
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตรี คนชรา ผู้ดอ้ยโอกาส และการสงัคมสงเคราะห์
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการสวัสดิการสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพ เพื่อเป็นกําลังใจและให๎ชีวิตการเป็น ประชาชนในพื้นที่ 84,000 84,000 84,000 มีการดําเนิน เป็นกําลังใจและให๎ชีวิตการเป็น สํานักปลัด

ผ๎ูปุวยเอดส๑ หมูํ 3 - 9 อยูํดีขึ้นกวําเดิม (90,000) การตาม อยูํดีขึ้นกวําเดิม
โครงการ

2 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กด๎อยโอกาส เพื่อเป็นกําลังใจและให๎ชีวิตการเป็น ประชาชนในพื้นที่ 140,000 140,000 140,000 -"- เป็นกําลังใจและให๎ชีวิตการเป็น สํานักปลัด

ให๎การสังคมสงเคราะห๑ หมูํ 3 - 9 อยูํดีขึ้นกวําเดิม อยูํดีขึ้นกวําเดิม

3 โครงการเพิ่มเบี้ยยังชีพของผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพกิาร เพื่อเป็นกําลังใจและให๎ชีวิตการเป็น ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ผ๎ูปุวยเอดส๑ 1,000,000 -"- เป็นกําลังใจและให๎ชีวิตการเป็น สํานักปลัด

ผ๎ูปุวยเอดส๑ อยูํดีขึ้นกวําเดิม ทุกหมูํบ๎าน อยูํดีขึ้นกวําเดิม

4 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตสตรี เพื่อเป็นกําลังใจและให๎ชีวิตการเป็น ประชาชนในพื้นที่ 140,000 140,000 140,000 -"- เป็นกําลังใจและให๎ชีวิตการเป็น สํานักปลัด

ให๎การสังคมสงเคราะห๑ หมูํ 3 - 9 อยูํดีขึ้นกวําเดิม อยูํดีขึ้นกวําเดิม

5 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตเยาวชน เพื่อเป็นกําลังใจและให๎ชีวิตการเป็น ประชาชนในพื้นที่ 140,000 140,000 140,000 -"- เป็นกําลังใจและให๎ชีวิตการเป็น สํานักปลัด

ให๎การสังคมสงเคราะห๑ หมูํ 3 - 9 อยูํดีขึ้นกวําเดิม อยูํดีขึ้นกวําเดิม

6 โครงการจัดต้ัง - สนับสนุนกองทุน เพื่อจัดให๎มีสวัสดิการสังคม สนับสนุนงบประมาณให๎แกํ 50,000 50,000 50,000 -"- ผ๎ูปุวยเอดส๑มีสวัสดิการสําหรับการ สํานักปลัด

 ชํวยเหลือผ๎ูปุวยโรคเอดส๑ สงเคราะห๑แกํผ๎ูปุวยโรคเอดส๑ กองทุนฯ ยังชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7 โครงการแจกเคร่ืองกันหนาวให๎  เพื่อชํวยเหลือคนชรา ผ๎ูพกิาร  จัดซ้ือผ๎าหํมกันหนาวมอบให๎แกํ 50,000 50,000 50,000 -"- ประชาชนได๎รับการชํวยเหลือและ สํานักปลัด

คนชรา ผ๎ูพกิาร ผ๎ูด๎อยโอกาส  ผ๎ูด๎อยโอกาส  ให๎มีเคร่ืองกัน  คนชรา ผ๎ูพกิาร ผ๎ูด๎อยโอกาส (50,000) บรรเทาความเดือดร๎อนในชํวง

 หนาวใช๎ในชํวงฤดูหนาว
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตรี คนชรา ผู้ดอ้ยโอกาส และการสงัคมสงเคราะห์
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ฤดูหนาว

8 โครงการสนับสนุนศูนย๑สงเคราะห๑ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ สนับสนุนงบประมาณให๎แกํ 35,000 35,000 35,000 มีการดําเนิน ประชาชนในหมูํบ๎านได๎รับการ สํานักปลัด

ราษฎรประจําหมูํบ๎าน ศูนย๑สงเคราะห๑ราษฎรประจํา ศูนย๑สงเคราะห๑ราษฎรประจํา การตาม ชํวยเหลือจากศูนย๑สงเคราะห๑

หมูํบ๎าน หมูํบ๎าน โครงการ ราษฎรประจําหมูํบ๎านอยํางทั่วถึง

9 โครงการสวัสดิการสงเคราะห๑เพื่อพฒันา เพื่อจัดให๎มีสวัสดิการสงเคราะห๑ อสม. ประจําหมูํบ๎าน หมูํ 3 - 9 30,000 30,000 30,000 -"- อสม.มีขวัญและกําลังใจในการ สํานักปลัด

คุณภาพชีวิตสําหรับอสม. สําหรับ อสม. ปฏบิัติหน๎าที่

10 โครงการสนับสนุนการปฏบิัติงานของ อสม. เพื่อสนับสนุนการปฏบิัติงานของ อสม. ประจําหมูํบ๎านในเขต 30,000 30,000 30,000 -"- อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา สํานักปลัด

ประจําหมูํบ๎าน อสม.ให๎มีประสิทธิภาพ หมูํบ๎านมีขวัญและกําลังใจในการ

ปฏบิัติหน๎าที่

11 โครงการค๎ุมครอง ปูองกันและแก๎ไขปัญหา

แรงงาน

 - โครงการเผยแพรํความร๎ูเพื่อปูองกันและ 1. เพื่อปูองกันการหลอกลวงแรงงาน เด็กและผ๎ูปกครองในเขตพื้นที่ 5,000 -"- 1. แรงงานเด็กได๎รับการค๎ุมครองตาม สํานักปลัด

แก๎ไขปัญหาแรงงานเด็ก เด็กไปทํางานในทางที่ไมํถูกต๎อง ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กฎหมายแรงงาน จํานวน 4,300 คน

เส่ือมเสีย หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ จ.ลําปาง 86 องค๑กรๆ ละ 50 คน 2. แรงงานเด็ก ผ๎ูนําชุมชนและ

2. เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎เด็กกํอน รวม 4,300 คน โดยใช๎สถานที่ของ ประชาชนทั่วไป มีความร๎ู ความเข๎าใจ

เข๎าสํูตลาดแรงงาน องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น เกี่ยวกับสิทธิหน๎าที่ตามกฎหมาย
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งบประมาณและที่ผํานมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตรี คนชรา ผู้ดอ้ยโอกาส และการสงัคมสงเคราะห์
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการสํงเสริมพฒันาและค๎ุมครอง เพื่อนําไปสํูการพฒันาสํงเสริม แรงงานนอกระบบ ประกอบด๎วย 12,600 มีการดําเนิน แรงงานนอกระบบได๎รับความค๎ุม สํานักปลัด

แรงงานนอกระบบ พฒันาและค๎ุมครองแรงงานนอก แรงงานภาคเกษตร และผ๎ูรับงาน การตาม ครองตามกฎหมาย มีความปลอดภยั

ระบบ ให๎มีสภาพการทํางานและ ไปทําที่บ๎าน/องค๑กรปกครองสํวน โครงการ ในการทํางาน และได๎รับคําตอบแทน

สภาพการจ๎างที่ถูกต๎องตามกฎหมาย ท๎องถิ่น 86 องค๑กร ๆ ละ 50 คน อยํางเป็นธรรม

โดยให๎สถานที่อขงองค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น

 - โครงการพฒันาบุคลากรเครือขํายด๎าน เพื่อสอดสํองดูแลมิให๎มีการหลอก สมาชิกเทศบาลตําบล / สมาชิก 12,600 -"- เครือขํายด๎านค๎ุมครองแรงงาน มีความ สํานักปลัด

ค๎ุมครองแรงงาน ลวงการใช๎แรงงานอยํางไมํเป็น เทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล /ผ๎ูนํา ร๎ูความเข๎าใจเกี่ยกับกฎหมายค๎ุมครอง

ธรรม โดยทุกสํวนราชการมีสํวนรํวม ชุมชน / กํานัน / ผ๎ูใหญบํ๎าน จํานวน แรงงานได๎เป็นอยํางดี สามารถให๎คํา

ในการสร๎างระบบการทํางานแบบ  86 องค๑กร ๆละ 50 คน โดยใช๎ ปรึกษาแนะนํา กฎหมายค๎ุมครอง

เครือขําย เพื่อแก๎ไขปัญหาแรงงาน สถานที่ขององค๑กรปกครองสํวน แรงงานแกํผ๎ูใช๎แรงงาน และบุคคล

อยํางมีประโยชน๑สูงสุด ท๎องถิ่น ทั่วไปได๎

12 โครงการสวัสดิการสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจและให๎แกํ ผ๎ูสูงอายุที่มีอายุต้ังแตํ 60 ปีขึ้นไป 8,000,000 8,000,000 8,000,000 -"- เป็นขวัญและกําลังใจและให๎แกํผ๎ูสูงอายุ สํานักปลัด

ผ๎ูสูงอายุ หมูํ 3 - 9  ต.ห๎างฉัตร อ.ห๎างฉัตร จ.ลําปางผ๎ูสูงอายุ (-) ได๎เป็นอยํางดียิ่ง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตรี คนชรา ผู้ดอ้ยโอกาส และการสงัคมสงเคราะห์
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

13 โครงการพฒันาสถาบันครอบครัว

 - โครงการสถาบันครอบครัวอบอุํน พอํแมํลูก เพื่อสํงเสริมสถาบันครอบครัวใน หมูํ 3-9 30,000 30,000 30,000 มีการดําเนิน สํงเสริมสถาบันครองครัวในชุมชน สํานักปลัด

  ชุมชนให๎มีสัมพนัธ๑อันดีตํอกัน การตาม ให๎มีความสัมพนัธ๑อันดีตํอกัน
โครงการ

 - โครงการครอบครัวตัวอยําง เพื่อสํงเสริมสถาบันครอบครัวใน หมูํ 3-9 20,000 20,000 -"- สํงเสริมสถาบันครองครัวในชุมชน สํานักปลัด

ชุมชนให๎มีสัมพนัธ๑อันดีตํอกัน ให๎มีความสัมพนัธ๑อันดีตํอกัน

 - โครงการ บ๎าน วัด โรงเรียน (บวร) เพือ่สํงเสริมสถาบันครอบครัวในชุมชน บ๎าน วัด โรงเรียน และหมูํบ๎านใน 30,000 30,000 -"- สํงเสริมสถาบันครองครัวในชุมชน สํานักปลัด

ให๎มีสัมพันธ๑อันดีตํอกัน โดยอาศัยความ เขตพื้นที่ หมูํ 3-9 ให๎มีความสัมพนัธ๑อันดีตํอกัน

รํวมมือจากสามองค๑กรหลักคือวดั บ๎าน 

โรงเรียน ในการจัดกิจกรรมตํางๆ

 - โครงการคํายพฒันาครอบครัวไทยหํางไกล เพื่ออุดหนุนศูนย๑พฒันาครอบครัว พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลห๎างฉัตร- 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถอุดหนุนศูนย๑พฒันาครอบครัว สํานักปลัด

ยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2560 ตําบลห๎างฉัตร แมํตาล หมูํ 3 - 9 (20,000) ตําบลห๎างฉัตร

อุดหนุนศูนย๑พฒันาครอบครัวตําบลห๎างฉัตร

14 โครงการสนับสนุนองค๑กรสาธารณะ เพื่อสนับสนุนองค๑กรสาธารณะ กลํุมองค๑กรสาธารณะในพื้นที่ 20,000 20,000 -"- สนับสนุนองค๑กรสาธารณะ สํานักปลัด

ให๎ดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ ให๎ดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน๑
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งบประมาณและที่ผํานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตรี คนชรา ผู้ดอ้ยโอกาส และการสงัคมสงเคราะห์
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

15 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ สนง.พฒันาชุมชนอําเภอห๎างฉัตร 100,200 70,200 มีการดําเนิน สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของ สนง.พฒันา

สนง.พฒันาชุมชนอําเภอห๎างฉัตร สนง.พฒันาชุมชนอําเภอห๎างฉัตร การตาม สนง.พฒันาชุมชนอําเภอห๎างฉัตรได๎ ชุมชน

โครงการ

- โครงการศึกษาดูงานชุมชนแข็มแข็ง เพื่อสนับสนุนการศึกษาดูงานชุมชนเข๎ม บ๎านขามแดง หมูํ 6  และประชาชน 30,000 สามารถสํงเสริมการเรียนร๎ูชุมชนเข๎มแข็ง

ให๎กับหมูํบ๎านในพื้นที่ตําบล ในพื้นที่ที่สนใจ พร๎อมจนท.โครงการ เพือ่นํามาปรับใช๎ในพืน้ทีไ่ด๎เป็นอยํางดี

