้

โครงการ

 - โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันอาสาสมัคร เพื่ออบรม ศึกษาดูงานนอก- อสม.ในเขตพื้นที่ ทต.ห้างฉ้ตรแม่ตาล 60,000 60,000 60,000 -"-  เพื่อ อสม. ตระหนักถึงความสําคัญ สํานักปลัด
สาธารณสุขแห่งชาติ  สถานที่ และเชื่อมความสัมพันธ์ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม (59,775)  ในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วน-

ความสามัคคีในกลุ่ม อสม.  รวม

 - โครงการปรับปรุงลานกีฬา บ้านสถานี หมู่ 4 เพื่อปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ เพิ่มไฟฟ้า 300,000 300,000 -"- ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ กองช่าง
ของหมู่บ้านให้สามารถใช้ประโยชน์ เทลานใหม่ ของหมู่บ้านให้สามารถใช้ประโยชน์
ในการเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่ สร้างห้องน้ํา 2 ห้องใหญ่ ในการเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่

 - โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อม เพื่อก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ พร้อม 300,000 -"- ประชาชนมีลานกีฬาในการออกกําลัง สํานักปลัด
อุปกรณ์ออกกําลังกาย บ้านบ้านแม่ฮาว  หมู่ที่ 3 สําหรับเยาวชน ประชาชนทั่วไป เครื่องออกกําลังกาย  กาย กองช่าง

 - โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสําหรับเด็ก กว้าง 20 เมตร ยาว 60 เมตร 200,000 200,000 -"- เด็กมีสถานที่ในการออกกําลังกาย กองช่าง
บ้านแพะดอนสัก  หมู่ที่ 5 เล็ก พร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้ง พร้อมเครื่องเล่นกลางแจ้งทุกชนิด และพักผ่อน

 - โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  กว้าง 20 เมตร ยาว 60 เมตร 450,000 -"-  ประชาชนในหมู่บ้านสามารถใช้สถานที่ กองช่าง
บ้านปันง้าว หมู่ 7 ประจําหมู่บ้านให้มั่นคง ถาวร  บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้
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งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.4  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  เพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับออกกําลังกาย เทคอนกรีตลานกีฬาไม่น้อยกว่า 610,000 610,000 มีการดําเนิน  ประชาชนในหมู่บ้านมีสถานที่ใน กองช่าง
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ประจําหมู่บ้าน 1,674 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร การตามโครง การออกกําลังกาย

พิกัดโครงการ E 0538464 N 2027016 การ 

 - โครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการป้องกัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ด้านการป้องกัน จัดทําโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน 10,000 10,000 -"- สามารถส่งเสริม สนับสนุน ด้านการ ทต.
และปราบปรามการค้ามนุษย์ และปราบปรามการค้ามนุษย์ของกระ- ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พมจ.ลําปาง

ทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ค้ามนุษย์ ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
ของมนุษย์

 - โครงการก่อสร้างห้องสมุดประจําหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างห้องสมุดประจําหมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5  จํานวน 400,000 -"- ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ กองช่าง
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ประจําหมู่บ้าน 1 หลัง อย่างชัดเจนและทั่วถึง

 - โครงการปรับปรุงและขยายหอกระจายข่าว เพื่อปรับปรุงและขยายเขตกระจาย รอบหมู่บ้าน 100,000 -"- ปรับปรุงและขยายเขตกระจายข่าว กองช่าง
ให้ทั่วถึงประจําหมู่บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ข่าวให้กว้างขึ้นทุกหลังคาเรือน ให้กว้างขึ้นทุกหลังคาเรือน

 - โครงการก่อสร้างห้องสมุดชุมชน เพื่อก่อสร้างห้องสมุดชุมชน บ้านปันง้าว หมู่ 7 (บ้านใหม่ลมเย็น) 400,000 -"- ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ กองช่าง
บ้านปันง้าว หมู่ 7 ประจําหมู่บ้าน อย่างชัดเจนและทั่วถึง
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.4  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างที่ทําการชุดรักษาความสงบ เพื่อให้ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยมี ก่อสร้างที่ทําการ(ชรบ.)  บ้านสถานี 150,000 มีการดําเนิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่ม กองช่าง
เรียบร้อยภายในมู่บ้าน หมู่ 4 สถานที่ปฏิบัติงานและบริการประชาชน หมู่ 4 จํานวน 1 แห่ง การตาม เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ

 - โครงการก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ เพื่อก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ  โรงเรียนบ้านปางม่วง ( เดิม ) 100,000 -"- ประชาชนมีความพึงพอใจในการ กองช่าง
โรงเรียนบ้านปางม่วง ( เดิม ) หมู่ 9 ให้มั่นคง ถาวร  - ห้องน้ําชาย 3 ห้อง / ห้อง เข้ารับบริการในห้องน้ําสาธารณะ

   อาบน้ํา 2 ห้อง / อ่างล้าง ที่สะอาดและเป็นสัดส่วน
   หน้า 3 ชุด/ โถปัสสาวะ 4 ชุด
 - ห้องน้ําหญิง 3 ห้อง / ห้อง
   อาบน้ํา 2 ห้อง/อ่างล้างหน้า 3 ชุด

- โครงการดําเนินการตามแนวนโยบายของคณะ เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง สมาน- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปรอง 20,000 20,000 -"- สามารถเสริมสร้างความปรองดอง สมาน สํานักปลัด
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  โดยศูนย์ปรอง ฉันท์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ดองสมานฉันท์ให้กับประชาชน (43,420) ฉันท์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ และ
ดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปเทศบาลตําบลห้าง- เพื่อจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย สนองนโยบายของทางราชการได้เป็น
ฉัตรแม่ตาล จากทางราชการ อย่างดี

 - โครงการอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ชุด ชุดรักษาความสงบเรียบ 20,000 -"- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่ม สํานักปลัด
ภายในมู่บ้าน หมู่ 3-9 รักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 - 9 เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.4  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ จัดกิจกรรมอบรม  ศึกษาดูงาน 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนิน ผู้นําท้องถิ่น คณะกรรมการ และ สํานักปลัด
ของกลุ่มผู้นําท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน ของผู้นําท้องถิ่น คณะกรรมการ ของกลุ่มผู้นําท้องถิ่น   คณะ การตาม กลุ่มอาชีพมีความรู้ความสามารถ
และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในหมู่บ้าน หมู่ 4 และกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน กรรมการและกลุ่มอาชีพต่างๆ โครงการ และมีทักษะเพิ่มขึ้น

 - โครงการจัดทําป้ายหมู่บ้าน ป้ายจราจร เพื่อบอกชื่อ บอกทิศทาง มีความ จัดทําป้ายหมู่บ้าน ป้ายจราจร 100,000 100,000 -"- เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย กองช่าง
ป้ายซอยทุกซอย และจัดซื้ออุปกรณ์จราจร เป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้าน บริเวณทางแยกทางโค้ง  ติดตั้ง - ในชุมชนและช่วยลดอุบัติเหตุได้
ในหมู่บ้าน หมู่ 3-9 และช่วยลดอุบัติเหตุ กระจกโค้ง และป้ายซอยในหมู่บ้าน เป็นอย่างดี

ไฟสัญญานทางแยก หมู่ 3 - 9

 - โครงการหมู่บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติดและการ เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดปัญหายาเสพ บ้านปันง้าว หมู่ 7 30,000 30,000 -"- สามารถลดการเกิดปัญหายาเสพติดและ สํานักปลัด
พนันทุกรูปแบบ ติด และการเล่นการพนันทุกรูปแบบใน ลดการเล่นการพนันทุกรูปแบบในหมู่บ้าน

หมู่บ้าน ได้

 - โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เพื่อให้ประชาชนใช้อาคารในการจัด ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 200,000 -"- ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากอาคาร กองช่าง
ประจําหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ 8 กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน ประจําหมู่บ้าน บ้านหัวหนองหมู่ 8 ที่ต่อเติมได้เป็นอย่างดี

178

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.4  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร 600,000 800,000 800,000 มีการดําเนิน ประชาชนมีอาคารสําหรับประกอบ กองช่าง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ บ้านขามแดง หมู่ 6 ประจําหมู่บ้านให้มั่นคง ถาวร บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ การตาม กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ได้

โครงการ

-ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแม่ฮาว 300,000 -"- ประชาชนได้รับความรู้และประสบ สํานักปลัด
บ้านแม่ฮาว   องค์ความรู้ชุมชนแก่ประชาชน การณ์จากการเรียนรู้ในศูนย์และนําไป

ทั้งในและนอกพื้นที่ เป็นแบบอย่างในชีวิตประจําวัน

 - โครงการสนับสนุนเครื่องแบบ ให้แก่ชุดรักษา เพื่อสนับสนุนชุดเครื่องแบบ ให้แก่ชุด ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย 20,000 -"- สามารถพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย สํานักปลัด
ความสงบเรียบร้อยประจําหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง รักษาความสงบเรียบร้อยประจําหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน  บ้านหัวหนอง  หมู่ 8 ของชุดรักษาความสงบเรียบร้อย
  ประจําหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี

 - โครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจํา เพื่อก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ ตามสภาพ 200,000 -"- ประชาชนมีอาคารสําหรับประกอบ กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านปันง้าว หมู่ 7 ประจําหมู่บ้าน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ได้

 - โครงการปรับปรุงก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ เพื่อปรับปรุงก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ ตามสภาพ 200,000 -"- ประชาชนมีอาคารสําหรับประกอบ กองช่าง
ประจําหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  หมู่ 8 ประจําหมู่บ้านให้มั่นคง ถาวร กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ได้

 - โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อม เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงใช้สําหรับ เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 100,000 100,000 100,000 -"- จัดซื้อเครื่องขยายเสียงใช้สําหรับ สํานักปลัด
อุปกรณ์ลําโพง หมู่ 8 ประชาสัมพันธ์และติดตั้งหอประชุม ลําโพงครบชุด ประชาสัมพันธ์และติดตั้งหอประชุม
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.4  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน ทํากันสาด หอประชุมหมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนิน ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้านให้ป้องกัน กองช่าง
(ทํากันสาด) หมู่ 8 ให้ป้องกันฝนสาดเข้ามาในบริเวณ การตาม ฝนสาดเข้ามาในบริเวณหอประชุม

หอประชุม โครงการ

 - โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี สะล้อ ซอ ซึง เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี สะล้อ ซอ ซึง บ้านปางม่วง หมู่ 9 30,000 30,000 -"- จัดซื้อเครื่องดนตรี สะล้อ ซอ ซึง สํานักปลัด
พร้อมฝึกสอน หมู่ 9 และหมู่ 4 พร้อมฝึกสอนให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้านสถานี หมู่ 4 พร้อมฝึกสอนให้กับประชาชนในพื้นที่

 - โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สอนฟ้อนรําให้กลุ่ม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สอนฟ้อนรําให้กลุ่ม กลุ่มแม่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ 9 20,000 20,000 -"- จัดซื้ออุปกรณ์สอนฟ้อนรําให้กลุ่ม สํานักปลัด
แม่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ 9 แม่บ้าน แม่บ้าน

 - โครการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารโรงเรียนเก่า เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารโรงเรียน ปรับปรุงอาคารโรงเรียนเก่า บ้าน 50,000 สามารถก่อสร้างหอประชุมประจําหมู่ กองช่าง
บ้านปางม่วง  หมู่ 9 เก่า บ้านปางม่วง เพื่อใช้ในกิจการของ ปางม่วง จํานวน 1 แห่ง บ้านไว้สําหรับบริการประชาชนได้

หมู่บ้าน

 - โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน เพื่อให้มีห้องสมุดให้กับ จํานวน 1 แห่ง 200,000 200,000 -"- มีห้องสมุดให้กับ กองช่าง
บ้านปางม่วง หมู่ 9 ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่

 - โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน เพื่อส่งเสริมการกีฬาและเสริม จัดการแข่งกีฬาสากล กีฬา พื้นบ้าน 265,000 265,000 265,000 -"- เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ สํานักปลัด
ประชาชน ภายในพื้นที่รับผิดชอบของ สร้างความสามัคคีให้แก่เยาวชน และประกวดขบวน พาเหรด (174,715) เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล และประชาชนในตําบล รวมถึงอุดหนุนงบประมาณ ในการ

เข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้าน
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.4  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อให้ประชาชน / เยาวชน ประชาชน / เยาวชน ในเขต 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนิน ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ ความ สํานักปลัด
ประชาชน หมู่ 3-9 ความรู้ความเข้าใจในด้าน การตาม เข้าใจในด้านคุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรมและจริยธรรม โครงการ

 - โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางด้าน ประชาชน หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 4 30,000 30,000 -"- ประชาชนได้รับความรู้ด้าน สํานักปลัด
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3  บ้านสถานี หมู่ 4  และ กฎหมายในการดําเนินชีวิต และ หมู่ 7 กฎหมายชุมชน
บ้านปันง้าว หมู่ 7

 - โครงการศึกษาดูงานหรือฝึกอบรมทาง เพื่อให้ได้รับความรู้ด้านกฎหมาย ประชาชนในพื้นที่ 20,000 20,000 -"- ประชาชนได้รับความรู้ด้าน สํานักปลัด
ด้านกฎหมาย บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ในการดําเนินชีวิต กฎหมายชุมชน

 - โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากร เพื่อให้ได้รับความรู้ด้านการจัดการ แกนนํา ประชาชนที่สนใจ 30,000 -"- ประชาชนได้รับความรู้ด้าน สํานักปลัด
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านขามแดง หมู่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านขามแดง หมู่ 6 กฎหมายชุมชน

 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นําองค์กรในการ เพื่อให้เกิดความสามัคคีในการทํางาน ผู้นํา แกนนํา ประชาชนที่สนใจ 30,000 -"- สามารถทําให้หมู่บ้านเกิดความสามัคคี สํานักปลัด
พัฒนาด้วยหัวใจ บ้านขามแดง หมู่ 6 อย่างมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน บ้านขามแดง หมู่ 6 ในการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.4  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการพัฒนาระบบในการเลือกตั้ง และพัฒนา เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความเป็น จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรืออบรมเพื่อ 30,000 30,000 30,000 มีการดําเนิน สามารถส่งเสริม สนับสนุนความเป็น ทต.ห้างฉัตร
ประชาธิปไตย พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย และจัด ส่งเสริม สนับสนุนการเลือกตั้ง และ การตาม พลเมืองดี ในวิถีประชาธิปไตย และ แม่ตาล

กิจกรรมอื่นทีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม พัฒนาประชาธิปไตย  ในพื้นที่รับ โครงการ กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี สนง. กกต.
หรือสนับสนุนการเลือกตั้ง ผิดชอบของ เทศบาลตําบลห้างฉัตร ลําปาง

แม่ตาล

โครงการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามแผน ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม พื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตําบล 30,000 30,000  -"- ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม ทต.
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อ ห้างฉัตรแม่ตาล โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อ มท. , ยธ. ,
 2561) นําไปสู่สังคมสันติสุข ในพื้นที่รับผิดชอบ นําไปสู่สังคมสันติสุข ในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยงานอื่น

ได้เป็นอย่างดี

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรม อบรม หรือที่เกี่ยวข้องกับ พื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตําบล 10,000 10,000  -"- สามารถส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจ- สํานักปลัด
การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้างฉัตรแม่ตาล (-) กรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ได้เป็นอย่างดี

 - โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่ม เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินอุดหนุนอําเภอห้างฉัตร 30,000 30,000 -"- สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน สํานักปลัด
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ เอาชนะยาเสพติด อําเภอห้างฉัตร (30,000) เอาชนะยาเสพติดอําเภอห้างฉัตร
ยาเสพติด อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ได้เป็นอย่างดี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.4  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการศึกษาดูงานของผู้นําและแกนนํา เพื่อให้ผู้นําและแกนนําหมู่บ้าน มีศักย- แกนนําและผู้นํา บ้านปันง้าว หมู่ 7 100,000 มีการดําเนิน ประชาชนได้รับความรู้จากการศึกษา สํานักปลัด
หมู่บ้าน บ้านปันง้าว หมู่ 7 ภาพในการทํางานบริการสาธารณะ การตาม ดูงาน และนํามาใช้ในชิวิตประจําวันได้

โครงการ

 - โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ จากการ แกนนําและผู้นํา ผู้สูงอายุ เยาวชน 20,000 20,000 -"- ประชาชนได้รับความรู้จากการศึกษา สํานักปลัด
บ้านหัวหนอง หมู่ 8   ศึกษาดูงาน มาใช้ในการดําเนินชีวิต บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ดูงาน และนํามาใช้ในชิวิตประจําวันได้

 - โครงการฝึกอบรมทางด้านการพูด ประชา- เพื่อให้ได้ประชาชนได้มีความสามารถ ประชาชนที่สนใจ หมู่ 3 , หมู่ 5 , 10,000 10,000 -"- สามารถฝึกทักษะทางด้านการพูดให้ สํานักปลัด
สัมพันธ์แก่แกนนําชุมชน ทางด้านการพูด และ หมู่ 6 แก่ประชาชนที่เข้ารับการอบรมได้

 - โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้เรื่องการ เพื่อให้ได้รับความรู้ด้านการพิทักษ์ ผู้สูงอายุ บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 20,000 20,000 -"- ผู้สูงอายุได้รับความรู้ด้าน สํานักปลัด
พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 สิทธิผู้สูงอายุ การพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ

 - โครงการอบรมกลุ่มเยาวชน ประชาชน ให้ เพื่อให้เยาวชน ประชาชนได้รับความ กลุ่มเยาวชน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 40,000 40,000 -"- สามารถให้เยาวชน ประชาชนได้รับ สํานักปลัด
รู้จักประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกับสังคม รู้ด้านประชาธิปไตยและการอยู่ร่วม ประชาชน บ้านขามแดง หมู่ 6 ความรู้ด้านประชาธิปไตยและการ

กับสังคม อยู่ร่วมกับสังคม

 - โครงการฝึกอบรมชาวบ้านที่สนใจการ เพื่อให้ได้รับความรู้ด้านการเมือง ประชาชนในพื้นที่ 20,000 20,000 -"- ประชาชนได้รับความรู้ด้านการ สํานักปลัด
เมืองท้องถิ่นให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เมืองท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.4  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ กลุ่ม อปพร. / พนักงาน และ 200,000 200,000 200,000 มีการดําเนิน สามารถนําความรู้และทักษะที่ได้รับมา สํานักปลัด
งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝึกทักษะงานด้านการป้อง ประชาชนทั่วไป การตาม ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ

กันและบรรเทาเหตุสาธารณภัย โครงการ ภัยได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

 - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ เพื่อให้ความรู้ด้านการเมือง ผู้บริหาร / ส.ท. / กํานัน / 50,000 50,000 -"- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สํานักปลัด
เมืองการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน หมู่ 3 - 9 มีความรู้ในเรื่องการเมืองและการ

และสถานการณ์บ้านเมือง บริหารงานแบบธรรมาภิบาล

 - โครงการฝึกอบรมประชาคมหมู่บ้าน / เพื่อให้รับทราบและเข้าใจใน ประชาคม / ผู้นํา หมู่บ้าน / 10,000 10,000 -"- ประชาคมและผู้นําชุมชนใน สํานักปลัด
ตําบล ผู้นําท้องถิ่น บทบาทของตน และกิจกรรม ตําบล หมู่บ้านและตําบล มีความเข้า

ต่าง ๆ ของห้างฉัตรแม่ตาล ใจในบทบาทหน้าที่ของตน

 - โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ผู้บริหาร ผู้นําชุมชน สมาชิก 20,000 20,000 -"- ประชาชนตําบลห้างฉัตร เกิดความรู้ สํานักปลัด
ประชาธิปไตย ในเรื่องระบบประชาธิปไตย สภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประชา

และประชาชนห้างฉัตรแม่ตาล ธิปไตยและประยุกต์ใช้ได้

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - โครงการสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้เล่นกีฬา เยาวชนบ้านแม่ฮาว  และเยาวชน 20,000 20,000 20,000 -"- ประชาชนได้เล่นกีฬาห่างไกล สํานักปลัด
แม่ฮาวคัพ ครั้งที่ 4   บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ห่างไกลจากยาเสพติด ประชาชนในพี้นที่ จากยาเสพติด
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.4  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายใน เยาวชน ประชาชนที่สนใจ 50,000 50,000 มีการดําเนิน สามารถเสริมสร้างความสามัคคี สํานักปลัด
กีฬา เยาวชน ประชาชน บ้านปันง้าว หมู่ 7 หมู่บ้าน บ้านปันง้าว หมู่ 7 การตาม ภายในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี

โครงการ

  - โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านยา เพื่อสร้างผู้นําเยาวชนในการต่อต้านและ นักเรียนจํานวน 60 คน 41,000 41,000 41,000 นักเรียนจํา- สามารถสร้างผู้นําเยาวชนในการต่อต้าน ทต
เสพติด" โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา นวน60คน และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติ รร.ห้างฉัตร

สถานศึกษาและชุมชน ทราบพิษภัย ยสตในสถานศึกษาและชุมชน ได้เป็นอย่างดี วิทยา

 - โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง /การมีส่วน สนับสนุน ป้องกัน อบรมให้ความรู้สร้าง 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนิน เยาวชน / ประชาชน มีส่วนร่วมใน สํานักปลัด
ชนะยาเสพติดในเขต ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้แก่ประชาชน (-) การตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหายา

 - โครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพ เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนัก จัดกิจกรรมตามโครงการ 20,000 20,000 โครงการ เสพติดอย่างยั่งยืน ทต. ,
ติดในเด็กนักเรียน" (โครงการ D.A.R.E. ) เรียนในระดับชั้น ป.6 รร.บ้านปันง้าว  , รร.ชุมชนบ้านแม่ฮาว  สภ.ห้างฉัตร

 - โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมการกีฬาและเสริม จัดการแข่งกีฬาสากล กีฬา 50,000 50,000 50,000 -"- เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ สํานักปลัด
ผู้สูงอายุ ตําบลห้างฉัตร สร้างความสามัคคีให้แก่ผู้สูงอายุ พื้นบ้าน และประกวดขบวน ผู้สูงอายุ

ในตําบล พาเหรด

 - โครงการอบรมเยาวชนและประชาชน เพื่อให้ความรู้กับเยาวชน ให้รู้ถึงโทษ บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 20,000 20,000 -"- เยาวชนและประชาชนได้รับรู้ถึงโทษ สํานักปลัด
ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด หมู่ 3 และพิษภัยของยาเสพติด และพิษภัยของยาเสพติด

 - โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อพัฒนาการกีฬาและพัฒนาสุขภาพ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน 90,000 90,000 90,000 -"- เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เล่น สํานักปลัด
ประจําหมู่บ้าน / ตําบล ร่างกายและจิตใจของประชาชน หมู่ 3,4,5,6,7,8,9 และประจําตําบล กีฬาทําให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.5  การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา
 - โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 500,000 500,000 500,000 มีการดําเนิน สามารถส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ ทุกส่วนราชการ
แผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล การดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา ตาม การตาม ศึกษา การดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา โครงการ ตามแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลฯ
และพัฒนาการศึกษาสามปี ได้เป็นอย่างดี

 - โครงการจัดรถรับส่งนักเรียนภายในพื้นที่ตําบล จัดพาหนะ เพื่ออํานวยความสะดวก ใน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 50,000 -"- สามารถอํานวยความสะดวกให้กับ สํานักปลัด
การเดินทางไปโรงเรียน ให้กับเด็ก บ้านปันง้าว หมู่ 7 เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส และขาด
นักเรียนที่ด้อยโอกาส และขาดทุนทรัพย์ บ้านปางม่วง หมู่ 9 ทุนทรัพย์ได้เป็นอย่างดี
ในพื้นที่

 - โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกันใน เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของ 50,000 50,000 -"- สามารถจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียน สํานักปลัด
ระหว่างปิดภาคเรียน ทํากิจกรรมร่วมกัน เช่นการเข้าค่ายต่างๆเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 - โครงการสนับสนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้ ในการ โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของ 50,000 50,000 -"- สามารถสนับสนุนการศึกษาดูงาน สํานักปลัด
ให้กับเด็กนักเรียน ศึกษาดูงานแต่ละประเภทตามที่สนใจ เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ให้เด็กนักเรียน ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.5  การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์ - เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่อ่าน หมู่ 3 - 9 100,000 100,000 มีการดําเนิน ประชาชนมีสถานที่ สิ่งพิมพ์ และแหล่ง สํานักปลัด
ประจําหมู่บ้าน หมู่ 3-9 หนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านให้ดีขึ้น การตาม ข้อมูลข่าวสารที่ดี เป็นสัดส่วน

- เพื่อสนับสนุนหนังสือ, หนังสือพิมพ์ โครงการ

 - โครงการทุนการศึกษาด้านพยาบาลและ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เรียนดี ที่สนใจ บ้านหัวหนอง หมู่8 200,000 200,000 -"- สามารถช่วยเหลือเด็กที่เรียนดี แต่ยากจน สํานักปลัด
สาธารณสุขให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน เรียนทางด้านพยาบาล และสาธารณสุข ได้เป็นอย่างดี

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
 - โครงการห้องสมุดประชาชน , ห้องสมุดIT เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่เด็ก ก่อสร้างห้องสมุดประชาชน พร้อม 500,000 500,000 -"- สามารถพัฒนาความรู้ให้แก่เด็กใน สํานักปลัด
บ้านสถานี หมู่ 4 ในพื้นที่ อุปกรณ์ IT ครบชุด จํานวน 1 แห่ง พื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 - โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนหรือห้อง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีศูนย์การ สร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หรือห้อง 50,000 50,000 50,000 -"- ประชาชนบ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 สํานักปลัด
สมุด บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 เรียนรู้ไว้สําหรับศึกษาหาความรู้ สมุด บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 มีศูนย์การเรียนรู้สําหรับค้นคว้า 

ศึกษาหา ความรู้ได้

 - โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ศูนย์- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล 200,000 200,000 200,000 -"- ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนา กองช่าง
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล พัฒนาเด็กเล็กในตําบล เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล เด็กเล็กในตําบล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.5  การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการพัฒนา กศน.ตําบลห้างฉัตร เพื่อให้ กศน.ตําบลห้างฉัตร มีการพัฒนา จํานวนผู้รับบริการ 150 คน 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 สามารถทําให้ กศน.ตําบลห้างฉัตร มี ทต.
ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้เป็นแหล่ง อุดหนุน กศน. อําเภอห้างฉัตร ของ ปชชง การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กศน.

เรียนรู้ตลอดชีวิตประจําตําบล ต.ห้างฉัตรได้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจํา อําเภอห้างฉัตร
รับบริการทาง ตําบลได้เป็นอย่างดี
การศึกษา

 - โครงการจัดสร้างศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อจัดสร้างศูนย์การเรียนชุมชน จํานวน 1 ศูนย์ 500,000 มีการดําเนิน มีศูนย์การเรียนชุมชน กองช่าง
(กศน.) การตาม

โครงการ

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล 40,000 40,000 40,000 -"- ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนา กองช่าง
เด็กเล็กเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล เด็กเล็กในตําบล เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล เด็กเล็กในตําบล

-โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนและดูแลเด็ก ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,474,000 -"- สามารถก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กประจํา กองช่าง
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ในพื้นที่ รหัส สถ.ศพด.3  จํานวน 1 หลัง ตําบล จํานวน 1 แห่ง

 - โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีศูนย์การ สร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนใน 500,000 -"- ประชาชนมีศูนย์การเรียนรู้สําหรับ สํานักปลัด
ชุมชนระดับตําบล เรียนรู้ไว้สําหรับศึกษาหาความรู้ หมู่บ้าน ค้นคว้า ศึกษาหา ความรู้ได้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.5  การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการส่งเสริมห้องสมุด IT เพื่อชุมชน เพื่อส่งเสริมห้องสมุด IT สําหรับ โรงเรียนบ้านแม่ฮาว 100,000 100,000 มีการดําเนิน ส่งเสริมห้องสมุด IT สําหรับ สํานักปลัด
โรงเรียนบ้านแม่ฮาว ชุมชนได้ศึกษาหาความรู้ การตาม ชุมชนได้ศึกษาหาความรู้

โครงการ

- โครงการจัดฝึกอบรมให้ควมรู้ด้านคอมพิว- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 20,000 20,000 -"- สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ สํานักปลัด
เตอร์ให้กับประชาชนทั่วไป บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ได้ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็น ประชาชนได้ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ได้เป็นอย่างดี
3 โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา

 - โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กในหมู่บ้านได้มี จัดหาสื่อการเรียนการสอน 45,000 45,000 45,000 -"- เด็กในศูนย์ฯ มีการพัฒนาการสมวัย สํานักปลัด
ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน พัฒนาการและเรียนรู้ตามวัย ให้แก่ศูนย์ฯ เด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง

 - โครงการอาหารกลางวัน 100% เพื่อให้สถานศึกษาจัดทําอาหาร สนับสนุนงบประมาณสมทบ โครงการ 512,000 512,000 512,000 -"- เด็กนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน สํานักปลัด
    โรงเรียนในเขตพื้นที่ และ กลางวันให้เด็กนักเรียนและเด็ก อาหารกลางวันในโรงเรียนและ  (636,000) ทุกคนได้รับประทานอาหารกลาง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต ก่อนวัยเรียนทุกคนได้ทาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ วันอย่างครบถ้วน

 - โครงการอาหารเสริม (นม) 100% เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด สนับสนุนงบประมาณสมทบใน 200,000 200,000 200,000 -"- เด็กนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน สํานักปลัด
   โรงเรียนในเขตพื้นที่ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สรรอาหารเสริม(นม)ให้นักเรียน โครงการอาหารเสริม (นม) ให้ ทุกคนได้ดื่มนมและมีสุขภาพ
   ในสังกัดเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ทุกระดับชั้นและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

ได้ดื่มอย่างทั่วถึงกัน ในเขตพื้นที่
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งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.5  การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการจัดหาเครื่องแบบให้เด็ก เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว จัดซื้อเครื่องแบบให้เด็กก่อน 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนิน เด็กในศูนย์ฯ ได้รับเครื่องแบบใช้ใน สํานักปลัด
ก่อนวัยเรียน วัยเรียน การตาม รูปแบบเดียวกัน

โครงการ

 - โครงการจัดหาเครื่องใช้ประจําตัวให้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว จัดซื้อเครื่องใช้ประจําตัวเด็กให้ 60,000 60,000 60,000 -"- เด็กในศูนย์ฯ ได้รับเครื่องแบบใช้ใน สํานักปลัด
เด็กก่อนวัยเรียน เด็กก่อนวัยเรียน รูปแบบเดียวกัน

 - โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อดูแลรักษาความสะอาดของ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 40,000 40,000 -"- เด็กในศูนย์ฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ สํานักปลัด
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่ศูนย์ฯ เด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ศูนย์ฯ มีสภาพน่าอยู่

 - โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีสากล เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่น เด็ก เยาวชน และประชาชน 10,000 10,000 10,000 -"- เยาวชนและประชาชน ได้เรียนรู้ สํานักปลัด
ดนตรีสากล ทั่วไป และพัฒนาทักษะ ด้านดนตรีสากล

 - โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่อาเซียน -เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อ นักเรียนชั้น ป1-6 ทุกคน 110,000 110,000 110,000 -"- นักเรียนโรงเรียนบ้านปันง้าวและโรง- ทต.
การสื่อสาร โรงเรียนบ้านปันง้าว และโรงเรียน เรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว สามารถใช้ รร.ชุมชน
-เพื่อจัดจ้างวิทยากรครูชาวต่างชาติ ชุมชนบ้านแม่ฮาว ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ บ้านแม่ฮาว

รร.บ้านปันง้าว

- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุด ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 50,000 -"- โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอน ทต.
มุ่งหมายของหลักสูตร โรงเรียนบ้านปันง้าว สําหรับเด็กปฐมวัยที่ดี รร.บ้านปันง้าว
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.5  การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการห้องสมุดมีชีวิต เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้สมบูรณ์ หนังสือ, สื่ออุปกรณ์ที่สมบูรณ์พร้อมให้ 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนิน มีหนังสือ, สื่ออุปกรณ์ที่สมบูรณ์พร้อมให้ ทต.
จัดซื้อ/จัดหาหนังสือ, สื่ออุปกรณ์ไว้ บริการแก่นักเรียนและ การตาม บริการแก่นักเรียนและ ร.ร.บ้านปันง้าว

บริการแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไปโรงเรียนบ้านปันง้าว โครงการ บุคคลทั่วไป

 - โครงการสื่อพัฒนาการเสริมสร้าง เพื่อเป็นการสนับสนุนพัฒนาการ อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว 50,000 50,000 50,000 -"- เป็นการสนับสนุนพัฒนาการทางด้าน -"-
สมรรถภาพร่างกาย โรงเรียนปันง้าว ทางด้านร่างกายของเด็กนักเรียน ร่างกายของเด็กนักเรียน 

-ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยี       1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียน อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 60,000 60,000 60,000 นักเรียนทุก นักเรียนได้รับการพัฒนา เป็น ทต.
โดยการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์ รู้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง ต.ห้างฉัตร  (50,000) คนมีทักษะ พื้นฐานในการเรียนต่อ ตลอดจน ร.ร.ชุมชน

2.นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการ ในการใช้คอม สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลใน บ้านแม่อาว
สืบค้นข้อมูลส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม พิวเตอร์ การเรียนรู้
สาระทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

-โครงการ ส่งเสริมนักเรียนสืบสานวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.4-6 ได้รับการฝึก นักเรียนจํานวน 10,000 10,000 10,000 นักเรียนชั้น นักเรียนชั้น ป.4-6 ได้รับการฝึก -"-
ล้านนา (ดนตรีพื้นเมือง นาฏศิลป์) ทักษะในวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ 30  คน (ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ฮาว) ป.4-6 มีทักษะ ทักษะในวิชาดนตรี-นาฏศิลป์

ด้านดนตรี
นาฆศิลป์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.5  การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อให้ครู และนักเรียนมีประสบการณ์ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 30,000 30,000 มีการดําเนิน นักเรียนมีประสบการณ์ตรง จากการ ทต.
เพื่อพัฒนานักเรียน  รร.ชุมชนบ้านแม่ฮาว  ตรง จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน นักเรียนชั้นป.4-ป.6  และตัวแทน การตาม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที รร.ชุมชน
 และนอกสถานที่ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา โครงการ บ้านแม่ฮาว

- โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์โรงเรียนชุมชน 1.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ - จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน 20,000 -"- 1. นักเรียนได้แสดงความสามารถด้าน ทต.
บ้านแม่ฮาวกับโรงเรียนบ้านปันง้าว ด้านกีฬา พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ผู้ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กีฬา และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ รร.ชุมชน

2.เพื่อประสานความร่วมมือสร้างสัมพันธ์ รร.ชุมชนบ้านแม่ฮาว, รร.บ้านปันง้าว 2. สามารถประสานความร่วมมือสร้าง บ้านแม่ฮาว
ในการร่วมมือร่วมกันระหว่างโรงเรียน สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนได้เป็นอย่างดี รร.บ้านปันง้าว

-โครงการสร้างความพร้อมเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความพร้อมให้นักเรียนระดับ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 30,000 - - -"- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ได้รับ ทต.
(ผู้ปกครองมั่นใจ  โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ปฐมวัยได้รับการพัฒนาเข้าสู่วัยเรียน  และ  2 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ การพัฒนาเตรียมความพร้อมเข้า ร.ร.ชุมชน

และผู้ปกครองมีความมั่นใจที่จะส่ง วัยเรียนระดับปฐมวัย  และห้อง สู่วัยเรียนตามหลักสูตรระดับ บ้านแม่ฮาว

บุตรหลานเข้ามาเล่าเรียน เนื่องจาก เรียนระดับชั้นอนุบาลมีสื่อวัสดุ ปฐมวัยและผู้ปกครองมีความ
โรงเรียนมีความพร้อม เป็นที่ยอมรับ อุปกรณ์ตลอดจนสภาพแวดล้อม มั่นใจที่จะส่งบุตรหลานเข้ามา
ในการจัดกิจกรรม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เล่าเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว
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งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.5  การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตําบลห้างฉัตร (รร.ชุมชนบ้าน- 1. จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อบริการนักเรียนคอมพิวเตอร์ ปีละ 3 เครื่อง 45,000 45,000 มีการดําเนิน 1. นักเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอ ทต.
แม่ฮาว) และชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตําบลห้างฉัตร การตาม 2. ชุมชนได้ใช้บริการเรียนรู้ รร.ชุมชน
(ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Elactronic classroom)2. นักเรียนและชุมชนได้มีคอมพิวเตอร์ (รร.ชุมชนบ้านแม่ฮาว) โครงการ บ้านแม่ฮาว

ในการเรียนรู้เพียงพอ สามารถสืบค้น
ข้อมูลส่งเสริมการเรียนรู้

- โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรม 1. นักเรียนชั้น ป.1-6 ได้ฝึกทักษะด้าน นักเรียนชั้น ป.1 - ป. 6 10,000 10,000 -"- 1. สืบสานศิลปะวัฒนธรรมด้าน -"-
(ดนตรี นาฎศิลป์) ดนตรี  นาฏศิลป์ - สามารถแสดงเผยแพร่ร่วมกิจกรรม ดนตรี นาฎศิลป์

2. ประสานความร่วมมือส่งเสริม ศิลปะ ชุมชน 2. ความร่วมมือจากชุมชน เกิดความ
วัฒนธรรม สามารถแสดงได้เกิดความ ภาคภูมิใจร่วมกัน
ภูมิใจร่วมกัน

ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง - สร้างศูนย์เรียนรู้ภายในโรงเรียน 20,000 20,000 20,000 นักเรียนชั้น 1. มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพบริการ -"-
2. ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ําชีวภาพ - ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ําจากเศษใบ ป.4-6 ทุกคน ให้นักเรียนและประชาชนทั่วไป

ไม้ไว้ใช้ตลอดชีวิต มีทักษะการ 2. นักเรียนได้นําเอาแนวทาง
- นักเรียนทุกคนนําความรู้ไปใช้ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจําวัน
(โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว) พอเพียง
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งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.5  การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- จัดทําศูนย์เรียนรู้ ภูมิปัญญา ลานกีฬา 1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้อย่างยั่งยืน มีศูนย์เรียนรู้ที่ใช้ร่วมกันส่งเสริม 5,000 มีการดําเนิน 1. มีศูนย์เรียนรู้ในด้านการออก ทต.
ลานกิจกรรม 2. จัดกิจกรรมแข่งขันประกอบอาหาร สุขภาพชุมชน การตาม กําลังกายและพืชสมุนไพร รร.ชุมชน

ส่งเสริมสุขภาพจากสมุนไพร โครงการ 2. นักเรียนและประชาชนที่ใช้ บ้านแม่ฮาว
3. การแข่งขันเปตอง บริการสุขภาพแข็งแรง

3. เกิดความภูมิใจร่วมกัน

 - โครงการโรงเรียนในฝันเทศบาลตําบล เพื่อดําเนินกิจกรรมของ ห้างฉัตร- เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 50,000 50,000 -"- ดําเนินกิจกรรมของเทศบาลฯ สํานักปลัด
ห้างฉัตรแม่ตาล แม่ตาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 - โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล 40,000 40,000 -"- จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สํานักปลัด
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้างฉัตร ให้แก่เด็กเล็กในตําบล ให้แก่เด็กเล็กในตําบล

- โครงการทัศนศึกษาในทันฑสถาน , เรือนจํา เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตําบล 50,000 50,000 -"- เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้ สํานักปลัด
ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตําบล ได้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ ห้างฉัตรแม่ตาล ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง

ต้องขัง และได้รู้ถึงโทษของการกระทํา และได้รู้ถึงโทษของการกระทํา
ความผิด ความผิด
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เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.5  การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนา เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ให้แก่ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนิน จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ให้แก่ศูนย์ สํานักปลัด
เด็กเล็กตําบลห้างฉัตร พัฒนาเด็กเล็กในตําบล การตาม พัฒนาเด็กเล็กในตําบล

โครงการ

 - โครงการติดตั้งโทรศัพท์ พร้อมอินเตอร์เน็ต เพื่อติดตั้งโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล 10,000 10,000 10,000 -"- ติดตั้งโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต สํานักปลัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้างฉัตร แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล

 - โครงการอบรมอาสายุวกาชาด(กศน.) เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน เด็ก เยาวชน นักศึกษากศน. ในพื้นที่ 10,000 10,000 -"- เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความ ทต.
มีความศรัทธาต่อการกาชาด จํานวน 30 คน ศรัทธาต่อการกาชาด (กศน.)

 - โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ นักเรียนนักศึกษานอกระบบและ 12,500 12,500 -"- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความ
 (กศน.) ความเข้าใจในหลักธรรมคําสอนของ ประชาชน จํานวน 50 คน เข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนา -"-

ศาสนา และคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม

 - โครงการจัดตั้งศูนย์ ICT ใน กศน.ตําบลห้างฉัตร เพื่อให้มีศูนย์ กศน.ตําบล ให้เป็น จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ชุด 88,784 88,784 -"- สามารถพัฒนาให้ศูนย์ กศน.ตําบล ให้
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจําตําบล พร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เนตความ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจําตําบล -"-

เร็วสูง

195
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.5  การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการเยาชนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด - เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และรับทราบถึง นักเรียน จํานวน 60 คน 35,900 มีการดําเนิน นักเรียนได้รับภูมิคุ้มกันสารเสพติด ทต.
ปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด (โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา) การตาม นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการแก้ไขปัญหา ร.ร. ห้างฉัตร

- เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและ โครงการ วิทยา

ร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 - โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญา -เพื่อปลูกจิตสํานึกทางวัฒนธรรมพื้นฐานนักเรียน จํานวน 550 คน 30,000 30,000 30,000 -"- นักเรียนมีจิตสํานึกทางวัฒนธรรม -"-
ชาวบ้านอําเภอห้างฉัตร ให้นักเรียนอําเภอห้างฉัตร (โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา)

 - โครงการคุณธรรมนําชีวิต -เพื่อพัฒนาคุณภาพจริยธรรมค่านิยม นักเรียน จํานวน 70 คน 31,200 31,200 31,200 นักเรียนจํานวน นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม -"-
อันพึงประสงค์ของนักเรียน (โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา) (-) 70 คน มีจริย- จริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ตาม
-เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ ธรรมอันพึง หลักสูตรกําหนดและเป็นที่ยอมรับของ
จริยธรรมอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ประสงค์ สังคม
และสังคมศาสตร์

 - โครงการช้างเผือก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เพื่อสนับสนุนโรงเรียน ให้ทํากิจกรรม โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนิน สนับสนุนโรงเรียน ให้ทํากิจกรรมที่ -"-
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน การตาม เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน

โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.5  การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการส่งเสริมวิชาการ -เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น ม.6 30,000 30,000 30,000 มีการดําเนิน นักเรียนชั้น ม.6  มีผลสัมฤทธิ์วิชา ทต.
ระดับ ม.6 ให้สูงขึ้น (โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา) การตาม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย รร.ห้างฉัตร

โครงการ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษสูงขึ้น วิทยา

 - โครงการ ปรับปรุงห้องสมุดเยาวชนตําบล ส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สนใจในเขต  -หนังสือทั่วไป 200 เล่ม 100,000 -"- เยาวชนและประชาชนใน -"-
ห้างฉัตร โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา พื้นที่ตําบลห้างฉัตรรักการอ่าน  และ  -เครื่องฉายดีวีดี 1 ชุด ตําบลห้างฉัตรมีนิสัยรักการอ่าน

ส่งเสริมให้มีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง  -พนักงานผู้ช่วยบรรณารักษ์  1 คน สนใจในการแสวงหาความรู้
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่ทันสมัย  มีบริการยืม  -เครื่องคอมพิวเตอร์ 10  เครื่อง ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
คืนหนังสือและผู้ใช้บริการสนุกกับการ  -เครื่องปริ้นเตอร์ All in one 1 ชุด
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  -โต๊ะ-เก้าอี้ 5 ชุด ฯลฯ

(โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา)

- โครงการสุขภาวะครอบครัวในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนชั้น ม.1 จําวน 135 คน 46,400 50,000 50,000 -"- นักเรียนมีความเข้มแข็งทางใจ หลีก- -"-
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ของนักเรียน นักเรียนชั้น ม.4 จําวน 97 คน เลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้

- โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้มีร่างกายที่แข็งแรง นักเรียน โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 30,000 30,000 30,000 -"- นักเรียนได้มีร่างกายที่แข็งแรง -"-
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา และดําเนินกิจกรรมต่างๆ และดําเนินกิจกรรมต่างๆ
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.5  การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

   - โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชนในเขตอําเภอห้างฉัตร 10,000 10,000 -"- สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา ทต.
อําเภอห้างฉัตรประจําปีการศึกษา 2558 เด็กและเยาวชน อําเภอห้างฉัตร  (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร) (10,000) เด็กและเยาวชน อําเภอห้างฉัตร รร.อนุบาล-

ห้างฉัตร

 - โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมเพิ่มทักษะทางด้านภาษา บ้านขามแดง หมู่ 6 30,000 -"- สามารถเพิ่มทักษะทางด้านภาษา สํานักปลัด
สู่ชุมชน บ้านขามแดง หมู่ 6 อังกฤษให้แก่ประชาชน อังกฤษให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี

 - โครงการปรับภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากพื้นที่ที่ไม่ จัดซื้อดินปรับสภาพสถานที่ และ 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถป้องกันอุบัติเหตุ จากพื้นที่ที่ สํานักปลัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง หมู่ 6 เรียบและมีรั้วรอบขอบชิด ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์เด็ก ไม่เรียบและมีรั้วรอบขอบชิด
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ
 - โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพสตรี เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีให้มีราย กลุ่มสตรี หมู่ 3 - 9 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนิน สามารถส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี สํานักปลัด
หมู่ 3 - 9 ได้เสริมเช่นการแปรรูปอาหาร ข้าว- การตาม ให้มีรายได้เสริม

แต๋น ข้าวกล้อง กล้วย โครงการ

 - โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับ - เพื่อดําเนินการตามนโยบายของราชการ ประชาชน และกลุ่มอาชีพ หมู่ 3, 4, 30,000 30,000 -"- สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สํานักปลัด
 ประชาชน  หมู่ 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 - เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค ,โคเนื้อ  5, 6, 7, 8, และ9 (-) ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี

กระบือ เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง, เลี้ยงปลา กบ
- เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มในพื้นที่

 - โครงการปลูกข้าวปลอดสารพิษ(เกษตรอินทรีย์เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในการปลูก เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 3 30,000 -"- สามารถช่วยเหลือประชาชน  ในการ สํานักปลัด
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ข้าวปลอดสารพิษ ปลูกข้าวปลอดสารพิษได้เป็นอย่างดี