- สนับสนุนงบประมาณ หรือจัดอบรมโครงการ เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎สตรีเข๎าไป คณะกรรมการสตรี กลํุมสตรี หมู3ํ - 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถสนับสนุนกลํุมสตรี องค๑กร- -"-

พฒันาศักยภาพองค๑กรสตรี และสนับสนุน มีบทบาทและมีสํวนรํวมในการพฒันา หมูํ9 ในพื้นที่ตําบลห๎างฉัตร 50 คน สตรีได๎เป็นอยํางดี

กลํุมอาชีพสตรี เศรษฐกิจ สังคม การปกครองท๎องถิ่น

- สนับสนุนโครงการอบรมเพิ่มความร๎ูอาสา- เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน อาสาสมัครพฒันาชุมชน(อช.) / 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัติ -"-

สมัครพฒันาชุมชน(อช.) / ผ๎ูนําอช. อาสาสมคัรพัฒนาชมุชน(อช.)และผ๎ูนําอช.  ผ๎ูนําอช. หมูํ 3 - 9  ต.ห๎างฉัตร งานของ อช.และผ๎ูนํา อช.ได๎เป็นอยาํงดี

16 โครงการด๎านความรุนแรงตํอเด็ก เยาวชน และ

สตรีในชุมชน

 - โครงการอบรมบทบาทผ๎ูนําชุมชนเพื่อปูองกัน เพื่อกระต๎ุนให๎เด็ก/เยาวชนได๎รับร๎ู การอบรมเพื่อปูองกันและแก๎ไข 30,000 30,000 30,000 -"- เด็ก/เยาวชนในชุมชนมีความเข๎ม สํานักปลัด

และแก๎ไขปัญหาความรุนแรงตํอเด็ก/เยาวชนตําบลสภาพปัญหาและเพิ่มทักษะการ ปัญหาความรุนแรงตํอเด็ก/เยาวชน แข็งไร๎ความรุนแรง

ดําเนินชีวิต/ปูองกันตัว ของตําบลในพื้นที่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผํานมา

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตรี คนชรา ผู้ดอ้ยโอกาส และการสงัคมสงเคราะห์
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการลดละเลิก การด่ืมสุราในครอบครัว เพื่อสร๎างความตระหนักถึงปัญหา ปูองกันและขจัดความรุนแรงของ 35,000 35,000 35,000 มีการดําเนิน ให๎เยาวชนและผ๎ูปกครองมีความ สํานักปลัด

เพื่อปูองกันและขจัดความรุนแรงของเยาวชน ความรุนแรงในครอบครัวที่จะสํงผล เยาวชน การตาม ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงและ

ในชุมชน กระทบตํอเยาวชน โครงการ ปูองกันแก๎ไข

 - โครงการการฝึกอบรมผ๎ูนําสตรี และเยาวชน เพือ่ให๎สตรีและเยาวชนร๎ูถึงพิษภัยของ สตรีและเยาวชนในตําบล 30,000 30,000 30,000 -"- ลดความรุนแรงในสตรี เยาวชนและ สํานักปลัด

ไทย เพื่อลดความรุนแรงในสังคม สังคมและหาแนวทางแก๎ไขรํวมกัน สังคม

 - โครงการครอบครัวเยาวชนไทยหํางไกล เพื่อให๎เยาวชนได๎ ลด ละ เลิก เยาวชนได๎ ลด ละ เลิก อบายมุข 30,000 30,000 -"- มีความรัก สามัคคี ของกลํุมเยาวชน สํานักปลัด

อบายมุข อบายมุขตํางๆ ให๎เยาวชนได๎ตระหนัก ตํางๆ และตระหนักถึงโทษของ ในพื้นที่ และเยาวชนได๎รับร๎ูถึงปัญหา

ถึงโทษของส่ิงเสพติดทั้งหลายและ ส่ิงเสพติด ที่เกิดขึ้นในชุมชน

รณรงค๑ ให๎เยาวชนใช๎เวลาวํางให๎เป็น

ประโยชน๑แกํสังคม

 - โครงการชุมชนเข๎มแข็งปลอดจากยาเสพติด เพื่อลดปัญหาเสพติดและสํงเสริม จัดกิจกรรมอบรมให๎ความร๎ูหรือ 50,000 50,000 -"- ปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลง สํานักปลัด

และอบายมุขตํางๆ หมูํ 3 - 9 ความเข๎มแข็งของชุมชน รณรงค๑ประชาสัมพนัธ๑หรือจัดต้ัง

เครือขํายระบบปูองกันภยัยาเสพติด

ให๎แกํประชาชนในเขตรับผิดชอบ
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แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

งบประมาณและที่ผํานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตรี คนชรา ผู้ดอ้ยโอกาส และการสงัคมสงเคราะห์
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการยุติความรุนแรงตํอเด็กในวันสิทธิ เพื่อลดปัญหาความรุนแรงตํอเด็กและ จัดกิจกรรมยุติความรุนแรงตํอเด็ก 30,000 30,000 30,000 มีการดําเนิน ปัญหาความรุนแรงตํอเด็กและสตรี สํานักปลัด

เด็ก 20 พ.ย. ทุกปี สตรีสํงเสริมความเข๎มแข็งและความ และสตรีให๎แกํครอบครัวในเขต การตาม ลดลง

อบอุํนให๎แกํครอบครัว รับผิดชอบของเทศบาลฯ โครงการ

 - โครงการคาราวานเสริมสร๎างเด็ก เพื่อสํงเสริมสถาบันครอบครัวและ จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร๎างเด็ก 200,000 200,000 -"- ประชาชนเกิดความรักสามัคคี สํานักปลัด

พฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชนใน ในตําบล เชํน เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

เขตรับผิดชอบของ เทศบาล  - พฒันาศักยภาพเด็ก 0-6 ปี ปัญหายาเสพติดลดน๎อยลง

 - อบรมเพื่อเพศศึกษา

 - สอนเสริม (เยาวชนสํูความเป็น

   เลิศ ฯลฯ)

 - โครงการสร๎างพื้นที่สร๎างสรรค๑สําหรับเด็กและ เพื่อสํงเสริมให๎เด็กได๎มีพื้นที่สร๎างสรรค๑ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบลตําบล 30,000 30,000 30,000 -"- เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สร๎างสรรค๑ใน สํานักปลัด

เยาวชน ในการแสดงออกในกิจกรรมที่เป็น ห๎างฉัตรแมํตาล การแสดงออกในกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน๑ ประโยชน๑

 - โครงการกีฬาครอบครัวสัมพนัธ๑/งานสัปดาห๑ เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูสูงอายุ มีกําลังใจใน ผ๎ูสูงอายุในเขตรับผิดชอบของ 30,000 30,000 -"- ผ๎ูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตในสังคม สํานักปลัด

ผ๎ูสูงอายุ การดําเนินชีวิตและสร๎างความเข๎าใจ เทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล ได๎อยํางปกติสุข

เพิ่มความอบอุํนในครอบครัว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตรี คนชรา ผู้ดอ้ยโอกาส และการสงัคมสงเคราะห์
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการวันสตรีสากลอําเภอห๎างฉัตร ประจํา เพื่อให๎สังคมยอมรับบทบาทการ สตรีในเขตรับผิดชอบของแตํละ 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนิน เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สร๎างสรรค๑ใน สํานักปลัด

ปีงบประมาณ 2560 ทํางานของสตรีมากขึ้น จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม (20,000) การตาม การแสดงออกในกิจกรรมที่เป็น

โดยการจัดอบรมสํงเสริมเนื่องในวันสตรีสากล พื้นบ๎านความเป็นสตรีท๎องถิ่น โครงการ ประโยชน๑

 - โครงการจัดกิจกรรมวันเอดส๑โลก เพื่อรณรงค๑และปูองกันให๎ความร๎ูแกํ จัดกิจกรรมวันเอดส๑โลก 20,000 20,000 20,000 -"- เพื่อสร๎างขวัญและกําลังใจให๎แกํ สํานักปลัด

เยาวชนประชาชนเร่ืองโรคเอดส๑ ผ๎ูติดเชื้อเอดส๑และสร๎างความเข๎าใจ

ให๎แกํประชาชนเร่ืองโรคเอดส๑

 - โครงการสํงเสริมและสร๎างทักษะดูแลอนามัย เพื่อให๎ความร๎ูและทักษะในการดูแล เยาวชนผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ 30,000 30,000 -"- เยาวชนมีความร๎ูมีทักษะในการดูแล สํานักปลัด

เจริญพนัธุ๑แกํเยาวชน อนามัยวัยเจริญพนัธุ๑แกํเยาวชน อนามัยเจริญพนัธุ๑

 - โครงการแกนนําเยาวชนกับการปรับเปล่ียน เพื่อสร๎างเสริมให๎เยาวชนมีสุขภาวะ จัดกิจกรรมตํางๆ เพื่อสํงเสริมให๎ 30,000 30,000 -"- เยาวชนในเขตรับผิดชอบมีสุขภาวะ สํานักปลัด

พฤติกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดี ที่ดีในการดําเนินชีวิต เยาวชนได๎มีการปลับเปล่ียน ที่ดี

พฤติกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตรี คนชรา ผู้ดอ้ยโอกาส และการสงัคมสงเคราะห์
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

17 โครงการสนับสนุนสวัสดิการสังคม

 - โครงการเผยแพรํ/จัดต้ังสหกรณ๑เครดิต เพื่อสํงเสริมการลงทุนสําหรับประชาชน กลํุมชมรม/องค๑กรตํางๆในตําบล 20,000 มีการดําเนิน สามารถสํงเสริมการลงทุนสําหรับ สํานักปลัด

ยูเนี่ยน ในพื้นที่ การตาม ประชาชนในพื้นที่
โครงการ

 - โครงการสวัสดิการสังคม เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัด ประชาชนในพื้นที่ 70,000 -"- สามารถจัดสวัสดิการให๎กับประชาชน สํานักปลัด

สวัสดิการสังคมให๎กับประชาชน ในพื้นที่

- โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตํางๆ เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนกองทุนตํางๆ หมูํ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 80,000 80,000 80,000 -"- สามารถจัดสวัสดิการให๎กับประชาชน สํานักปลัด
ในพื้นที่เชํน กลํุมออมทรัพย๑บ๎านขามแดง , จัดต้ัง ที่ให๎สวัสดิการสังคมให๎กับประชาชน ในพื้นที่หมูํ 3 - 9  ได๎เป็นอยํางดี
กองทุนดูแลผ๎ูสูงอายุ - จัดสวัสดิการให๎แกํผ๎ูสูงอายุ

 - โครงการพฒันาศักยภาพแกนนําเยาวชน เพื่อพฒันาศักยภาพแกนนําเยาวชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 50,000 -"- พฒันาศักยภาพแกนนําเยาวชน สํานักปลัด

ในพื้นที่ จ.ลําปาง ด๎านทักษะชีวิตความเป็นผ๎ูนํา ด๎านทักษะชีวิตความเป็นผ๎ูนํา ด๎านทักษะชีวิตความเป็นผ๎ูนํา

 - โครงการสํงเสริมความร๎ูเร่ืองสิทธิประชาชน เพื่อสํงเสริมความร๎ูเร่ืองสิทธิประชาชน ประชาชนในพื้นที่ 70,000 -"- สามารถสํงเสริมความร๎ูเร่ืองสิทธิ สํานักปลัด

ประชาชน

 - โครงการจัดต้ังเครือขํายผ๎ูสูงอายุ เพื่อจัดต้ังเครือขํายผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูสูงอายุในพื้นที่ 50,000 -"- สามารถจัดต้ังเครือขํายผ๎ูสูงอายุ สํานักปลัด

 - โครงการกํอสร๎างอาคารผ๎ูสูงอายุบ๎านแมํฮาว เพื่อกํอสร๎างอาคารสําหรับทํากิจกรรม กํอสร๎างอาคาร ขนาด 6 x 8 เมตร 300,000 ประชาชนได๎รับข๎อมูลขําวสารตํางๆ กองชําง

หมูํ 3 ของผ๎ูสูงอายุ อยํางชัดเจนและทั่วถึง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตรี คนชรา ผู้ดอ้ยโอกาส และการสงัคมสงเคราะห์
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการสนับสนุนงบประมาณให๎กับชมรม เพือ่สํงเสริม สนับสนุน การดําเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ และคําใช๎จําย 150,000 150,000 มีการดําเนิน สามารถสํงเสริมการดําเนินงาน สํานักปลัด