 - โครงการส่งเสริมอาชีพทําปุ๋ยชีวภาพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทํา เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 3 20,000 -"- สามารถช่วยเหลือประชาชนให้ สํานักปลัด
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ปุ๋ยชีวภาพใช้เอง ทําปุ๋ยชีวภาพใช้เอง

 - โครงการสนับสนุนกลุ่มจักสาน, - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ให้มีรายได้ สนับสนุนทางด้านทุนและการตลาด 20,000 -"- สามารถส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สํานักปลัด
กลุ่มไม้กวาด บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 เสริม ให้มีรายได้เสริม

- เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ทางด้านทุนและการตลาดผู้ด้อย 50,000 50,000 มีการดําเนิน สามารถส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สํานักปลัด
 บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ให้มีรายได้เสริม โอกาส บ้านแม่ฮาวหมู่ 3 การตาม ให้มีรายได้เสริม

โครงการ

 - โครงการจัดซื้อน้ําเชื้อโค วัคซีน ยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนน้ําเชื้อโค เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ  200,000 200,000 200,000 -"- สามารถสนับสนุนน้ําเชื้อโคให้แก่ สํานักปลัด
ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ หมู่ 3 - 9 วัคซีน ยารักษาโรค ให้แก่เกษตรกร หมู่ 3 - 9 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคได้เป็นอย่างดี

-โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพที่ประสบ เพื่อศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพและนํา กลุ่มอาชีพบ้านแม่ฮาว หมู่ 3 100,000 100,000 100,000 -"- กลุ่มอาชีพได้รับความรู้และนํามา สํานักปลัด
ความสําเร็จ บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ความรู้มาปฏิบัติ ปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จ

 - โครงการปลูกผัก ผักสวนครัว ปลอดสารพิษ เพื่อสนับสนุนการปลูกผักปลอดสาร  บ้านแม่ฮาว  หมู่ 3  และ 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถสนับสนุนการปลูกผักปลอด- สํานักปลัด
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3  และบ้านปางม่วง หมู่ 9 พิษให้แก่ประชาชน บ้านปางม่วง หมู่ 9 สารพิษให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี

 - โครงการสนับสนุนและอุดหนุนให้กับกลุ่ม เพื่อสร้างอาชีพ (รวมกลุ่ม/สร้างงาน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสินค้าโอท็อป 450,000 450,000 450,000 -"- สร้างอาชีพ (รวมกลุ่ม/สร้างงาน) สํานักปลัด
อาชีพ กลุ่มสินค้าโอท๊อป  ทุกหมู่บ้าน ให้ประชาชนในพื้นที่) ในพื้นที่เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

-โครงการอบรมอาชีพจักสานให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมอาชีพจักสานให้แก่ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านสถานี 20,000 20,000 -"- สามารถพัฒนากลุ่มอาชีพจักสาน สํานักปลัด
บ้านสถานี หมู่ 4 ให้ประชาชนบ้านสถานีได้เป็นอย่างดี

-โครงการอบรมอาชีพจักสาน เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพจักสาน ด้านอุปกรณ์และส่งเสริมการ 20,000 20,000 -"- สามารถพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานให้ สํานักปลัด
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ตลาด ประชาชนบ้านแพะดอนสักได้เป็นอย่างดี
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-โครงการอบรมกลุ่มอาชีพดอกไม้และขนม เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพดอกไม้ และ ฝึกอบรมการผลิด สนับสนุน 15,000 15,000 15,000 มีการดําเนิน สามารถพัฒนากลุ่มอาชีพดอกไม้ สํานักปลัด
ไทย บ้านปางม่วง หมู่ 9 ขนมไทย อุปกรณ์และส่งเสริมการตลาด การตาม และขนมไทยได้เป็นอย่างดี

ให้แก่กลุ่มอาชีพบ้านปางม่วง หมู่9 โครงการ

 - โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และผู้ด้อย เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 30,000 -"- สามารถสนับสนุนผู้สูงอายุและผู้ด้อย สํานักปลัด
โอกาส บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ผู้ด้อยโอกาส ให้มีรายได้เสริม บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 โอกาส ในพื้นที่ให้มีรายได้เสริม

 - โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพในพื้นที่ จัดซื้อเครื่องตีมีด, สนับสนุน 150,000 -"- สามารถสนับสนุนกลุ่มอาชพีใน สํานักปลัด
ให้แก่กลุ่มตีมีด บ้านขามแดง หมู่ 6 ให้มีรายได้เสริม และเพื่อเป็นการ งบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพ ตีมีด พื้นที่ให้มีรายได้เสริม

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านขามแดง หมู่ 6

 - โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตถ่านอัดจากขี้เลื่อย เพื่อนําวัตถุดิบเหลือใช้ในพื้นที่ นํามา กลุ่มอาชีพ ผลิตรองเท้า 20,000 -"- สามารถสนับสนุนกลุ่มอาชีพใน สํานักปลัด
 บ้านขามแดง หมู่ 6 ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในหมู่บ้าน พื้นที่ให้มีรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี

 - โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพในพื้นที่ กลุ่มอาชีพ ผลิตรองเท้า 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถสนับสนุนกลุ่มอาชีพใน สํานักปลัด
ให้แก่กลุ่มผลิตรองเท้า บ้านขามแดง หมู่ 6 ให้มีรายได้เสริม ในหมู่บ้าน พื้นที่ให้มีรายได้เสริม

 - โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพในพื้นที่ กลุ่มอาชีพ ตัดเย็บผ้า ในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถสนับสนุนกลุ่มอาชีพใน สํานักปลัด
ให้แก่กลุ่มตัดเย็บผ้า บ้านขามแดง หมู่ 6 ให้มีรายได้เสริม พื้นที่ให้มีรายได้เสริม
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาช เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทุกอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพทุกสาขาอาชีพ แก่ 60,000 60,000 60,000 มีการดําเนิน สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สํานักปลัด
ที่สนใจ ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ผู้สนใจ บ้านขามแอง หมู่ 6 และบ้าน การตาม ให้ประชาชนบ้านขามแดงได้เป็นอย่างดี

แพะดอนสัก หมู่ 5 บ้านสถานี หมู่ 4 โครงการ 

 - โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพบ้านปันง้าว เพื่อส่งเสริมอาชีพต่างๆ เช่น ดอกไม้ ฝึกอบรมอาชีพทุกสาขาอาชีพ 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สํานักปลัด
หมู่ 7 ประดิษฐ์ การแปรรูปอาหาร การ แก่ผู้สนใจ บ้านปันง้าว หมู่ 7 ให้ประชาชนบ้านปันง้าวได้เป็นอย่าง

ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร การ ดี
เลี้ยงสัตว์ให้แก่กลุ่มอาชีพ

 - โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การทําดอกไม้ กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ 30,000 -"- สนับสนุนอุปกรณ์สําหรับกลุ่มอาชีพ สํานักปลัด
ดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านปันง้าว หมู่ 7 ประดิษฐ์  บ้านปันง้าว หมู่ 7 ได้เป็นอย่างดี

 - โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ทําแหนม เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สําหรับกลุ่ม กลุ่มอาชีพ (ทําแหนม) 30,000 -"- สนับสนุนอุปกรณ์สําหรับกลุ่มอาชีพ สํานักปลัด
สําหรับกลุ่มอาชีพ บ้านปันง้าว หมู่ 7 อาชีพ บ้านปันง้าว หมู่ 7 ได้เป็นอย่างดี

 - โครงการสนับสนนุต่อยอดกลุ่มแม่บ้าน เพื่อเสริมสร้างรายได้ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 47,000 -"- สามารถเสริมสร้ารายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้า สํานักปลัด
 บ้านหัวหนอง ผลิตข้าวแต๋นน้ําแตงโม หมู่ 8 หรือเยาวชนที่ว่างงาน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ได้เป็นอย่างดี

202

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและ เพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูกผักสวนครัว ประชาชนบ้านหัวหนอง หมู่ 8 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนิน สามารถส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน สํานักปลัด
 เพิ่มรายได้ให้ประชาชน บ้านหัวหนอง หมู่ 8 เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง, กบ, ปลาดุก, การตาม ให้มีรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี

โค-กระบือ โครงการ

- โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้  ให้กลุ่ม กลุ่มแม่บ้าน / กลุ่มเกษตรกร / 100,000 -"- กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ สํานักปลัด
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล อาชีพต่างๆ ในหมู่บ้าน สามารถ กลุ่มผู้สูงอายุ / กลุ่มเยาวชน ต่าง ๆ  ดําเนินกิจกรรมได้

ดําเนินกิจการต่าง ๆ ได้อย่างมี และอาชีพต่าง ๆ หมู่ 3 - 9 อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มราย ต.ห้างฉัตร ส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆ ประชาชนมีรายได้เพิ่มมาก
ได้แก่ประชากรในหมู่บ้าน  ให้ เช่นการ การฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ยิ่งขึ้น

- โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีจักสาน เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพจักสานให้กับ กลุ่มสตรีจักสานผลิตภันฑ์จากเส้น 50,000 50,000 -"- สามารถส่งเสริมอาชีพและรายได้ สํานักปลัด
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล กลุ่มสตรีกลุ่มจักสานผลิตภันฑ์จาก พลาสติก ให้กับกลุ่มอาชีพได้เป็นอย่างดี

เส้นพลาสติก ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

- โครงการก่อสร้าง สนับสนุน โรงผลิตน้ําดื่ม - เพื่อให้เป็นที่ประกอบอาชีพและเป็น ก่อสร้างโรงผลิตน้ําดื่ม, สนับสนุน 500,000 500,000 ดําเนินการ สามารถใช้เป็นที่ประกอบอาชีพและ สํานักปลัด
ประจําหมู่บ้าน ในพื้นที่ตําบล แหล่งผลิตน้ําดื่มของหมู่บ้าน งบประมาณ ในการดําเนินกิจการโรง โครงการ เป็นแหล่งผลิตน้ําดื่มของหมู่บ้านได้ กองช่าง

- เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มผลิตน้ําดืม่ ผลิตน้ําดื่ม บ้านสถานี หมู่ 4,  บ้านหัวหนอง อย่างน้อย เป็นอย่างดี
1 โครงการ
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต - เพื่อให้เป็นที่ประกอบอาชีพและเป็น สนับสนุนเครื่องมือในการผลิตน้ําดื่ม 300,000 300,000 มีการดําเนิน สามารถใช้เป็นที่ประกอบอาชีพและ สํานักปลัด
น้ําดื่มประจําหมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ 9 แหล่งผลิตน้ําดื่มของหมู่บ้าน สนับสนุนอุปกรณ์เช่นขวดน้ํา ลังน้ํา การตาม เป็นแหล่งผลิตน้ําดื่มของหมู่บ้านได้ กองช่าง

ให้กับโรงผลิตน้ําดื่มของหมู่บ้าน โครงการ เป็นอย่างดี

2 โครงการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรตําบลห้างฉัตร
 - โครงการก่อสร้างศูนย์อาชีพ เพื่อให้เป็นที่ประกอบอาชีพและเป็น ต่อเติมโครงการสร้างเก่า SML 600,000 600,000 -"- ให้เป็นที่ประกอบอาชีพและเป็น สํานักปลัด
บ้านสถานี หมู่ 4 ศูนย์รวมของประชาชน ศูนย์รวมของประชาชน

 - โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างคน/สร้างงาน/สร้างอาชีพ ต่อเนื่องจากโครงการเลี้ยงปลา 400,000 400,000 -"- สร้างคน/สร้างงาน/สร้างอาชีพ สํานักปลัด
ประจําหมู่บ้าน (เพื่อการเกษตร) ให้ผู้อื่นเห็นของจริงและศึกษาให้ครบ ในกระชงั งบปี 2551 ให้ผู้อื่นเห็นของจริงและศึกษาให้
บ้านสถานี หมู่ 4 วงจร ครบวงจร

 - โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดี    เพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้  - จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว, ปุ๋ยอินทรีย์ 100,000 100,000 -"- เกษตรกร ผู้ร่วมโครงการได้รับประโยชน์ สํานักปลัด
ทําพันธุ์ และ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอด
   เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การบริหาร  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เทคโนโลยีฯ
จัดการเรื่องข้าว ประชาชนทั่วไปเรื่องข้าว
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการปลูกผัก สวนครัว ปลอดสารพิษ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับครอบครัว 30,000 30,000 มีการดําเนิน สามารถสนับสนุนครัวเรือนเกษตรกร ใน -"-
เกษตรกร เกษตรกร หมู่ 3, 4, 5  การตาม พื้นที่ตําบลห้างฉัตร หมู่ 3, 4, 5   ในการ

โครงการ ปลูกผักปลอดสารพิษได้เป็นอย่างดี

 - โครงการไร่นาสวนผสมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีแปลงสาธิต เกษตรกร หมู่3 - 9 ตําบลห้างฉัตร 100,000 -"- สามารถให้ความรู้แก่เกษตรกร  ด้านการ -"-
เกษตร เกษตร ได้เป็นอย่างดี

 - โครงการศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพยี ให้ความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 3 - 9 100,000 -"- เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ นําความรู้จาก -"-
 ตําบลห้างฉัตร  การศึกษาดูงานนําไปใช้ประโยชน์

 - โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 1 แห่ง 20,000 -"- สามารถจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโน- สํานักปลัด
ประจําหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ประจําหมู่บ้าน โลยี ประจําหมู่บ้าน

3 โครงการสนับสนุนสํานักงานเกษตรอําเภอ
ห้างฉัตร
 - โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดี    เพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว, ปุ๋ยอินทรีย์ 100,000 -"- เกษตรกรผู้ร่วมโครงการได้รับประโยชน์ ทต.

ทําพันธุ์ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 3 - 9 สนง.เกษตร
   เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร  ตําบลห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการปลูกผัก ปลอดสารพิษ เพื่อเพิ่มรายไดให้กับครอบครัวเกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับครอบครัว 100,000 มีการดําเนิน สามารถสนับสนุนครัวเรือนเกษตรกร ใน ทต.
เกษตรกรตําบลห้างฉัตร หมู่ 3 - 9  การตาม พื้นที่ตําบลห้างฉัตร หมู่ 3 - 9  ในการ สนง.เกษตร

โครงการ ปลูกผักปลอดสารพิษได้เป็นอย่างดี อ.ห้างฉัตร

 - โครงการจัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระ เพื่อให้ความรู้เกษตรกร ด้านการเกษตรเกษตรกร หมู่3 - 9 ตําบลห้างฉัตร 50,000 -"- สามารถให้ความรู้แก่เกษตรกร  ด้านการ -"-
บรมโอรสาธิราช ต่างๆ เกษตร ได้เป็นอย่างดี

 - โครงการทําปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพ ส่งเสริมการผลิตการใช้สารอินทรีย์ เกษตรกในพื้นที่ หมู่ 3 - 9 50,000 50,000 -"- เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ -"-
สู่การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ตําบลห้างฉัตร จํานวน 240 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์

 - โครงการทําปุ๋ยหมัก เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอด กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนใน 150,000 150,000 -"- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทค สํานักปลัด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบล ตําบลห้างฉัตรที่สนใจ โนโลยีการเกษตรตําบลห้าง สนง.เกษตร
ห้างฉัตร เป็นแหล่งสนับสนุน ฉัตร  สามารถเป็นแหล่งเรียน อ.ห้างฉัตร

 - โครงการเตาเผาถ่าน (แบบประหยัด) และให้ความรู้ด้านการเกษตร 50,000 50,000 -"- รู้ด้านเกษตรแก่ชุมชน และ
ในตําบลห้างฉัตร เกษตรกรได้รับความรู้ใหม่ ๆ 

เพื่อนํามาประกอบอาชีพด้าน
 - โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ บ้านปันง้าว หมู่ 7 , บ้านปางม่วง หมู่9 20,000 20,000 -"- การเกษตร
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอด กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนใน 200,000 200,000 มีการดําเนิน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทค สํานักปลัด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบล ตําบลห้างฉัตรที่สนใจ การตาม โนโลยีการเกษตรตําบลห้าง สนง.เกษตร
ห้างฉัตร เป็นแหล่งสนับสนุน โครงการ ฉัตร  สามารถเป็นแหล่งเรียน อ.ห้างฉัตร

 - โครงการอนุรักษ์การจักสานผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ด้านการเกษตร 50,000 50,000 -"- รู้ด้านเกษตรแก่ชุมชน และ
ชุมชน ในตําบลห้างฉัตร เกษตรกรได้รับความรู้ใหม่ ๆ 

เพื่อนํามาประกอบอาชีพด้าน

 - โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านผลิต 30,000 30,000 -"- การเกษตร
อาหารเกษตร

 - โครงการแปรรูปกล้วย 50,000 50,000 -"-

 - โครงการกลุ่มสตรีทําข้าวกล้อง 30,000 30,000 -"-

 - โครงการไร่นาสวนผสม 30,000 30,000 -"-

 - โครงการเกษตรกรตัวอย่าง 50,000 50,000 -"-
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการตั้งศูนย์การเรียนรู้สินค้าเกษตร เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอด กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนใน 300,000 300,000 300,000 มีการดําเนิน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทค ทต.
ตําบลห้างฉัตร เทคโนโลยีการเกษตรตําบล ตําบลห้างฉัตรที่สนใจ การตาม โนโลยีการเกษตรตําบลห้าง สนง.เกษตร

ห้างฉัตร เป็นแหล่งสนับสนุน โครงการ ฉัตร  สามารถเป็นแหล่งเรียน อ.ห้างฉัตร
 - โครงการเลี้ยงไก่ชน และให้ความรู้ด้านการเกษตร 50,000 50,000 50,000 -"- รู้ด้านเกษตรแก่ชุมชน และ

ในตําบลห้างฉัตร เกษตรกรได้รับความรู้ใหม่ ๆ 
เพื่อนํามาประกอบอาชีพด้าน

 - โครงการส่งเสริมเลี้ยงปลา 100,000 100,000 100,000 -"- การเกษตร

-สนับสนุนกลุ่มอาชีพปลูกผักสวนครัว สมาชิกกลุ่มมีรายได้และลดรายจ่าย 7   กลุ่ม 70,000 70,000 70,000 -"- สมาชิกสามารถลดรายจ่ายและเพิ่ม ทต.
ในครัวเรือน รายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สนง. พช. 

อ.ห้างฉัตร
-ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน ให้ความรู้และพัฒนา กลุ่มสตรีมีความรู้ สามารถส่งเสริมและ 50  คน 20,000 20,000 20,000 -"- กลุ่มสตรีมีศักยภาพในการ -"-
ศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี พัฒนากิจกรรมสตรีในหมู่บ้าน/ตําบล พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมสตรี

-โครงการส่งเสริมอาชีพการทําหน่อไม้อัดปี๊บ ฝึกอบรมในการทําหน่อไม้อัดปี๊บ ประชาชนบ้านปางม่วง หมู่ 9 20,000 20,000 - -"- สามารถฝึกอบรมในการทําหน่อไม้ สํานักปลัด
ให้กับผู้สนใจ บ้านปางม่วง หมู่ 9 ให้กับประชาชน อัดปี๊บให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี

 - โครงการส่งเสริมเลี้ยงพันธุ์ปลา พันธุ์กบ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงพันธุ์ปลา พันธุ์กบ ประชาชนบ้านปางม่วง หมู่ 9 20,000 20,000 - -"- ส่งเสริมการเลี้ยงพันธุ์ปลา พันธุ์กบ สํานักปลัด
ในบ่อซีเมนต์ หรือลงอ่าง บ้านปางม่วง หมู่ 9 เพื่อจําหน่ายให้แก่ประชาชน เพื่อจําหน่ายให้แก่ประชาชน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.2  การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคา เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับความ พื้นที่หมู่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,000 10,000 มีการดําเนิน สามารถแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับ สํานักปลัด
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําขององค์กรปกครอง เดือดร้อนจากราคาผลผลิตทางการ ตําบลห้างฉัตร การตาม ความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตทางการ
ส่วนท้องถิ่น เกษตรตกต่ํา โครงการ เกษตรตกต่ําได้เป็นอย่างดี

2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงร้านค้าชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีร้านค้าชุมชน จัดสร้างและปรับปรุงร้านค้า 100,000 -"- ประชาชนมีร้านค้าชุมชนใน สํานักปลัด
ของหมู่บ้านในพื้นที่ตําบล ในหมู่บ้าน ชุมชนในหมู่บ้าน ต.ห้างฉัตร หมู่บ้าน

3 โครงการส่งเสริมจุดจําหน่ายสินค้า โอทอป เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจุดจําหน่าย ก่อสร้างหรือสนับสนุนจุดจําหน่าย 100,000 -"- สามารถสนับสนุนสินค้าโอทอป สินค้า สํานักปลัด
ด้านการเกษตร และสินค้าพื้นบ้าน สินค้าโอทอปในพื้นที่ตําบล สินค้า ในพื้นที่ตําบล ด้านการเกษตร และสินค้าพื้นบ้านได้

4 โครงการส่งเสริมสินค้าโอทอปทุกกลุ่ม หมู่ 3 เพื่อส่งเสริมสินค้าโอทอปในพื้นที่เช่น บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 50,000 50,000 -"- สามารถส่งเสริมสินค้าโอทอปใน สํานักปลัด
 เกมส์ไม้ ชุดนอน และอื่นๆ พื้นที่เช่นเกมส์ไม้ ชุดนอน และอื่นๆ

5 โครงการสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์และกิจกรรม เพื่อสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์และ กลุ่มออมทรัพย์และกิจกรรมเครือ- 100,000 100,000 100,000 -"- สามารถส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ สํานักปลัด
เครือข่าย เช่นร้านค้า สถาบันการเงิน กิจกรรมเครือข่าย ให้มีความเข้ม ข่ายสถาบันการเงินบ้านแม่ฮาว และกิจกรรมเครือข่ายสถาบันการเงิน

แข็ง หมู่ 3 บ้านแม่ฮาว ได้เป็นอย่างดี

6 โครงการสนับสนุนและอุดหนุนสินค้าให้ เพื่อสนับสนุนและอุดหนุนสินค้า ร้านค้าชุมชนบ้านแพะดอนสัก 30,000 30,000 -"- สามารถสนับสนุนร้านค้าชุมชน สํานักปลัด
ร้านค้าชุมชน หมู่ 5 ให้ร้านค้าชุมชน หมู่ 5 บ้านแพะดอนสักได้เป็นอย่างดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.2  การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

7 ส่งเสริมการตลาดและการจําหน่ายสินค้า เพื่อส่งเสริมการตลาดและการจําหน่าย บ้านขามแดง หมู่ 6 50,000 มีการดําเนิน สามารถสนับสนุนการตลาดและ สํานักปลัด
การใช้สินค้าของหมู่บ้าน บ้านขามแดง หมู่ 6 สินค้าท้องถิ่น การตาม การจําหน่ายสินค้าท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

โครงการ

8 ส่งเสริมการตลาดและการจําหน่ายสินค้า เพื่อส่งเสริมการตลาดและการจําหน่าย บ้านหัวหนอง หมู่8 50,000 -"- สามารถสนับสนุนการตลาดและ สํานักปลัด
บ้านหัวหนอง หมู่8 สินค้าท้องถิ่น การจําหน่ายสินค้าท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

9 โครงการก่อสร้างศูนย์สตรีตําบลห้างฉัตร เพื่อให้กลุ่มสตรีมีสถานที่ทํางานของ จํานวน 1 แห่ง 150,000 -"- มีศูนย์สตรีสําหรับประกอบกิจกรรม กองช่าง
กลุ่มไว้ เพื่อรองรับการทํากิจกรรม ในพื้นที่ ห้างฉัตรแม่ตาล และแสดงสินค้าของกลุ่ม
หรือประชุมของกลุ่มและแสดงผลิต-
ภัณฑ์ของกลุ่ม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2  เสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ต่างๆ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
- โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณ เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น บริเวณสวนอนันตยศ 100,000 100,000 มีการดําเนิน สภาพภูมิทัศน์ในบริเวณสวน กองช่าง
สวนอนันตยศ พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การตาม อนันตยศได้รับการปรับปรุง

โครงการ

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ําหนองแฝก เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น บริเวณสระน้ําหนองแฝก 450,000 450,000 -"- ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นพัฒนา กองช่าง
บ้านสถานี หมู่ 4 พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาการท่อง- เพื่อส่งเสริมบ้านขามแดงให้เป็น บ้านขามแดง หมู่ 6 50,000 -"- สามารถส่งเสริมบ้านขามแดงให้เป็น สํานักปลัด
เที่ยวบ้านขามแดง หมู่บ้านท่องเที่ยวของตําบล หมู่บ้านท่องเที่ยวของตําบลได้

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ําห้วยรอด เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น บริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยรอด 500,000 -"- สภาพภูมิทัศน์ในบริเวณอ่างเก็บ กองช่าง
                                                          พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว บ้านปางม่วง  หมู่ที่ 9 น้ําห้วยรอดได้รับการปรับปรุง

2 โครงการก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ
 - โครงการก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะบริเวณ เพื่อก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ  - ห้องน้ําชาย 5 ห้อง 380,000 -"- ประชาชนมีความพึงพอใจในการ กองช่าง
สวนอนันตยศ  บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ให้มั่นคง ถาวร  - ห้องน้ําหญิง 5 ห้อง เข้ารับบริการในห้องน้ําสาธารณะ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2  เสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะบริเวณ เพื่อก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ  - ห้องน้ําชาย 5 ห้อง 380,000 มีการดําเนิน ประชาชนมีความพึงพอใจในการ กองช่าง
อ่างห้วยรอด  บ้านปางม่วง หมู่ 9 ให้มั่นคง ถาวร  - ห้องน้ําหญิง 5 ห้อง การตาม เข้ารับบริการในห้องน้ําสาธารณะ

โครงการ

3 โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนประจําเทศบาล เพื่อใช้สําหรับการท่องเที่ยวของชุมชน สําหรับใช้ในการท่องเที่ยว 180,000 180,000 -"- ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน สํานักปลัด
เพื่อใช้สําหรับออกเหตุอุทกภัย และกู้ภัยทางน้ํา สามารถกู้ภัยทางน้ําได้เป็นอย่างดี

4 โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ดอยปางม่วงเป็น เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น ดอยปางม่วง หมู่ 9 100,000 100,000 100,000 -"- ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นพัฒนา กองช่าง
ท่องเที่ยวของตําบล พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

5 โครงการส่งเสริม สนับสนุน แหล่งท่องเที่ยว และ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยว หมู่ 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 100,000 100,000 -"- สามารถส่งเสริม สนับสนุน แหล่งท่อง สํานักปลัด
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายในพื้นที่รวมถึง เชิงวัฒนธรรม และในทุกรูปแบบ เที่ยวในพื้นที่เทศบาลได้เป็นอย่างดี
สินค้าโอทอป

6 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทักษะด้านเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทักษะเยาวชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจในกา 100,000 100,000 100,000 -"- สามารถส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว ด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยว พัฒนาทางด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยว ทักษะด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยวได้เป็น

อย่างดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4  การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการพัฒนาศักยภาพการเกษตร ตามแนว เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของราษฏร อุดหนุนอําเภอห้างฉัตร 50,000 50,000 มีการดําเนิน สามารถส่งเสริมอาชีพของราษฏร ทต.
ทางเศรษฐกิจพอเพียง  ในพื้นที่อําเภอห้างฉัตร เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้นําท้องที่ และ การตาม ผู้นําท้องที่ และเกษตรกรในพื้นที่ได้ อําเภอห้างฉัตร
จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2559 เกษตรกรในพื้นที่ โครงการ เป็นอย่างดี

- โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการดํา- เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการดํา- กลุ่มแม่บ้าน / กลุ่มเกษตรกร / 100,000 100,000 -"- กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  สํานักปลัด
เนินกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เนินกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจ กลุ่มผู้สูงอายุ / กลุ่มเยาวชน ดําเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น ส่งเสริมการทํานาหญ้า,นาข้าว, การใช้ปุ๋ย พอเพียง  และอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่หมู่ 3 - 9 และประชาชนมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ผลิตผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ, อุดหนุน
กลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มเครือข่าย ธนาคารปุ๋ย

- โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์จุดศึกษา เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้แก่ หมู่ 3 - 9   ตําบลห้างฉัตร 30,000 30,000 -"- สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของ สํานักปลัด
ดูงานเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนว จุดศึกษาดูงานเศรษฐกิจแบบ จุดศึกษาดูงานเศรษฐกิจแบบ
พระราชดําริ ในพื้นที่ตําบลห้างฉัตร พอเพียงตามแนวพระราชดําริ พอเพียงในพื้นที่ตําบลห้างฉัตรได้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4  การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอด กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนใน 135,000 135,000 มีการดําเนิน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทค สํานักปลัด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลห้างฉัตร ในการจัด เทคโนโลยีการเกษตรตําบล ตําบลห้างฉัตรที่สนใจ การตาม โนโลยีการเกษตรตําบลห้างฉัตร 
กิจกรรมต่างๆ เช่น จัดประชุมประจําเดือน ห้างฉัตร เป็นแหล่งสนับสนุน โครงการ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร ศูนย์ถ่ายทอด
ศึกษาดูงาน อบรมเกษตรกร ตามแนว และให้ความรู้ด้านการเกษตร แก่ชุมชน และเกษตรกรได้รับความ เทคโนโลยีการ
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ในตําบลห้างฉัตร รู้ใหม่ ๆ เพื่อนํามาประกอบอาชีพด้าน เกษตรตําบล

การเกษตร ห้างฉัตร

- โครงการส่งเสริม และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการดํา- บ้านปันง้าวหมู่ 7  บ้านหัวหนองหมู8่ 20,000 20,000 -"- สามารถส่งเสริม และสนับสนุนความต้อง สํานักปลัด
เชื้อเห็ด ปลูกพืชตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนินกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจ บ้านปางม่วง หมู่ 9 การของประชาชนในหมู่บ้านได้เป็นอย่าง
ให้แก่ประชาชน พอเพียง  ดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS)
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.1  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการบริหารจัดการภายในองค์กร
- โครงการบริหารงานทั่วไปในองค์กร  -เพื่อใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน และ 10,000,000 12,000,000 14,000,000 มีการดําเนิน การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว สํานักปลัด

อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นในองค์กร การตาม และมีประสิทธิภาพ กองคลัง
 -เพื่อใช้จ่ายในการอํานวยการ โครงการ บริการประชาชนได้ทั่วถึง ส่วนโยธา

- โครงการจัดสรรงบประมาน(งบกลาง) เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลห้างฉัตร 300,000 300,000 300,000 -"- การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว สํานักปลัด
หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเร่งด่วน แม่ตาล และมีประสิทธิภาพ

- โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลตําบล เพื่อก่อสร้างเมรุ บริหารงานด้านต่างๆ - ปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับภูมิทัศน์ 100,000 100,000 100,000 -"- สามารถก่อสร้างเมรุ บริหารงานและ สํานักปลัด
ห้างฉัตรแม่ตาล กับเทศบาลตําบลห้างฉัตร ในการ และบริหารงบประมาณที่เกี่ยวเนื่องกับ และบริหารจัดการร่วมกัน งบประมาณฌาปนสถานร่วมกันได้เป็น
 ฌาปนสถานตําบลห้างฉัตร อย่างดี

- โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี 20,000 20,000 20,000 -"- ได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม สํานักปลัด
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบล แผนการดําเนินงาน และการติดตาม ขององค์กร และเพื่อเป็นแผนในการใช้
ห้างฉัตรแม่ตาล ประเมินผลแผนพัฒนา จ่ายงบประมาณขององค์กร  และ

ประชาชนได้ทราบผลการดําเนินงาน
ขององค์กร และสามารถตรวจสอบได้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS)
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.1  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้
 - โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้า เพื่อใช้ในการตัดถางหญ้าพื้นที่ เป็นรถนั่งขับขนาดแรงม้า 150 350,000 350,000 350,000 มีการดําเนิน สามารถใช้ในการตัดถางหญ้าพื้นที่ และ สํานักปลัด
ประจําเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล แรงม้า การตาม ประหยัดค่าจ้างแรงงานได้เป็นอย่างดี

โครงการ

 - โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สํานักงาน เพื่อเป็นแนวทางการทํางานแบบ ชุดสํานักงานครบชุดที่เป็นเครื่อง 320,000 320,000 320,000 -"- เป็นแนวทางการทํางานแบบมี สํานักปลัด
ห้องสมุดประชาชน ของ มีคุณภาพที่ดี มือสํานักงานครบชุด คุณภาพที่ดี

 - โครงการจัดซื้อเต็นท์ประจํา เพื่อสําหรับใช้งานที่เป็นสาธารณะ จํานวน 10 เต็นท์ 100,000 100,000 100,000 -"- มีเต้นไว้สําหรับใช้งานที่เป้น สํานักปลัด
ประโยชน์ สาธารณะประโยชน์

 - โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ เพื่อทําให้การปฏิบัตงิานเป็นไป จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ 500,000 500,000 500,000 -"- การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง สํานักปลัด
อุปกรณ์ รวมถึงครุภัณฑ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการ อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร

 - โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ จัดซื้อวิทยุสื่อสารครบชุดสําหรับ 160,000 -"- การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก สํานักปลัด
สะดวกรวดเร็ว ผู้บริหาร, สท. ,พนักงาน และอปพร. รวดเร็ว
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS)
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.1  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการจัดซื้อรถเก็บขยะ เพื่อการจัดเก็บขยะเป็นไปด้วยความ จํานวน 1 คัน 2,000,000 มีการดําเนิน สามารถจัดเก็บขยะเป็นไปด้วย สํานักปลัด
รวดเร็ว การตาม ความรวดเร็ว

โครงการ

 - โครงการจัดซื้อรถกู้ภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานทางด้าน จํานวน 1 คัน 800,000 800,000 -"- ทําให้การปฏิบัติงานด้านบรรเทา สํานักปลัด
บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วย สาธารณภัยเป็นไปด้วยความสะดวก
ความสะดวกและรวดเร็ว และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ 100,000 -"- ระบบสารสนเทศได้รับการ สํานักปลัด
สารสนเทศสําหรับการบริหารภายในองค์กร สารสนเทศในการบริหารงานให้ ในการบริหารงานทางสารสนเทศ ปรับปรุง พัฒนาให้ทันสมัย

ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ภายในหน่วยงาน และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

 - โครงการจัดซื้อรถโดยสาร(รถตู้ ) เพื่อให้การปฏิบัติงาน ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน 1,100,000 1,100,000 -"- ทําให้การปฏิบัติงานราชการส่วนท้อง สํานักปลัด
ของทางราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไป ถิ่นเป็นไปด้วยความสะดวก
ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และรวดเร็ว

- โครงการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ในการป้องกันและ เพื่อจัดซื้อเคมีภัณฑ์ในการป้องกัน หมู่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 50,000 50,000 50,000 -"- สามารถป้องกันและกําจัดโรคพืช สํานักปลัด
กําจัดโรคพืชและศัตรูพืช และกําจัดโรคพืชและศัตรูพืช และศัตรูพืชในพื้นที่ตําบลได้เป็นอย่าง สนง.เกษตร

ดี อ.ห้างฉัตร
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS)
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.1  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ปฏิบัติงาน
 - โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สํานักงาน ห้างฉัตรแม่ตาล 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนิน สภาพภูมิทัศน์บริเวณสํานักงาน สํานักปลัด