ผ๎ูสูงอายุตําบลห๎างฉัตร ตามโครงการ "พฒันาที่ หรือกิจกรรมของชมรมผ๎ูสูงอายุตําบล ในการปรับปรุงอาคารที่ทําการ และ (72,600) การตาม ของศูนย๑ฟื้นฟแูละดูแลผ๎ูสูงอายุได๎

ทําการชมรมผ๎ูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบล ปรับสภาพภมูิทัศน๑ ให๎กับที่ทําการ โครงการ เป็นอยํางดี

ห๎างฉัตรแมํตาล ชมรมฯ บ๎านแพะดอนสัก หมูํ 5

 - โครงการจัดต้ังศูนย๑ฟื้นฟสุูขภาพและดูแล เพื่อจัดต้ังศูนย๑ฟื้นฟสุูขภาพและ จัดต้ังศูนย๑ฟื้นฟสุูขภาพและดูแล 100,000 -"- สามารถสํงเสริมการดําเนินงาน สํานักปลัด

ผ๎ูสูงอายุ บ๎านแพะดอนสัก หมูํ 5 ดูแลผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูสูงอายุ บ๎านแพะดอนสัก หมูํ 5 ของศูนย๑ฟื้นฟแูละดูแลผ๎ูสูงอายุได๎

 - โครงการเยี่ยมเยียนผ๎ูสูงอายุที่ปุวยและไมํ เพื่อเยี่ยมเยียนผ๎ูสูงอายุที่ปุวยและ ผ๎ูสูงอายุบ๎านหัวหนอง หมูํ 8 20,000 -"- ผ๎ูสูงอายุที่ปุวยและไมํสามารถดูแล สํานักปลัด

สามารถชํวยเหลือตัวเองได๎ บ๎านหัวหนอง หมูํ 8 ไมํสามารถชํวยเหลือตัวเองได๎ ตัวเองได๎มีกําลังใจในการดํารงชีวิต

 - โครงการเสริมสร๎างศีลธรรมสําหรับเด็กและ เพื่อเสริมสร๎างศีลธรรมสําหรับเด็ก เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 50,000 -"- เสริมสร๎างศีลธรรมสําหรับเด็กและ สํานักปลัด

เยาวชน และเยาวชน เยาวชน

 - โครงการสร๎างเครือขํายความมั่นคงทางด๎าน เพื่อสร๎างเครือขํายความมั่นคงทาง ประชาชนในพื้นที่ 30,000 -"- สร๎างเครือขํายความมั่นคงทางด๎าน สํานักปลัด

อาหาร ด๎านอาหาร อาหาร

 - โครงการ 1 หมอ 1 ตําบล เพื่อสนับสนุนงบประมาณให๎มีหมอ เยาวชนที่สนใจ 1,000,000 -"- สนับสนุนงบประมาณให๎มีหมอประจํา สํานักปลัด

ประจําตําบล ตําบล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตรี คนชรา ผู้ดอ้ยโอกาส และการสงัคมสงเคราะห์
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

18 โครงการสนับสนุนกิจการชมรมผ๎ูสูงอายุตําบล เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน ชมรมผ๎ูสูงอายุตําบลห๎างฉัตร 108,320 108,320 มีการดําเนิน สามารถสนับสนุนงบประมาณในการ สํานักปลัด

ห๎างฉัตร กิจกรรมตํางๆของชมรมผ๎ูสูงอายุตําบล การตาม ดําเนินกิจกรรมของชมรมผ๎ูสูงอายุได๎ ชมรมผ๎ูสูงอายุ

- โครงการพฒันารูปแบบอาสาสมัครให๎ความร๎ู เพื่อจัดหาอาสาสมัครให๎ความร๎ูแกํ -"- 8,600 โครงการ -"- ตําบลห๎างฉัตร

แกํผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูสูงอายุ

- โครงการเข๎าวัดปฏบิัติธรรมบริกรรมสมาธิ เพื่อสนับสนุนผ๎ูสูงอายุเข๎าวัดปฏบิัติ -"- 34,200 -"- -"- -"-
ธรรมบริกรรมสมาธิมากขึ้น

- โครงการออกกําลังกายเพื่อสํงเสริมสุขภาพ เพื่อสํงเสริมสุขภาพของผ๎ูสูงอายุ -"- 65,520 -"- -"- -"-

ของผ๎ูสูงอายุตําบลห๎างฉัตร

- โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผ๎ูสูงอายุ เพือ่จัดกิจกรรมตํางๆ ของชมรมผ๎ูสูงอายุ -"- 100,000 100,000 100,000 -"- สามารถสนับสนุนกิจกรรมของชมรม -"-

ตําบลห๎างฉัตร อําเภอห๎างฉัตร จังหวัดลําปาง เชํนการพัฒนาตนเอง การเรียนร๎ูตลอด ผ๎ูสูงอายุให๎บรรลุวตัถุประสงค๑ในทุกๆด๎าน

ชีวติการสร๎างสรรค๑ประโยชน๑แกํชุมชน ได๎เป็นอยํางดี

ตลอดจนอนุรักษ๑วฒันธรรมประเพณีท๎องถิน่

- โครงการสํงเสริมสนับสนุนชมรมผ๎ูสูงอายุต๎นแบบ เพื่อจัดกิจกรรมตํางๆ ทั้ง 4 มิติ เชํน -"- 100,000 100,000 -"- ผ๎ูสูงอายุในเขต ห๎างฉัตรแมํตาล -"-

พฤฒพลัง (Active ageing) ด๎านสุขภาพ, ด๎านศาสนา วัฒนธรรมฯ ได๎รับการสํงเสริมในทุกมิติ

 - โครงการเยี่ยมเยียนผ๎ูสูงอายุที่ปุวยขั้นสุดท๎าย เพื่อเยี่ยมเยียนผ๎ูสูงอายุที่ปุวยและ ผ๎ูสูงอายุ หมูํ 3 - 9  ตําบลห๎างฉัตร 31,200 31,200 -"- ผ๎ูสูงอายุที่ปุวยและไมํสามารถดูแล สํานักปลัด

และไมํสามารถชํวยเหลือตัวเองได๎ ระดับตําบล ไมํสามารถชํวยเหลือตัวเองได๎ ตัวเองได๎มีกําลังใจในการดํารงชีวิต

หมูํ3 - 9
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แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผํานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตรี คนชรา ผู้ดอ้ยโอกาส และการสงัคมสงเคราะห์
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

19 โครงการสํงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 1,000,000 มีการดําเนิน สามารถสนับสนุนงบประมาณ สํานักปลัด

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลห๎างฉัตรแมํตาล และให๎การสังคมสงเคราะห๑ในพื้นที่ ห๎องฉัตรแมํตาล การตาม และให๎การสังคมสงเคราะห๑ในพื้นที่

- โครงการออมบุญวันละบาท โครงการ ได๎เป็นอยํางดี

20 โครงการจัดทําส่ิงอํานวยความสะดวกให๎คนพกิาร เพื่อปรับปรุง กํอสร๎าง ส่ิงอํานวยความ พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ 200,000 200,000 -"- สามารถ สร๎าง ส่ิงอํานวยความสะดวก สํานักปลัด

และทุกคนในสังคมเข๎าถึง และใช๎ประโยชน๑ได๎ สะดวกในรูปแบบตํางๆ ให๎แกํคนพกิาร เทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล ในรูปแบบตํางๆ ให๎แกํคนพกิาร กองชําง

และทุกคนใน สังคม เข๎าถึงและใช๎ และทุกคนใน สังคม เข๎าถึงและใช๎

ประโยชน๑ได๎ ประโยชน๑ได๎เป็นอยํางดี
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แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผํานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.2  การสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการสํงเสริมประเพณีวัฒนธรรมภมูิปัญญาท๎องถิ่น

 - โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อน เพื่อสํงเสริมประเพณีวัฒนธรรมให๎ วัดสถานี บ๎านสถานี หมูํ 4 30,000 30,000 30,000 มีการดําเนิน สํงเสริมประเพณีวัฒนธรรมให๎ สํานักปลัด

คงอยูํตํอไป การตาม คงอยูํตํอไป
โครงการ

 - โครงการสํงเสริมประเพณีวัฒนธรรม เพื่อสํงเสริมประเพณีวัฒนธรรมให๎ ประชาชนในพื้นที่ หมูํ 3 , 4 , 5, 6, 7, 35,000 35,000 35,000 -"- สํงเสริมประเพณีวัฒนธรรมให๎ สํานักปลัด

แหํไม๎คํ้าศรี หมูํ 3 ถึงหมูํ 9 คงอยูํตํอไป ,8 , 9 คงอยูํตํอไป

 - โครงการฝึกอบรมเยาวชนทางด๎านประเพณี เพื่อเยาวชนได๎มีความร๎ูทางด๎าน เยาวชนในพื้นที่ 20,000 20,000 -"- เยาวชนได๎มีความร๎ูทางด๎าน สํานักปลัด

และพทุธศาสนา หมูํ 3-9 ประเพณีและพทุธศาสนา ประเพณีและพทุธศาสนา

 - โครงการบวงสรวงเจ๎าพอํขุนตาน เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรมและประเพณี ประชาชนในพื้นที่ 10,000 -"- อนุรักษ๑วัฒนธรรมและประเพณี สํานักปลัด

บ๎านปางมํวง หมูํ 9 ให๎คงอยูํตํอไป ให๎คงอยูํตํอไป

 - โครงการจัดกิจกรรมทําบุญที่ทําการ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ผ๎ูบริหาร สท.พนักงาน - 50,000 50,000 -"- ผ๎ูบริหาร สท.  พนักงาน สํานักปลัด

เทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล ทางพระพทุธศาสนา  เข๎ารํวมกิจกรรม ห๎างฉัตร รํวมสืบสานประเพณีความ
เชื่อทางพระพทุธศาสนา

 - โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ เพื่อเป็นการสืบสานกิจกรรมวัน ประชาชนรํวมกันสืบสานงาน 10,000 10,000 10,000 -"-  ประชาชนรํวมกันสืบสานงานวัน สํานักปลัด

สําคัญของชาติ กิจกรรมในวันสําคัญของชาติ สําคัญของชาติให๎คงอยูํสืบตํอไป
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งบประมาณและที่ผํานมา

แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.2  การสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญ เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎หมูํบ๎านจัด แกนนํา ประชาชน 10,000 มีการดําเนิน  ประชาชนรํวมกันสืบสานงานวัน สํานักปลัด

ในหมูํบ๎าน บ๎านขามแดง หมูํ 6 กิจกรรมในวันสําคัญตํางๆ บ๎านขามแดง หมูํ 6 การตาม สําคัญของชาติให๎คงอยูํสืบตํอไป
โครงการ

 - โครงการสํงเสริมภมูิปัญญาท๎องถิ่น "การตีมีด" เพื่อเป็นการสํงเสริมภมูิปัญญาท๎องถิ่น กลํุมตีมีด และประชาชน เยาวชน 20,000 -"-  ประชาชนรํวมกันสืบสานงานวัน สํานักปลัด

บ๎านขามแดง หมูํ 6 ให๎คงอยูํสืบไป ผ๎ูสนใจ บ๎านขามแดง หมูํ 6 สําคัญของชาติให๎คงอยูํสืบตํอไป

 - โครงการสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎าน เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ เด็ก เยาวชน และผ๎ูสนใจ 30,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

"คีตนาฏล๎านนา" สลําแหํ ปี่พาทย๑ วัฒนธรรมและประเพณี บ๎านขามแดง หมู6ํ และวัฒนธรรมประเพณี
เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองดนตรี ปีพาทย๑(แหํ)

ให๎แกํบ๎านขามแดง หมูํ 6

 - โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ เพื่อเป็นการสืบสานกิจกรรมวัน เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 80,000 80,000 80,000 -"- เด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นกําลังของ สํานักปลัด

เทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล สําคัญของชาติ เทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล (99,935) ชาติในอนาคต ได๎รับความสนุก มี

และตําบลใกล๎เคียง ความสุข และมีรํางกายที่แข็งแรง

 - โครงการสนับสนุนการจัดงานพธิีแตํงงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนสํงเสริมการ รํวมกิจกรรมสํงเสริมการทํอง 25,000 25,000 25,000 -"- เพื่อเป็นการสํงเสริมและสนับสนุน สํานักปลัด

บนหลังช๎าง ทํองเที่ยวของอําเภอห๎างฉัตร เที่ยวของอําเภอห๎างฉัตร การทํองเที่ยวของอําเภอห๎างฉัตร
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เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

งบประมาณและที่ผํานมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.2  การสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการเข๎าวัดปฏบิัติธรรมวันอาทิตย๑ เพื่อเป็นการสํงเสริมการศึกษา ประชาชน / เยาวชน ในเขต 30,000 30,000 30,000 มีการดําเนิน ประชาชน / เยาวชน มีความร๎ูใน สํานักปลัด

(ศูนย๑ศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตย๑วัดดอนมูล) ความร๎ูเกี่ยวกับพทุธศาสนา การตาม เร่ืองพทุธศาสนาอยํางถํองแท๎
โครงการ

 - โครงการศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตย๑ เพื่อเป็นการสํงเสริมการศึกษา ประชาชน / เยาวชนบ๎านขามแดง 30,000 30,000 -"- ประชาชน / เยาวชน มีความร๎ูใน สํานักปลัด

บ๎านขามแดง หมูํ 6 ความร๎ูเกี่ยวกับพทุธศาสนา หมูํ 6 เร่ืองพทุธศาสนาอยํางถํองแท๎

 - โครงการรวบรวมข๎อมูลศึกษา วิจัยทาง  เพื่อเป็นการรวบรวมข๎อมูลทาง  ทุกหมูํบ๎าน ในเขต 130,000 130,000 -"- เพื่อเป็นข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑ สํานักปลัด

 ประวัติศาสตร๑ของหมูํบ๎านตําบลห๎างฉัตร  ประวัติศาตร๑ของหมูํบ๎านตําง ๆ  ห๎างฉัตร ของหมูํบ๎านให๎คงอยูํตลอดไป

 - โครงการรํวมการจัดงานสะโตกช๎าง เพื่อเป็นการสนับสนุนสํงเสริมการ รํวมกิจกรรมสํงเสริมการทํอง 25,000 25,000 25,000 -"- เพื่อเป็นการสํงเสริมและสนับสนุน สํานักปลัด

ทํองเที่ยวของอําเภอห๎างฉัตร เที่ยว การทํองเที่ยว

 - โครงการสํงเสริมสนับสนุนการ เพื่อสํงเสริมสนับสนุนและรํวม ผ๎ูบริหาร สท. และบุคลากร 40,000 40,000 40,000 -"- เป็นการสํงเสริม สนับสนุน และ สํานักปลัด

แตํงกายผ๎าทอพื้นเมือง กันอนุรักษ๑การแตํงกายด๎วยผ๎า ใน  รํวมกันแตํงกายด๎วย อนุรักษ๑การแตํงกายพื้นเมืองให๎

ทอพื้นเมือง ผ๎าทอพื้นเมือง เพื่อเป็นต๎นแบบ เป็นที่ประจักษ๑ตํอผ๎ูพบเห็น

 - โครงการศึกษาดูงาน โบราณสถาน ประชาชนมีสัมพนัธภาพที่ดี สร๎างจิต ผ๎ูนํากลํุมตําง ๆ ประชาชนที่ 50,000 50,000 -"- ประชาชนมีความรัก หวงแหน และ สํานักปลัด

โบราณวัตถุ หมูํ 3-9 สํานึก หวงแหน รักชุมชน เห็นคุณคําของสนใจ 50 คน  บูรณะ ซํอมแซมโบราณสถาน โบราณ

โบราณสถาน และโบราณวัตถุ วัตถุไว๎ ให๎คงอยูํตลอดไป
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.2  การสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการสํงเสริมประเพณียี่เป็งตําบล เพื่อสํงเสริมประเพณีวัตนธรรมใน ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 240,000 240,000 240,000 มีการดําเนิน สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

ห๎างฉัตร ตําบล (-) การตาม และวัฒนธรรมประเพณี
โครงการ

 - โครงการสํงเสริมประเพณีรดน้ําดําหัว เพื่อสํงเสริมประเพณีวัตนธรรมใน ผ๎ูสูงอายุที่ได๎รับการคัดเลือก และผ๎ูนํา 10,000 10,000 10,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ สํานักปลัด

ผ๎ูสูงอายุและผ๎ูนําท๎องถิ่นตําบลห๎างฉัตร ตําบล ท๎องถิ่น ทุกหมูํบ๎านในพื้นที่เขต (-) วัฒนธรรมประเพณีให๎คงอยูํสืบไป

ทต.ห๎างฉัตรแมํตาล

 - โครงการสํงเสริมอนุรักษ๑ประเพณีปี๋ใหมํ เพื่อสํงเสริมประเพณีวัตนธรรมใน ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 120,000 120,000 120,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

เมือง ตําบล (-) และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการอนุรักษ๑ประเพณีงานบุญกินข๎าว เพื่อสํงเสริมประเพณีวัตนธรรมใน ทุกหมูํบ๎านในพื้นที่เขตเทศบาลตําบล 10,000 10,000 10,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

สลากภตัร ตําบล ห๎างฉัตรแมํตาล (13,290) และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เพื่อสํงเสริมประเพณีวัตนธรรมใน เด็กและเยาวชนในตําบลห๎างฉัตร 50,000 50,000 50,000 -"- สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนอนุรักษ๑ สํานักปลัด

เยาวชน ตําบลห๎างฉัตร ตําบล ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข๎าวัด เพื่อสํงเสริมประเพณีวัตนธรรมใน ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

ปฏบิัติธรรมในวันธรรมสวนะ ตําบล และวัฒนธรรมประเพณี
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แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.2  การสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการสํงเสริมการเรียนการสอนดนตรี เพื่อสํงเสริมประเพณีวัตนธรรมใน ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 50,000 50,000 มีการดําเนิน สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

พื้นเมืองของเด็ก เยาวชนในตําบลห๎างฉัตร ตําบล การตาม และวัฒนธรรมประเพณี
โครงการ

 - โครงการสํงเสริมการจัดนิทรรศการในวัน เพื่อสํงเสริมประเพณีวัตนธรรมใน ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

สําคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา ตําบล และวัฒนธรรมประเพณี

วันอาสาฬหบูชา วันเข๎าพรรษา 

วันออกพรรษา) และวันสําคัญของชาติ
 

 - โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยในชุมชน เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

ตําบล วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภกิษุ เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

สามเณร วัฒนธรรมและประเพณี วัฒนธรรมและประเพณี

 - โครงการจัดการแขํงขันตีก๐องปู๋จาอําเภอ เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

ห๎างฉัตร วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี
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เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.2  การสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการสํงเสริมการเรียนการสอน เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนิน สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

อักขระภาษาล๎านนา (ตัวเมือง) วัฒนธรรมและประเพณี การตาม และวัฒนธรรมประเพณี

โครงการ

 - โครงการอนุรักษ๑ประเพณีสรงน้ํา เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

พระธาตุต๎นซ๎อ วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการอนุรักษ๑ประเพณีสรงน้ํา เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

พระธาตุวัดสถานี วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการอนุรักษ๑ประเพณีสรงน้ํา เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

พระธาตุบ๎านปันง๎าว วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการอนุรักษ๑ประเพณีสรงน้ํา เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

พระธาตุปางมํวง วัฒนธรรมและประเพณี (-) และวัฒนธรรมประเพณี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

งบประมาณและที่ผํานมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.2  การสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการอนุรักษ๑สืบชะตาหลวง เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 มีการดําเนิน สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

ม. 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี การตาม และวัฒนธรรมประเพณี
โครงการ

 - โครงการสํงเสริมอนุรักษ๑กิจกรรมบวงสรวง เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

เปิดประตูน้ําขุนตาลและบวชปุา วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสํงเสริมอนุรักษ๑กิจกรรมจัดงาน เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 70,000 70,000 70,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

บวงสรวงเจ๎าปูุบ๎าน หมูํ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

- โครงการปรับปรุงซํอมแซมบํอน้ําทิพย๑ เพื่อเป็นการอนุรักษ๑บํอน้ําทิพย๑ศาล บ๎านแพะดอนสัก หมูํที่ 5 15,000 15,000 -"- สามารถอนุรักษ๑บํอน้ําทิพย๑ศาลประ- สํานักปลัด

บริเวณศาลประจําหมูํบ๎านแพะดอนสัก หมูํ 5 ประจําหมูํบ๎านให๎คงอยูํสืบไป จําหมูํบ๎านแพะดอนสักได๎เป็นอยํางดี

 - โครงการสํงเสริมอนุรักษ๑กิจกรรมจัดงาน เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

บวงสรวงเจ๎าปูุบ๎าน/เจ๎าแมํจามเทวีบ๎าน วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

ปันง๎าว หมูํ 7

 - โครงการสํงเสริมสนับสนุนจัดงานประเพณี เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

บุญบั้งไฟบ๎านแมํฮาว วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.2  การสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการสํงเสริมสนับสนุนอนุรักษ๑ประเพณี เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 มีการดําเนิน สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

บวงสรวงเจ๎าพอํขุนตาน วัฒนธรรมและประเพณี ณ อนุสาวรีย๑เจ๎าพอํขุนตาน การตาม และวัฒนธรรมประเพณี
โครงการ

 - โครงการสํงเสริมอนุรักษ๑กิจกรรมการจัด เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม - 50,000 50,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

งานเข๎ารุกขมูล หมูํ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการอนุรักษ๑ประเพณีสํงเคราะห๑บ๎าน เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

หมูํ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสนับสนุนฝึกทักษะการตีก๐อง เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนอนุรักษ๑ เด็กและเยาวชนที่สนใจเข๎ารํวม 20,000 20,000 20,000 -"- สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนอนุรักษ๑ สํานักปลัด

ปูุจาของเด็กและเยาวชนในตําบล ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี กิจกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการจัดการแขํงขันตีก๐องปูุจา คร้ังที่ ๑๔ เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

ประจําปี 2560 (จังหวัดลําปาง) วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.2  การสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการเข๎าวัดทําบุญฟงัเทศน๑ปฏบิัติ เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 10,000 10,000 มีการดําเนิน สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

ธรรมในวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี การตาม และวัฒนธรรมประเพณี
โครงการ

 - โครงการปรับปรุงและพฒันาศูนย๑บูรณาการ เพื่อปรับปรุงและพฒันาศูนย๑ จํานวน 1 ศูนย๑ 20,000 20,000 20,000 -"- ปรับปรุงและพฒันาศูนย๑บูรณการ สํานักปลัด

สภาวัฒนธรรมตําบลห๎างฉัตร บูรณการสภาวัฒนธรรมตําบล สภาวัฒนธรรมตําบล

 - โครงการประเพณีตานก๐วยสลาก เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 140,000 140,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

หมูํ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสนับสนุนประเพณีงานอุปคุต เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 20,000 20,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

หมูํ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสนับสนุนงานตานข๎าวจี่ ข๎าวหลาม เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 70,000 70,000 70,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

เดือน 4 เป็ง หมูํ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.2  การสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการสนับสนุนงานรดน้ํา-ดําหัวผ๎ูสูงอายุ เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 70,000 70,000 70,000 มีการดําเนิน สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

หมูํ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี การตาม และวัฒนธรรมประเพณี
โครงการ

 - โครงการสนับสนุนการถวายเทียนพรรษา เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 70,000 70,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

หมูํ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสนับสนุนงานทําบุญตานเปรตพี เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 70,000 70,000 70,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

หมูํ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสนับสนุนงานผ๎าปุาประจําปี เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 70,000 70,000 70,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

หมูํ 3-9 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสนับสนุนประเพณีงานตานเข๎า เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ ประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 5,000 5,000 5,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

ส๎มตํอพระพทุธ หมูํ 4 วัฒนธรรมและประเพณี และวัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการฟื้นฟปูระเพณีบําหินซักผ๎า เพื่อฟื้นฟปูระเพณีด้ังเดิมของหมูํบ๎าน บ๎านปางมํวง หมูํ 9 5,000 5,000 -"- สามารถฟื้นฟปูระเพณีด้ังเดิมของ สํานักปลัด

บ๎านปางมํวง หมูํ 9 หมูํบ๎านได๎เป็นอยํางดี
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3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.2  การสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-โครงการศึกษาเรียนร๎ูด๎านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรณรงค๑ ปลูกจิตสํานึกให๎ประชาชน ผ๎ูรับบริการจํานวน 150 คน 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 สามารถรณรงค๑ ปลูกจิตสํานึกให๎ประชา ทต.

และศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญทางพทุธศาสนา ตระหนักถึงความสําคัญของพระพทุธ- อุดหนุน กศน. อําเภอห๎างฉัตร (20,000) ของผ๎ูรับบริการ ชน ตระหนักถึงความสําคัญของพระพุทธ- กศน.

ศาสนาและรํวมอนุรักษ๑บทสวดมนต๑ล๎าน มีความร๎ู ศาสนาและรํวมอนุรักษ๑บทสวดมนต๑ล๎าน อําเภอห๎างฉัตร

นาของชาวเหนือ ความเข๎าใจ นาของชาวเหนือได๎เป็นอยํางดี

 - โครงการอนุรักษ๑และสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ๑และสืบสานศิลปวัฒนธรรม อุดหนุนโรงเรียนบ๎านปันง๎าว 72,000 60,000 60,000 นักเรียนชั้น นักเรียนชั้น ป.1 - 6  เลํนดนตรีได๎ ทต.