บริเวณสํานักงานเทศบาล การตาม มีความสวยงาม ร่มรื่น
โครงการ

 - โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน เพื่อปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ให้มี อาคารทุกอาคาร ภายใน 500,000 500,000 500,000 -"- ประชาชนที่มาติดต่อราชการมี สํานักปลัด
สภาพที่สวยงาม สํานักงาน ห้างฉัตรแม่ตาล ความพึงพอใจในสถานที่สวยงาม

 - โครงการขยายเขตพื้นที่ สํานักงาน เพื่อขยายเขตพื้นที่ สํานักงาน สํานักงานเทศบาลตําบลห้างฉัตร 200,000 200,000 200,000 -"- สํานักงาน ห้างฉัตรแม่ตาล มีพื้นที่ สํานักปลัด
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ห้างฉัตรแม่ตาล แม่ตาล ที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสม

โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุง หรือต่อเติมอาคารเพื่อก่อสร้างหรือปรับปรุง หรือต่อเติม สวนอนันตยศ 350,000 350,000 -"- มีสถานที่สําหรับปฏิบัติงานของ สํานักปลัด
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. ในพื้นที่

 - โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) เพื่อให้บริการทางการพยาบาลฉุกเฉิน จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) 1,000,000 -"- ทําให้การปฏิบัติงานราชการส่วนท้อง สํานักปลัด
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี แก่ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 1 คัน พร้อมหลังคากระบะ ถิ่นเป็นไปด้วยความสะดวก

มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ สําหรับการ และรวดเร็ว
พยาบาลฉุกเฉินครบชุด
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS)
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.2  การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1  - โครงการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อจัดการเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารและ พื้นที่รับผิดชอบของ 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนิน สามารถดําเนินการจัดการเลือกตั้งซ่อม ทุกส่วนราชการ
สําหรับการเลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร และสมาชิกสภาสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล การตาม ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เป็น
ท้องถิ่น เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล โครงการ อย่างดี

2 โครงการบริการประชาชน
 - โครงการเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลออก ร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อออกให้ หมู่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 100,000 100,000 100,000 -"- ประชาชนมีความพึงพอใจใน สํานักปลัด/
หน่วยบริการประชาชนและจัดเก็บภาษี บริการประชาชน , ประชาคม การบริการของเทศบาล  กองคลัง
นอกสถานที่ รับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน 

 - โครงการบริหารงานคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ หมู่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,000 10,000 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการ กองคลัง
ในด้านการจัดเก็บภาษี รายได้ และส่งเสริมการให้ความรู้ (2,462) จัดเก็บภาษีได้เป็นอย่างดี

ในกิจการอํานาจหน้าที่ของเทศบาล

 - โครงการเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลเคลื่อน ร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อออกไปบริการ หมู่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,000 10,000 10,000 -"- ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทํา สํานักปลัด
/ประชาคมตําบล หมู่บ้าน ประชาชน  และการทําประชาคมเ (9,510) แผนพัฒนาท้องถิ่น และลงประชามติ

พื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี ให้ความคิดเห็นในการจัดทําแผน

 - โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน จํานวน 1 ทีม 100,000 -"- สามารถให้ความช่วยเหลือประชา- สํานักปลัด
ในด้านต่างๆ ได้อย่างทันถ่วงที ชนในด้านต่างๆ ได้อย่างทันถ่วงที
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS)
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.2  การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการตัดชุดเครื่องแบบ อปพร. เพื่อสนับสนุนชุดเครื่องแบบ อปพร. อปพร. ห้างฉัตรแม่ตาลแม่ตาล 72,000 มีการดําเนิน อปพร. มีชุดเครื่องแบบทดแทนชุด สํานักปลัด
ของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล จํานวน  50 คน การตาม ที่มีอยู่เดิม

โครงการ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียในชีวิต 10,000 10,000 10,000 -"- สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุ สํานักปลัด
เทศกาลฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น  ให้แก่นัก และทรัพย์สิน ของประชาชนใน (7,600) ที่อาจจะเกิดขึ้น  ให้แก่นัก

ท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ใช้รถ ในพื้นที่ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนในระหว่างการเดินทาง ทางถนนในช่วงเทศกาลฯ ใช้ถนนในช่วงเทศกาลฯ ได้เป็น
และให้การช่วยเหลอืได้ทัน อย่างดี
ท่วงที  เมื่อเกิดเหตุการณ์

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย เพื่ออบรมความรู้ให้แก่อาสาสมัคร อปพร. ห้างฉัตรแม่ตาล 10,000 10,000 10,000 -"- สามารถเพิ่มความรู้ให้แก่อาสาสมัคร สํานักปลัด
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่ จํานวน  50 คน (-) ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่

ได้เป็นอย่างดี

โครงการประชาชนอุ่นใจปลอดภัย 24 ชั่วโมง เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ อปพร. อยู่เวรป้อง- อปพร. ห้างฉัตรแม่ตาล 48,000 -"- มีเจ้าหน้าที่คอยให้การช่วยเหลือ สํานักปลัด
กันและบรรเทาสาธารณภัยตลอด จํานวน  50 คน ประชาชนในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS)
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.2  การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา เพื่อเป็นการป้องกันสาธารณภัย แกนนําหมู่บ้าน , ประชาชนทั่วไป 10,000 มีการดําเนิน แกนนํา , ประชาชนทั่วไป และ อปพร. สํานักปลัด
สาธารณภัย ประจําปี 2559 ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม อปพร.  หมู่ 3 - 9 (9,660) การตาม มีความพร้อมรับสถานการณ์

รับสถาณการณ์ โครงการ

3 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้แก่ 10,000 10,000 10,000 -"- คณะผู้บริหาร/ส.ท./พนักงาน/ สํานักปลัด
การบริหารงานแบบบูรณาการ ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร / ส.ท. / ผู้นํา พนักงานจ้าง/ผู้นําชุมชน มีความรู้ความ

ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล / สามารถ-ทักษะการทํางานแบบ
พนักงานจ้าง บูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

4 โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ จัดทําเอกสารเผยแพร่ให้แก่ 50,000 50,000 50,000 -"- ประชาชนไดร้บทราบผลการดํา สํานักปลัด
กิจกรรมของ ห้างฉัตรแม่ตาล ผลการดําเนินงานของ เทศบาล ประชาชนทั่วไป เนินงาน/กิจกรรมต่างๆของ 

5 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000 100,000 -"- ประชาชนได้รับข่าวสาร / การ สํานักปลัด
งานหรือกิจกรรม ผลการดําเนินงานของ เทศบาล ดําเนินงาน/ กิจกรรมต่าง ๆ ของ 

6 โครงการตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนย์รวมข่าว -เพื่อให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 35,000 35,000 35,000 -"- การดาํเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร สํานักปลัด
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ของ อปท.เขตพื้นที่อําเภอห้างฉัตร (35,000) การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. เกิดประ- อบต.เวียงตาล
ส่วนท้องถิ่น อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง โยชน์สูงสุด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS)
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.2  การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

7 โครงการอบรม สัมมนาผู้บริหารและ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ  จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้แก่ 10,000 10,000 10,000 มีการดําเนิน คณะผู้บริหาร / ส. มีความรู้ สํานักปลัด
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ของคณะผู้บริหาร และ ส.ท.  คณะผู้บริหาร ส.ท. ทุกคน การตาม ความสามารถและทักษะในการ

โครงการ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

8 โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา คณะผู้บริหาร / ส.ท. / ผู้นําชุมชน/ 10,000 10,000 10,000 -"- มีความรู้และเข้าใจ เกิดคุณธรรม สํานักปลัด
ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝัง ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล / (9,900) และมีจริยธรรมในการปฎิบัติงาน
คุณธรรม จริยธรรม พนักงานจ้าง และลูกจ้าง 

9 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสําหรับ 450,000 450,000 450,000 -"- คณะผู้บริหาร / ส.ท. / ผู้นําชุมชน / สํานักปลัด
ของคณะผู้บริหาร / ส.ท. /พนักงาน / คณะผู้บริหาร / ส.ท. / พนัก พนักงาน / พนักงานจ้าง มีวิสัยทัศน์
 พนักงานจ้าง / ผู้นําชุมชน งาน / พนักงานจ้าง / ผู้นําชุมชน กว้างไกล นํามาพัฒนาระบบการทํางาน

10 โครงการสํารวจเพื่อจัดทําทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทําการสํารวจทะเบียนทรัพย์สิน 100,000 100,000 100,000 -"- สามารถจัดทําทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง
ทรัพย์สิน และแผนที่ จัดทําทะเบียนทรัพย์สนิของ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ กองช่าง

เทศบาล ภาพ

11 กําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ พนักงานเทศบาล 350,000 350,000 -"- พนักงานมีขวัญกําลังใจ ทุกส่วน
เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงาน ราชการ
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ส่วนที่ ๔ 
แนวทางการติดตามประเมินผล  

 
 
๔.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

      จากกรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นจากประชาคมหมู่บ้าน 
ในตําบล และผ่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  เก็บรวบรวมข้อมูลและนําข้อมูล             
ที่ได้จากผลการดําเนินการที่ผ่านมาและการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต (SWOT) ร่วมกับคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล นํามาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าหมาย  วัตถุประสงค์  มาตรการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาตามลําดับความสําคัญของปัญหาของเทศบาล
ตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  เพ่ือแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และให้แผนยุทธศาสตร์              
การพัฒนาของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลมีความเป็นไปและนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม                
โดยมีประเด็นสําคัญ ได้แก่ การจัดองค์กร รูปแบบการดําเนินงาน การประสานงาน งบประมาณ                
และการติดตามประเมินผล 
 ๔.๑.๑. องค์กรติดตามประเมินผล 
     ตามความนัยข้อ ๒๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่
ดังน้ี 
  ๑. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  ๔. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 ๔.๑.๒. รูปแบบการดําเนินงาน 
     เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดําเนินงานติดตามประเมินผล  โดยมีการกําหนดแนวทาง
และการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เปิดเวทีและโอกาสให้ทุกภาคส่วนทุกระดับ ทั้งระดับชุมชน หมู่บ้าน ถึงระดับ
ตําบลได้นําเสนอปัญหา  ความต้องการ  แผนงาน  โครงการ  ให้คณะกรรมการทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
กลั่นกรอง  เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณโดยมีการพิจารณาตามลําดับความสําคัญของปัญหาท่ีสนองต่อ
ยุทธศาสตร์  นอกจากน้ีควรมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมให้แก่หน่วยงานราชการ  
เอกชน  และชุมชนในพ้ืนที่  และมีการติดตามประเมินผล  โดยมีตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
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 ๔.๑.๓. การประสานงาน   
    เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลเป็นหน่วยงานราชการท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการ
ดําเนินงานจากทุกส่วนราชการที่มีเป้าหมายพัฒนาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยผ่านคณะผู้บริหาร  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  และให้มีการประสานงานเป็นประจํากับหน่วยงาน              
ที่เก่ียวข้อง  
 ๔.๑.๔. การเงินงบประมาณ           
          แหล่งเงินงบประมาณสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้เงิน
งบประมาณอันเป็นรายได้ของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ถ้าโครงการใด           
เป็นโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  จะได้ประสานขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง หรือส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 

 
๔.๒ ระเบียบ วิธีการติดตามประเมินผล   

     เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ในการติดตามและประเมินผล โดยอาจใช้เครื่องมือในการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผลดังต่อไปน้ี    
  -  การสังเกต 
  -  การจดบันทึก 
  -  การสัมภาษณ์ประชาชน 
  -  การการรายงานผลจากการตรวจและติดตามเงินอุดหนุนของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  -  การใช้ระบบติดตามและประเมินผล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( e-plan ) 
 

    ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ เกณฑ์ การกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลเป็นสําคัญ 