ดนตรีพื้นบ๎าน (สะล๎อ , ซอ , ซึง)  โรงเรียน ดนตรีพื้นบ๎าน  (60,000) ป.1 - ป.6 อยํางน๎อยคนละ 1 อยําง รร.บ๎านปันง๎าว

บ๎านปันง๎าว

 - โครงการจัดซ้ือกลองยาวชุดใหญํ เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรมไทยโบราณ กลองยาวชุดใหญ ํ12 ตัว พร๎อมชุด 150,000 150,000 มีการดําเนิน อนุรักษ๑วัฒนธรรมไทยโบราณ สํานักปลัด

บ๎านสถานี หมูํ 4 การตาม

โครงการ

 - โครงการสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎าน เพื่อฝึกสอนดนตรีพื้นเมืองพร๎อมเคร่ือง สนับสนุนเคร่ืองดนตรี อุปกรณ๑ และ 30,000 30,000 -"- ฝึกสอนดนตรีพื้นเมอืงพร๎อมเคร่ืองอปุกรณ๑ สํานักปลัด

"คีตนาฏล๎านนา" สลําแหํ ปี่พาทย๑  หมูํ 5 อุปกรณ๑ให๎กับประชาชนในพื้นที่ บ๎านแพะดอนสัก หมูํ 5 ให๎กบัประชาชนและเยาวชนในพื้นที่

 - โครงการสํงเสริมภมูิปัญญาของผ๎ูสูงอายุ เพื่อสํงเสริมและอนุรักษ๑ภมูิปัญญาของ บ๎านหัวหนอง หมูํ 8 5,000 5,000 5,000 -"- สามารถสํงเสริมและอนุรักษ๑ สํานักปลัด

บ๎านหัวหนอง หมูํ 8 ผ๎ูสูงอายุ  ภมูิปัญญาของผ๎ูสูงอายุได๎

160

งบประมาณและที่ผํานมา

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.2  การสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการสนับสนุนงานประเพณี และวัฒนธรรม

 - โครงการสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวและเพื่อสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาว อุดหนุนอําเภอห๎างฉัตร 15,000 15,000 มีการดําเนิน สนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและ สํานักปลัด

ของดีนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2560 และของดีนครลําปาง (10,000) การตาม กาชาด ของจังหวัดลําปาง
โครงการ

 - โครงการสนับสนุน "การประกวดนางสาวลําปางเพื่อสนับสนุนสันนิบาตเทศบาล จังหวัด อุดหนุนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง 10,000 10,000 10,000 -"- สนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและ สํานักปลัด

ประจําป2ี558" ลําปาง ในการจัดการจัดกิจกรรม กาชาด ของจังหวัดลําปาง

 - โครงการจัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพธิี และ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพธิี งาน อุดหนุนอําเภอห๎างฉัตร 15,000 15,000 -"- สนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพธิี งาน สํานักปลัด

งานวัฒนธรรมประเพณี อําเภอห๎างฉัตร จังหวัด พธิีและงานวัฒนธรรมประเพณี (15,000) พธิีและงานวัฒนธรรมประเพณี

ลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2560

 - โครงการสนับสนุนการจัดงานสะโตกช๎าง เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันสะโตกช๎าง อุดหนุนอําเภอห๎างฉัตร 25,000 -"- สนับสนุนการจัดงานวันสะโตกช๎าง สํานักปลัด

จังหวัดลําปาง ของอําเภอห๎างฉัตร ของอําเภอห๎างฉัตร

 - โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณี อุดหนุนอําเภอห๎างฉัตร 35,000 35,000 -"- สนับสนุนการจัดงานประเพณี สํานักปลัด

ลอยกระทงของอําเภอห๎างฉัตร ลอยกระทงของอําเภอห๎างฉัตร

 - โครงการสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวและเพื่อสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาว อุดหนุนอําเภอห๎างฉัตร 30,000 30,000 มีการดําเนิน สนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและ สํานักปลัด

ของดีอําเภอห๎างฉัตร ประจําปีงบประมาณ 2560 และของดีอําเภอห๎างฉัตร (0) การตาม กาชาด ของจังหวัดลําปาง
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เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.2  การสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการปูองกัน อุดหนุนอําเภอห๎างฉัตร 15,000 15,000 มีการดําเนิน สนับสนุนการจัดโครงการปูองกัน สํานักปลัด

ชํวงเทศกาลฯ ประจําป2ี560 และลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวง (15,000) การตาม และลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวง

เทศกาลสงกรานต๑และปีใหมํ โครงการ เทศกาลสงกรานต๑และปีใหมํ

 - โครงการจัดกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภา อุดหนุนอําเภอห๎างฉัตร 10,000 10,000 10,000 -"- สนับสนุนการจัดกิจกรรมสภา สํานักปลัด

เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน

 - โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอห๎างฉ๎ตร เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอห๎างฉัตร 15,000 15,000 -"- สนับสนุนการจัดกิจกรรมกิ่งกาชาด สํานักปลัด

ประจําปีงบประมาณ 2560 กิ่งกาชาดอําเภอห๎างฉัตร (-) อําเภอห๎างฉัตร

 - โครงการรับบริจาคโลหิต งานอํานวยการ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม อุดหนุนอําเภอห๎างฉัตร 12,000 12,000 -"- สนับสนุนการจัดกิจกรรมกิ่งกาชาด สํานักปลัด

งานกิจกรรมเกี่ยวกับกาชาดอําเภอห๎างฉัตร กิ่งกาชาดอําเภอห๎างฉัตร อําเภอห๎างฉัตร
ประจําปีงบประมาณ 2560

 - โครงการจัดงานสํงเสริมพระพทุธศาสนา      เพื่อสํงเสริมประเพณีวัฒนธรรมใน อุดหนุนสํานักงานเจ๎าคณะ 20,000 -"- สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ๑ศิลปะ สํานักปลัด

"วันวิสาขบูชา" อําเภอห๎างฉัตร ประจําปี 2560 ตําบล อําเภอห๎างฉัตร และวัฒนธรรมประเพณี
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แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.2  การสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
สภาวัฒนธรรมอ าเภอห้างฉตัร

-โครงการจัดอบรมเยาวชนคนตีก๐องปูุจาเพื่อรํวม เพื่ออนุรักษ๑การตีก๐องปูุจาไว๎ และ เยาวชน และประชาชนที่ฝึกอบรม 10,000 10,000 10,000 มีการดําเนิน ได๎ตัวแทนระดับอําเภอไป ทต.

แขํงขันในงานมหกรรมก๐องปูุจา จังหวัดลําปาง เพื่อให๎เด็ก เยาวชน สืบสานประเพณี  ได๎สืบสานอนุรักษ๑ประเพณีการตี (10,000) การตาม แขํงขันการตีก๐องปูุจาในระดับจังหวัด สภาวฒันธรรม

คร้ังที่ 16 ประจําปี 2561 ตีก๐องปูุจาของท๎องถิ่น ก๐องปูุจา ไว๎เพื่อเป็นตัวแทนระดับ โครงการ และมีศักยภาพในการแขํงขัน อ.ห๎างฉตัร

(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอห๎างฉัตร) อําเภอไปแขํงขันในระดับจังหวัด ทุกประเภทที่จังหวัดกําหนด

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

ประจําปี ๒๕๕๗ ในอําเภอห๎างฉัตร ร๎อย และมีความร๎ูสึกรักและหวงแหน สภาวฒันธรรม

(สภาวัฒนธรรมอําเภอห๎างฉัตร) วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย อ.ห๎างฉตัร

-โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน   เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษา ได๎เรียนร๎ูหลัก นักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่ทุกตําบล 10,000 10,000 -"- นักเรียน นักศึกษาทุกระดับร๎ูหลักธรรม ทต.

นักศึกษา (หลักธรรมทางศาสนาประจําปีทุกป)ี ธรรมทางศาสนาเพื่อนําไปประพฤติ ในอําเภอห๎างฉัตร ทางศาสนานําไปปฏบิัติได๎ถูกต๎อง สภาวฒันธรรม

ปฏบิัติ (สภาวัฒนธรรมอําเภอห๎างฉัตร) อ.ห๎างฉตัร

-โครงการอบรมศาสนพธิีกร และงานรัฐพธิี เพื่อจัดอบรมผ๎ูบริหารทั้งในระดับอําเภอ หัวหน๎าสํวนราชการทุกสํวนในระดับ 10,000 10,000 -"- นักเรียน นักศึกษาทุกระดับร๎ูหลักธรรม ทต.

และตําบลของอําเภอห๎างฉัตร ได๎รับ ตําบลและข๎าราชการใน อปท. รวมทั้ง ทางศาสนานําไปปฏบิัติได๎ถูกต๎อง สภาวฒันธรรม

ความร๎ูเกี่ยวกับงานศาสนพธิีและงาน กํานัน ผ๎ูใหญบํ๎าน ในทุกตําบล อ.ห๎างฉตัร

รัฐพธิี (สภาวัฒนธรรมอําเภอห๎างฉัตร)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัย

 - โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ ประชาชนทั่วไป โดยการออกกําลังกาย 70,000 70,000 มีการดําเนิน ทําให๎ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ สํานักปลัด

ออกกําลังกาย  หมูํ 3 ถึงหมูํ 9 สมบูรณ๑แข็งแรง ด๎วยตนเอง  และ แอโรบิก การตาม สมบูรณ๑แข็งแรง
โครงการ

 - โครงการสํงเสริมการออกกําลังกาย การรําไท๎ เพือ่ให๎ผ๎ูสูงอายุในพืน้ทีม่ีสุขภาพทีส่ม- ผ๎ูสูงอายุ บ๎านขามแดง หมูํ 6 6,000 6,000 6,000 -"- ทําให๎ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ สํานักปลัด

  เก๏กของผ๎ูสูงอายุ หมูํ 6 บูรณ๑แข็งแรง พร๎อมสนับสนุนอุปกรณ๑ สมบูรณ๑แข็งแรง

ในการฝึก เชํนโทรทัศน๑ เคร่ืองเลํนVCD

 - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ๎ง เพื่อสร๎างสุขภาพให๎แกํประชาชน ทุกหมูํ ประชาชน ทุกหมูํบ๎านในเขตพื้นที่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -"- ทําให๎ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ สํานักปลัด

ให๎กับทุกหมูํบ๎านในเขตพื้นที่ หมูํ 3 ถึงหมูํ 9 บ๎านในเขตพื้นที่ ให๎มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ๑แข็งแรง

 - โครงการสนับสนุนกองทุนระบบหลัก เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมี ประชาชนในเขตพื้นที่  140,000 140,000 140,000 -"- เยาวชน / ประชาชน มีสุขภาพทาง สํานักปลัด

ประกันสุขภาพ สุขภาพที่ดี  ปูองกันโรค ทั้ง 7 หมูํบ๎าน ด๎านรํางกายที่สมบูรณ๑แข็งแรง

 - โครงการรณรงค๑ใสํใจสุขภาพและการ เพื่อให๎ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ประชาชนในเขตพื้นที่  20,000 20,000 -"- ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพรําง สํานักปลัด

บริโภคอาหารอยํางถูกต๎อง ทั้ง 7 หมูํบ๎าน กายที่แข็งแรง สมบูรณ๑ 

 - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายพร๎อม เพื่อประชาชน ได๎ทํากิจกรรมสร๎าง กํอสร๎างอาคาสําหรับออกกําลังกายหร๎อม350,000 350,000 350,000 -"- ประชาชน ได๎ทํากิจกรรมสร๎าง สํานักปลัด

เทลานคอนกรีตและกํอสร๎างอาคารสําหรับออก-  ความอบอุํนในครอบครัว เคร่ืองเลํนอุปกรณ๑สําหรับออกกําลังกาย ความอบอุํนในครอบครัว

กําลังกาย บ๎านสถานี หมูํ 4 บริเวณหนองแฝก บ๎านสถานี หมูํ 4
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการกํอสร๎างลานกีฬาฟตุซอลในหมูํบ๎าน เพื่อกํอสร๎างลานกีฬาฟตุซอลในหมูํบ๎าน ขนาดกว๎าง 20 ยาว 50 เมตร 500,000 มีการดําเนิน

บ๎านสถานี หมูํ 4 ต.ห๎างฉัตร อ.ห๎างฉัตร จ.ลําปาง การตาม

โครงการ

 - โครงการ "สุขภาพแข็งแรง ชาวดําแดง รํวมใจ" เพื่อแกไ๎ขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก อุดหนุนโรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา 34,000 -"- สามารถแกไ๎ขปัญหาภาวะโภชนาการของ ทต.
ประจําปีงบประมาณ 2560 นักเรียน และสํงเสริมสุขภาพพลานามยัของ เด็กนักเรียน และสํงเสริมสุขภาพพลานามยั รร.ห๎างฉัตรวทิยา

นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

ได๎เป็นอยาํงดี

 - โครงการแมํเรียนร๎ูสร๎างสายใยเพื่อ เพื่อเป็นการสํงเสริมความผูกผัน ผ๎ูเป็นแมํ และประชาชน ทั่วไป 20,000 20,000 -"- ผ๎ูเป็นแมํหันมาใสํใจดูแลลูกอยําง สํานักปลัด

ลูกรัก และผ๎ูเป็นแมํใสํใจดูแลลูก ที่สนใจ ถูกวิธี ทําให๎ลูกมีรํางกายแข็งแรง

 - โครงการตรวจสุขภาพประชาชน เพื่อออกหนํวยตรวจสุขภาพ และให๎คํา ประชาชนหมูํ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 140,000 140,000 -"- ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพรําง สํานักปลัด

ประจําปี หมูํ 3-9 ปรึกษาแกํประชาชน เพื่อให๎ประชาชนมี แข็งแรง สมบูรณ๑ กายที่แข็งแรง สมบูรณ๑ 
สุขภาพที่ดี

 - โครงการซํอมแซมอุปกรณ๑ออกกําลัง เพื่อให๎ผ๎ูสูงอายุมีอุปกรณ๑ที่มี ซํอมแซมอุปกรณ๑ออกกําลังกาย 140,000 140,000 -"- ผ๎ูสูงอายุเกิดความพงึพอใจกับการ สํานักปลัด

กาย หมูํ 3-9 คุณภาพสําหรับออกกําลังกาย ให๎กับกลํุมผ๎ูสูงอายุ มีอุปกรณ๑ที่ดีสําหรับออกกําลังกาย
และมีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง

 - โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ อสม. เพื่อพฒันาศักยภาพ กลํุม อสม. สมาชิกกลํุม อสม. มีศักยภาพ 20,000 20,000 -"- สมาชิกกลํุม อสม. ซ่ึงเป็นตัวแทนของชุมชนสํานักปลัด

ทุกคนในหมูํบ๎าน ในหมูํบ๎าน และเป็นบุคคลากรที่มีความร๎ู ได๎รับการพฒันาให๎มีศักยภาพ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการสํงเสริมสุขภาพจิต ภาค เพื่อลดอัตราการฆําตัวตายไมํเกิน ประชาชนในพื้นที่ 30,000 30,000 มีการดําเนิน สามารถลดอัตราการฆําตัวตายไมํเกิน สํานักปลัด

ประชาชน 6.8 ตํอแสนประชากร การตาม 6.8 ตํอแสนประชากร
โครงการ

- โครงการควบคุมและปูองกันโรคระบาด/โรค เพื่อดําเนินการควบคุมและปูองกัน หมูํที่ 3 - 9 50,000 50,000 -"- สามารถควบคุมและปูองกันโรคที่ สํานักปลัด
อุบัติใหมํในพื้นที่ โรคระบาด/โรคอุบัติใหมํเชํน โรคไข๎- อุบัติขึ้นใหมํได๎อยํางทันทํวงที

หวัดนก ไข๎ปวดข๎อยุงลาย ฯลฯ

 - โครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน อสม.ประจําหมูํบ๎าน ผ๎ูนําชุมชน 105,000 105,000 -"- ประชาชนทุกหมูํบ๎านมีสุขภาพ สํานักปลัด

(อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนทั่วไป นักเรียน ในเขตพื้นที่ (105,000) รํางกายที่แข็งแรงและสมบูรณ๑
ในแตํละหมูํบ๎าน หมูํ 3 - 9 ต.ห๎างฉัตร) หมูํ 3 - 9 ตําบลห๎างฉัตร

 - โครงการรณรงค๑ปั่นรถจักรยาน เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนและ ประชาชนหันมาปั่นรถจักรยาน 70,000 70,000 -"- ประชาชนเห็นความสําคัญของการ สํานักปลัด

เพื่อสุขภาพ หมูํ 3-9 เยาวชนเห็นความสําคัญของ แทนการใช๎รถยนต๑และรถ ออกกําลังกายรูปแบบตําง ๆ 

การออกกําลังกาย มอเตอร๑ไซด๑

 - โครงการให๎ความร๎ูเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อสํงเสริมการให๎ความร๎ูเร่ือง ประชาชนเขตตําบลห๎างฉัตร 5,000 -"- ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ สํานักปลัด

การดูแลสุขภาพ ผ๎ูสนใจเข๎ารํวมอบรม สมบูรณ๑แข็งแรง
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เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผํานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
 - โครงการจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อสํงเสริมการจัดกิจกรรมสํงเสริม กิจกรรมออกกําลังกาย วัดรอบเอว 70,000 70,000 70,000 มีการดําเนิน สํงเสริมการจัดกิจกรรมสํงเสริม สํานักปลัด

ในชุมชน หมูํ 3 - 9 สุขภาพในชุมชน วัดความดันโลหิต ฯลฯ หมูํที่ 3 - 9 การตาม สุขภาพในชุมชน
โครงการ

 - โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ๑ในการ เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ๑ในการ เชํน นมสําหรับเด็ก เคร่ืองวัด 10,000 10,000 -"- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ๑ในการ สํานักปลัด

สํงเสริมสุขภาพ สํงเสริมสุขภาพ ความดันโลหิต ตาชั่ง ถุงยาง สํงเสริมสุขภาพ

 - โครงการพฒันาส่ิงแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการมี เพื่อพฒันาส่ิงแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการ เชํน สถานที่ออกกําลังกาย 10,000 10,000 -"- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ๑ในการ สํานักปลัด

พฤติกรรมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในชุมชน การปลูกผักปลอดสารพษิ สํงเสริมสุขภาพ

 - โครงการปรับปรุงดูแลสวนสมุนไพร เพื่อใช๎เป็นสวนสมุนไพรประจําหมูํบ๎าน สนับสนุนการปลูกพชืสมุนไพรตํางๆ 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถสนับสนุนการปลูกพชืสมุน สํานักปลัด

บ๎านแมํฮาว หมูํ 3 บ๎านแมํฮาว หมูํ 3 ไพร เพื่อสํงเสริมสุขภาพประชาชนได๎

 - โครงการพฒันาส่ิงแวดล๎อมให๎สะอาดนําอยูํ เพื่อพฒันาส่ิงแวดล๎อมให๎สะอาด ในพื้นที่ตําบลห๎างฉัตร 100,000 100,000 100,000 -"- พฒันาส่ิงแวดล๎อมให๎สะอาด สํานักปลัด

อยูํและปลอดภยั ตามกระบวนการเมืองนําอยูํ นําอยูํและปลอดภยั นําอยูํและปลอดภยั 

 - โครงการอบรมเรียนวํายน้ําภาคฤดูร๎อน เพื่อเด็กและเยาวชน มีทักษะการ เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 70,000 70,000 70,000 -"- เด็กและเยาวชน มีทักษะการวํายน้ํา สํานักปลัด

เด็กเยาวชนอายุ 8 - 15 ปี วํายน้ําติดตัวไว๎ใช๎ยามฉุกเฉิน ติดตัวไว๎ใช๎ยามฉุกเฉิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

งบประมาณและที่ผํานมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการสํงเสริมการปูองกันและควบคุมโรค

 - โครงการคัดกรองผ๎ูปุวยโรคเบาหวานและ ตรวจหาผ๎ูปุวยโรคเบาหวาน และ ทราบจํานวนผ๎ูปุวยโรคเบาหวาน 140,000 140,000 มีการดําเนิน ผ๎ูปุวยโรคเบาหวาน สํานักปลัด

ความดันโลหิตสูง หมูํ 3-9 ความดันโลหิตสูง และความดันโลหิตสูง การตาม ปฏบิัติตัวให๎ถูกต๎อง
โครงการ

 - โครงการค๎นหาภาวะแทกซ๎อนผ๎ูปุวยความดัน เพื่อค๎นหาภาวะแทกซ๎อนผ๎ูปุวยความ บ๎านขามแดง หมูํ 6 20,000 20,000 -"- ผ๎ูปุวยโรคเบาหวาน สํานักปลัด

 เบาหวาน หมูํ 6 และ หมูํ 7 ดัน เบาหวาน พร๎อมสนับสนุนอุปกรณ๑ บ๎านปันง๎าว หมูํ 7 ปฏบิัติตัวให๎ถูกต๎อง

ในการตรวจ

 - โครงการควบคุม / ปูองกันโรคไข๎ เพื่อดําเนินการปูองกันและ ประชาชนในเขตพื้นที่  150,000 150,000 150,000 -"- สามารถปูองกันและควบคุม  การ สํานักปลัด

เลือดออก ควบคุมการระบาดของโรค ทั้ง 7 หมูํบ๎าน ระบาดของไข๎เลือดออกให๎อยูํวง

ไข๎เลือดออก จํากัด

 - โครงการควบคุม / ปูองกัน โรคพษิสุนัขบ๎า เพื่อควบคุม/ปูองกัน การระบาด ทุกหมูํบ๎าน ในเขต 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถควบคุม / ปูองกัน การ สํานักปลัด

ของโรคพษิสุนัขบ๎า ระบาดโรคพษิสุนัขบ๎าให๎อยูํวงจํากัด

 - โครงการอบรมการปูองกันและลด เพื่อสํงเสริมให๎ความร๎ูแกํแกนนํา อบรมให๎ความร๎ู / จัดทําปูาย 10,000 10,000 10,000 -"- ประชาชนตระหนักและปูองกันลด สํานักปลัด

ลดอุบัติเหตุในชุมชน หมูํบ๎านในเร่ือง "เมาไมํขับ" ประชาสัมพนัธ๑ / แผํนพบั อุบัติเหตุ จากการด่ืมแอลกอฮอล๑
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แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผํานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการพลังประชาชนกําจัดลูกน้ํา เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนรํวมกัน ทุกหมูํบ๎านในเขต  รํวม 10,000 มีการดําเนิน ทุกหมูํบ๎านในเขต สํานักปลัด

ยุงลาย กําจัดลูกน้ํายุงลาย ทําลายแหลํงเพาะพนัธุ๑ยุง การตาม ปลอดจากลูกน้ํายุงลาย
โครงการ

 - โครงการประกวดการควบคุมปูองกัน เพื่อประกวดดําเนินการปูองกันและ ประชาชนในเขตพื้นที่  20,000 20,000 -"- สามารถปูองกันและควบคุม  การ สํานักปลัด

โรคไข๎เลือดออก ควบคุมการระบาดของโรค ทั้ง 7 หมูํบ๎าน ระบาดของไข๎เลือดออกให๎อยูํวง

ไข๎เลือดออก จํากัด

 - โครงการอบรมผ๎ูนํา นักเรียน เพื่ออบรมผ๎ูนํานักเรียน ให๎เป็นตัว โรงเรียนในพื้นที่ 20,000 -"- อบรมผ๎ูนํานักเรียนให๎เป็นตัวอยําง สํานักปลัด

อยํางที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพ ที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพ

โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต ผ๎ูปุวย ผ๎ูสูงอายุ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ผ๎ูปุวย ผ๎ูสูงอายุ - จัดสภาพแวดล๎อมหรือปรับปรุงห๎องน้ํา 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนิน สามารถชํวยเหลือผ๎ูปุวยติดเตียงที่ สํานักปลัด

คนพกิาร และผ๎ูปุวยติดเตียงในพื้นที่ คนพกิาร และผ๎ูปุวยติดเตียงในพื้นที่ จํานวน 10 หลัง ๆละ 2,000 บาท การตาม ยากไร๎ในพื้นที่ได๎เป็นอยํางดี รพ.ห๎างฉัตร

- สนับสนุนอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ โครงการ

อุปกรณ๑กายอุปกรณ๑ ให๎กับผ๎ูปุวย ผ๎ูสูง
อายุ คนพกิาร และผ๎ูปุวยติดเตียงที่ยาก

ไร๎ในพื้นที่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผํานมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการโรงเรียนสะอาดปราศจากโรคภยั เพื่อสนับสนุนให๎โรงเรียนสะอาด โรงเรียนในพื้นที่ 70,000 70,000 มีการดําเนิน สนับสนุนให๎โรงเรียนสะอาดปราศจาก สํานักปลัด

ปราศจากโรคภยั การตาม โรคภยั

โครงการ

3 โครงการสนับสนุนการรักษาสุขภาพอนามัย

 - โครงการจัดซ้ือต๎ูยา / ยาสามัญ เพื่อสํงเสริมสุขภาพให๎กับ ประชาชนมีต๎ูยา / ยาสามัญ 150,000 -"- ประชาชนมีสุขภาพรํางกายที่ สํานักปลัด

ประจําบ๎าน หมูํ 3-9 ประชาชน ประจําบ๎าน ทุกครัวเรือน สมบูรณ๑แข็งแรง

 - โครงการต๎ูยาสามัญประจําบ๎าน ชุดใหญพํเิศษ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มียา จัดให๎มีประจําทุกบ๎าน ทุกหลังคา 350,000 350,000 -"- ประชาชนในพื้นที่ได๎มียาสามัญ สํานักปลัด

บ๎านสถานี หมูํ 4 สามัญประจําบ๎านไว๎ใช๎ เรือน ชุดใหญพํเิศษ ประจําบ๎านไว๎ใช๎

 - โครงการพฒันาให๎ความร๎ูและตรวจสุขภาพ เพื่อให๎ความร๎ูและตรวจสุขภาพให๎แกํ ผ๎ูสูงอายุ 350 คน 51,800 51,800 51,800 -"- สามารถให๎ความร๎ูและตรวจสุขภาพ สํานักปลัด

ผ๎ูสูงอายุ หมูํ 3-9 ผ๎ูสูงอายุในเขตพื้นที่ ทั้ง 7 หมูํบ๎าน ให๎แกํผ๎ูสูงอายุในเขตพื้นที่ 

4 โครงการปรับปรุง และพฒันาตลาดสดชุมชน เพื่อปรับปรุง และพฒันาตลาดสดชุมชน ตลาดสด ตลาดชุมชน ในพื้นที่รับผิด 50,000 -"- ปรับปรุง และพฒันาตลาดสดชุมชน ทต.

ในพื้นที่รับผิดชอบเขตเทศบาลตําบลห๎างฉัตร ในพื้นที่รับผิดชอบ ให๎เป็นระเบียบเรียบ- ชอบ ในพื้นที่รับผิดชอบ ให๎เป็นระเบียบเรียบ- ผบ.กกล.รส.

แมํตาล ร๎อยและถูกสุขอนามัย ร๎อยและถูกสุขอนามัย ได๎เป็นอยํางดี กองทัพภาค 3 ,

หนํวยงานที่เกี่ยว

ขอ๎ง
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งบประมาณและที่ผํานมา

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

5 โครงการสํงเสริมการดําเนินงานของศูนย๑สุขภาพ เพื่อสํงเสิรม/สนับสนุนการดําเนินงาน ศูนย๑สุขภาพชุมชนตําบลห๎างฉัตร 491,000 มีการดําเนิน สามารถสํงเสริมการดําเนินงานของ ทต.

ชุมชนตําบลห๎างฉัตร ทางด๎านการให๎บริการทางด๎านสุขภาพ การตาม ศูนย๑สุขภาพชุมชนตําบลห๎างฉัตร ศูนย๑สุขภาพ

ของศูนย๑สุขภาพชุมชนตําบลห๎างฉัตร โครงการ ได๎เป็นอยํางดี ชุมชน ฯ

- โครงการสํงเสริมสมรรถภาพผ๎ูพกิาร 1.เพื่อสร๎างความร๎ูความเข๎าใจในการ 1. ญาติและผ๎ูพกิารจํานวน 30,000 30,000 -"- ผ๎ูพิการร๎อยละ 100 ได๎รับการพัฒนา -"-

โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน ฟื้นฟสูมรรถภาพคนพกิารให๎แกํครอบ     100 คน ฟืน้ฟูสมรรถภาพ มีความเสมอภาค

ครัวญาติ อาสาสมัคร ผ๎ูนําชุมชน 2. อาสาสมัครจํานวน เทําเทียมกับบุคคลทัว่ไปได๎อยํางอิสระ

2. สร๎างความเชื่อ คํานิยมและวัฒน     45 คน ในครอบครัว ชุมชน และสังคมมีสํวน

ธรรมที่ถูกต๎องในการฟื้นฟสูมรรถ- รํวมในการฟืน้ฟูเกิดเครือขํายความ

ภาพคนพกิาร รํวมมือในการดําเนินฟืน้ฟูสมรรถภาพ

คนพิการในชุมชน

-โครงการสํงเสริมการเล้ียงลูกด๎วยนมแมํ 1. เพื่อกระต๎ุนสังคมให๎เห็นถึงความ 1. แกนนําในชุมชนหรือ 30,000 30,000 -"- ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของ -"-

สําคัญของสถาบันครอบครัว การดูแล    อสมจํานวน   20 คน การเล้ียงลูก ด๎วยนมแมํ  รวมทั้งการ

บุตรด๎วยความรัก และความอบอุํน 2. หญงิต้ังครรภ๑จํานวน ดูแลเอาใจใสํในสุขภาพและทารกหลัง

2. เพื่อให๎เด็กไทยได๎กินนมแมํอยํางถูกวิธี     20     คน คลอดให๎มีสุขภาพดี
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งบประมาณและที่ผํานมา

แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ต๎องเพื่ออนาคตสุขภาพของประเทศ 3. มารดาหลังคลอดจํานวน

ไทยที่แข็งแรง     60     ตน

3.เพื่อให๎คุณพอํคุณแมํมือใหมํ มีความ 4. ผ๎ูเล้ียงดูเด็กที่บ๎าน

ตระหนักเกิดความมั่นใจและสามารถ     60 คน

เล้ียงลูกด๎วยนมแมํอยํางเดียว 6 เดือน

แรกแมํทํางานนอกบ๎านสามารถเล้ียง

ลูกด๎วยนมแมํได๎

โครงการครัวเคล่ือนที่เพื่อวิถีการกินที่ดี  - ลดอัตราปุวยโรคอุจจาระรํวงและ 1.มีครัวเคล่ือนที่ถูก 21,000 มีการดําเนิน   - อัตราปุวยโรคระบบทางเดินอาหาร ทต.

ของประชาชน โรคอาหารเป็นพิษ หลักสุขาภบิาล การตาม และโรคติดตํอลดลง ศูนย๑สุขภาพ

1.อบรมกลํุมแมํบ๎าน,ผ๎ูประกอบ  - ลดอัตราปุวยโรคทีติ่ดตํอทางน้ําลาย 2.ผ๎ูปรุงอาหารมีความร๎ูเกี่ยว โครงการ  - โรงครัวเคล่ือนที่ถูกหลักสุขาภบิาล ชุมชน ฯ

อาหารในงานบุญ และผ๎ูนําชุมชน (ไวรัสตับอักเสบ,ไข๎หวดั,โรคมือเท๎าปาก) กับการประกอบอาหารถูก อาหาร

2.สนับสนุน ปรับปรุง วัสดุอุปกรณ๑  - ปรับสภาพแวดล๎อมให๎ถูกหลัก หลักสุขาภบิาล

ที่ใช๎ในครัวให๎ถูกหลักสุขาภบิาล

 - อํางล๎างจาน/อํางล๎างมือ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

งบประมาณและที่ผํานมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการพฒันาตลาดสดนําซ้ือ 1. เพื่อให๎ตลาดสดผํานเกณฑ๑ ผ๎ูประกอบการตลาดในพื้นที่ 47,000 47,000 มีการดําเนิน สามารถให๎ความร๎ูแกํผ๎ูประกอบการ ทต.

( จัดกิจกรรมอบรม , ประชุม ผ๎ูประกอบการ ตลาดสดนําซ้ือระดับดี/ดีมาก หมูํ 3 และ 7  ต.ห๎างฉัตร การตาม ตลาดในพื้นที่ได๎เป็นอยํางดี ศูนย๑สุขภาพ

มอบปูาย พร๎อมสนับสนุนบอร๑ดประชาสัม 2. มีชมรมผ๎ูประกอบการและมีการ โครงการ ชุมชน ฯ

พนัธ๑ตลาดสด สนับสนุนหมวก/ผ๎ากันเปื้อน)     ดําเนินการตํอเนื่อง

- โครงการพฒันาศักยภาพผ๎ูประกอบการร๎าน 1. เพื่อให๎ร๎านอาหารผําน CFGT 80% ผ๎ูประกอบการร๎านอาหารในพื้นที่ 20,000 20,000 -"- สามารถให๎ความร๎ูแกํผ๎ูประกอบการ  -'-

อาหาร  ( จัดกิจกรรมอบรม , ประชุมผ๎ูประกอบ 2. เพื่อให๎มีชมรมผ๎ูประกอบการ หมูํ 3-9  ต.ห๎างฉัตร ร๎านอาหารในพื้นที่ได๎เป็นอยํางดี

 การมอบปูาย CFGT พร๎อมสนับสนุนหมวก/     และมีการดําเนินการตํอเนื่อง

 ผ๎ากันเปื้อน)
 

- โครงการพฒันาเมืองนําอยูํสํู เพื่อให๎ อปท.ผํานเกณฑ๑กระบวน ผ๎ูนํา/แกนนําในพื้นที่ หมูํ 3 - 9 10,000 10,000 -"- เพื่อให๎ตลาดผํานเกณฑ๑กระบวน  -'-
เมืองไทยแข็งแรง การเมืองนําอยูํด๎านสุขภาพ 5ข๎อ การเมืองนําอยูํด๎านสุขภาพ 5ข๎อ

(จัดประชุมวางแผนการดําเนินงานทุก 4 เดือน 1. อปท.มีแผน/นโยบาย

จัดเวทีประชาคม 70% ของหลังคาเรือน , 2. เจ๎าหน๎าที่ได๎รับการอบรม

ตรวจคุณภาพน้ําประปา , ธนาคารขยะในศูนย๑ 3. มีภาคีเครือขํายในการดําเนินงาน

เด็กเล็ก , โครงการพฒันาวัดตัวอยําง , 4. มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนร๎ู

โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ , ฯลฯ 5. มีการพฒันาระบบฐานข๎อมูล
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งบประมาณและที่ผํานมา

แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการสร๎างสุขภาพใจในชุมชน เพื่อให๎อัตราฆําตัวตายสําเร็จไมํเกิน หมูํ 3-9 30,000 30,000 มีการดําเนิน สามารถทําให๎อัตราฆําตัวตายสําเร็จ ทต.

  6.8 ตํอแสนประชากร การตาม อยูํในเกณฑ๑ที่กําหนดได๎ ศูนย๑สุขภาพ
โครงการ ชุมชน ฯ

- โครงการชาวประชาปลอดพยาธิ เพื่อให๎อัตราการตรวจพบโรคพยาธิ คัดกรองประชาชนอายุ 25 ปีขึ้นไป 25,000 25,000 -"- สามารถทําให๎อัตราการตรวจพบโรคฯ  -'-

ใบไม๎ในตับไมํเกินร๎อยละ 5 หมูํ 3 - 9  ตรวจอุจจาระค๎นหา อยูํในเกณฑ๑ที่กําหนดได๎

โรคพยาธิใบไม๎ในตับ

- โครงการเฝูาระวังควบคุมโรค เพื่อให๎มีทีมควบคุมปูองกันโรค คณะทํางาน , เจ๎าหน๎าที่ศูนย๑สุขภาพ 30,000 30,000 -"- สามารถมีทีมควบคุมปูองกันโรค  -'-

ไข๎หวัดใหญ/ํไข๎หวัดนก ไข๎หวัดนกระดับตําบลและสามารถ ชุมชนฯ แกนนําหมูํบ๎าน และสามารถควบคุณโรคไข๎หวัดนก

ควบคุมโรคได๎ทันเวลาโดย หมูํ 3-9 ได๎อยํางทันทํวงที

- โครงการสนับสนุนกองทุน ชํวยเหลือผ๎ูปุวย เพื่อให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผ๎ูปุวยและผ๎ูได๎รับผลกระทบ 10,000 10,000 -"- องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  -'-

เอดส๑ (ติดตามเยี่ยม / ประเมิน / ชํวยเหลือ มีแผนการดําเนินงาน โรคเอดส๑ หมูํ 3 - 9 มีแผนการดําเนินงาน โรคเอดส๑

ผ๎ูปุวยเอดส๑อยํางตํอเนื่อง) อยํางตํอเนื่อง อยํางตํอเนื่อง

 -โครงการพฒันาศักยภาพ อสม. เพื่อให๎ อสม.มีความพงึพอใจตํอการ อสม.ในพื้นที่ หมูํ 3-9 20,000 20,000 -"- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติ  -'-

( อบรมให๎ความร๎ูเชิงปฏบิัติการ 10 สาขา) ปฎบิัติงาน และมีความร๎ูความเข๎าใจใน งานของ อสม.ได๎เป็นอยํางดี

การปฎบิัติงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการอสม./อผส. ใกล๎บ๎านใกล๎ใจ เพื่อให๎ผ๎ูปุวยและผ๎ูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง อสม.ทุกหมูํ ออกเยี่ยมบ๎าน 70,000 มีการดําเนิน ผ๎ูปุวยและผ๎ูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ทต.

(อสม. ทุกหมูํเยี่ยมบ๎านอยํางน๎อยเดือนละคร้ัง) มีคุณภาพชีวิตที่ดี หมูํ 3 - 9 การตาม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ศูนย๑สุขภาพ
โครงการ ชุมชน ฯ

- โครงการพฒันางานสาธารณสุข เพื่อให๎หมูํบ๎านมีการพฒันาศักยภาพ อสม. หมูํ 3 - 9 70,000 -"- อสม.ได๎รับการพฒันาศักยภาพตาม  -'-

มูลฐานชุมชน ตามเกณฑ๑ หมูํบ๎านจัดการสุขภาพ เกณฑ๑ที่กําหนด 

ผํานเกณฑ๑ร๎อยละ 60

เพื่อให๎ทุกหมูํบ๎านจัดทําแผนและดําเนิน

การแก๎ไขทุกปัญหาที่เป็นปัญหารํวม

ของตําบล

 - โครงการประกวดหมูํบ๎านปลอด เพื่อให๎ทุกหมูํบ๎านปราศจากโรค หมูํ 3 - 9 30,000 -"- ทุกหมูํบ๎านในพิ้นที่ตําบลปราศจาก  -'-

โรคไข๎เลือดออก ไข๎เลือดออก โรคไข๎เลือดออก

 - โครงการพลังประชาชนกําจัดลูกน้ํายุงลาย เพื่อให๎คําดัชนีลูกน้ํายุงลาย HI 

และการควบคุมปูองกันโรคไข๎เลือดออก ไมํเกิน5
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผํานมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความ 1.ประชากรกลํุมเปูาหมายได๎รับการคัด ประชาชน ม.3 - ม.9 ที่มีอายุ 140,000 140,000 มีการดําเนิน ประชาชน ม.3-ม.9 อยํางน๎อยร๎อยละ ทต.

ดันโลหิตสูงในประชาชน กรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 35 ปีขึ้นไป จํานวน 3,958 คน การตาม  80 ได๎รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ศูนย๑สุขภาพ

2.ประชากรที่เป็นกลํุมเส่ียงได๎รับความร๎ู โครงการ และโรคความดันโลหิตสูง ชุมชน ฯ

 และควบคุมปูองกนัตนเองไมใํห๎เป็นโรค

- โครงการตรวจสุขภาพประชาชน  1. เพื่อให๎ประชาชนได๎รับการตรวจ ประชาชนในพื้นที่ หมูํ 3 - 9 140,000 140,000 -"- ประชาชนได๎รับการตรวจสุขภาพ  -'-

ประจําปี สุขภาพร๎อยละ 60 ขึ้นไป ร๎อยละ 60 ขึ้นไป

2.เพื่อให๎หญงิวัยเจริญพนัธุ๑ที่เป็นกลํุม หญงิวัยเจริญพนัธุ๑ที่เป็นกลํุม

เปูาหมาย ได๎รับการตรวจค๎นหา เปูาหมาย ได๎รับการตรวจค๎นหา

มะเร็งเต๎านมและมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต๎านมและมะเร็งปากมดลูก

ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-โครงการตรวจหน๎าที่ของไตในกลํุมผ๎ูปุวย 1.ประชากรกลํุมโรคเบาหวานและโรคความ ประชากร ม.3-ม.9 ที่เป็น 100,000 100,000 มีการดําเนิน ผ๎ูปุวยทุกคนจํานวน 971 คนได๎รับ ทต.

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดันโลหิตสูงได๎รับการตรวจหน๎าที่ของไต โรคความดันโลหิตสูงและ การตาม การตรวจหน๎าที่ของไต ศูนย๑สุขภาพ

ม.3 - ม.9 ตําบลห๎างฉัตร 2.เมื่อพบภาวะแทรกซ๎อนผ๎ูปุวยได๎รับการ โรคเบาหวาน โครงการ ชุมชน ฯ

ตรวจรักษาอยาํงถกูต๎องและทันทํวงที จํานวน 971 คน

-โครงการปูองกันอุบัติเหตุบนท๎องถนน 1.เพื่อให๎แกนนําหมูํบ๎าน/เยาวชนมคีวาม แกนนําหมูํบ๎าน / เยาวชนและผ๎ูนํา 10,000 10,000 -"- ผ๎ูเข๎าอบรมมีความร๎ูความเข๎าใจ -"-

แกํแกนนําเยาวชนและผ๎ูนําชุมชน ร๎ูความเขา๎ใจในเร่ืองกฏวนิัยจราจร จํานวน 70 คน สามารถนําไปปฏบิัติได๎

และสาเหตุการเกดิอบุัติเหตุ

2.สามารถนําความร๎ูไปปฏบิัติเพื่อการ

ปูองกัน

-โครงการต้ิวถุงผ๎ามาโฮงยา 1.ลดภาวะโลกร๎อนจากการใชถ๎งุพลาสติก  - ผ๎ูปุวยโรคความดันโลหิตสูง 55,000 55,000 -"- ผ๎ูปุวยที่ใช๎ยาตํอเนื่องได๎รับยาตาม -"-

2.ผ๎ูปุวยที่ใชย๎าตํอเนื่องได๎รับการดูแลใน    649 คน แผนการรักษาอยํางถูกต๎อง

เร่ืองการรับประทานยาได๎ถกูต๎อง  - ผ๎ูปุวยโรคเบาหวาน322คน

 - ผ๎ูปุวยโรคเร้ือรังอื่นๆ  129 คน

รวม 1100 คน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-เต๎านมสวย ไมํปุวยด๎วยมะเร็ง 1. ควบคุมปูองกันโรคมะเร็ง สตรีอายุ 15 ปีขึ้นไปทุกคน 10,000 10,000 มีการดําเนิน สตรีอายุ 15 ปีขึ้นไปมีความร๎ู ทต.

2.สตรีอายุ 15 ปีขึน้ไปมีความร๎ู การตาม ตระหนักถึงความสําคัญของโรคมะเร็ง ศูนย๑สุขภาพ

ตระหนักถึงความสําคัญของโรคมะเร็ง โครงการ และสามารถตรวจเต๎านมตนเองได๎ ชุมชน ฯ

 และสามารถตรวจเต๎านมตนเองได๎ ถูกต๎อง

ถูกต๎อง

-ไวรัสร๎าย กลายเป็นมะเร็งปากมดลูก 1. ควบคุมปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 35,40,45,50,55และ 10,000 10,000 -"- สตรีกลํุมเปูาหมายได๎รับการตรวจ -"-

2.สตรีอายุ 15 ปีขึน้ไปมีความร๎ู ตระหนัก 60 ปี มะเร็งปากมดลูก

ถึงความสําคัญของโรคมะเร็ง และ

เข๎ารับการตรวจโรคมะเร็งปากมดลูก

-ประกวดสุขภาพผ๎ูสูงอายุ  - เพื่อเผยแพรํเกณฑ๑มาตรฐานผ๎ูสูง หมูํ 3 - 9 10,000 10,000 -"- ผ๎ูสูงอายุมีสุขภาพดี -"-

อายุสุขภาพดี

 - เพื่อพฒันาผ๎ูสูงอายุให๎มีสุขภาพดี

-ตรวจสมรรถภาพผ๎ูสูงอายุ  - เพื่อให๎ผ็สูงอายุมีสมรรถภาพรํางกาย หมูํ 3 - 9 10,000 10,000 -"- ผ๎ูสูงอายุมีสมรรถภาพที่พงึประสงค๑ -"-

และจิตใจที่ดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

-ประชุมสัมมนาเครือขํายผ๎ูดูแลเด็กและ  - เพื่อให๎เด็กอายุ 0-5 ปีมี EQอยูํใน หมูํ 3 - 9 20,000 20,000 มีการดําเนิน เด็กอายุ 0 - 5 ปีมี EQ อยูํในเกณฑ๑ ทต.

ผ๎ูปกครองเด็กเพื่อพฒันา EQ และ เกณฑ๑มาตรฐาน การตาม มาตรฐาน ศูนย๑สุขภาพ

พฒันาการ  - เพื่อให๎ผ๎ูปกครองมีความร๎ูและพฒันา โครงการ ชุมชน ฯ

EQเด็กได๎

-หนูน๎อยรํวมใจใฝุเรียนร๎ูด๎านสุขภาพสํูจิต  - เพื่อให๎เด็กวัยเรียนมีความร๎ูในเร่ือง รร.ปันง๎าว 50,000 50,000 -"- เด็กวัยเรียนสามารถดําเนินงานด๎าน -"-

อาสาในชุมชน สุขภาพ และเพื่อให๎เด็กสามารถชํวย รร.แมํฮาว สาธารณสุขรํวมกับชุมชนได๎

พฒันาสุขภาพประชาชนในชุมชน รร.ห๎างฉัตรวิทยา เด็กวัยเรียนสามารถเผยแพรํองค๑

ความร๎ูด๎านสาธารณสุขในชุมชนได๎

-ควบคุมปูองกันโรคติดตํอ เพื่อควบคุมและปูองกันโรคติดตํอ 1. ผป.โรคเร้ือนรายใหมํไมํมีความ 300,000 300,000 -"-  - ประชาชนมีการเจ็บปุวยด๎วยโรค -"-

ในพื้นที่  ห๎างฉัตรแมํตาล    พกิารระดับ 2   ร๎อยละ 100 ติดตํอลดลง

2.อัตราปุวยโรคอาหารเป็นพษิไมํ  - ไมํมีอัตราปุวยตายด๎วยโรคติดตํอ

  เกิน 205 ตํอแสนปชก.

3. อัตราปุวยด๎วยโรคอุจจาระรํวง

อยํางแรงไมํเกิน1.5ตํอแสนประชากร
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เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

งบประมาณและที่ผํานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

6 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของโรงพยาบาลห๎างฉัตร

- โครงการสานสายใยสามวัยใสํใจ 1.เพื่อให๎สามวัย ( ผ๎ูปกครองเด็ก , 1.มีกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพกาย บ๎านขามแดง บ๎านปันง๎าว บ๎านแมํฮาว มีการดําเนิน กลํุมวัยรํุนมีพฤติกรรมสุขภาพ ทต.

วัยรํุน ผ๎ูสูงอายุ ,และแกนนําเยาวชน ) สุขภาพจิตรํวกันระหวํางสามวัย 25,000 25,000 25,000 การตาม ที่ถูกต๎องเหมาะสมและลดความเส่ียง งานสํงเสริมฯ

รํวมกันแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกัยอนามัย ที่เหมาะสม เชํนการจัดต้ังวงดน โครงการ ได๎ รพ.ห๎างฉัตร

วัยรํุน ตรีไทยพื้นเมือง

2. เพื่อให๎กลํุมวัยรํุนมีการปูองกัน 2.มีการจัดเวทีประชาคมการค๎น

การต้ังครรภ๑กํอนวัยอันสมควร หาปัญหาพฤติกรรมเส่ียงของ

3. เพื่อสร๎างความสัมพนัธ๑ระหวําง วัยรํุนรวมทั้งมีมาตรการควบคุม

วัยรํุน  วัยผ๎ูใหญ ํและ วัยสูงอายุ  ปูองกัน ปรับเปล่ียน และสํงเสริม

พฤติกรรมที่ถูกต๎อง

- โครงการคัดกรองวัณโรคทุกหมูํบ๎านในพื้นที่ - เพื่อคัดกรองวัณโรคทุกหมูํบ๎านในพื้นที่ หมูํ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ตําบลห๎างฉัตร 50,000 50,000 50,000 -"- ทุกหมูํบ๎านปลอดภยั ปราศจากวัณโรค ทต.

เขตเทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล เขตเทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล รพ.ห๎างฉัตร
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แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผํานมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการพฒันารูปแบบและกลไก 1.เพื่อให๎ผ๎ูปกครองมีความร๎ูและ 1. พอํ แมํผ๎ูเล้ียงดูเด็กมีความร๎ูและ 25,000 25,000 มีการดําเนิน เด็ก 0 - 5ปีมีพฒันา ทต.

เด็กไทยให๎มีโภชนาการสมวัยทุก ทักษะในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทักษะในการเล้ียงดูเด็ก การตาม การสมวัย ได๎รับ งานสํงเสริมฯ

หมูํบ๎าน การเล้ียงดูบุตรหลานที่ถูกต๎องตามวัย 2. ภาคีเครือขํายมีการจัดกิจกรรม โครงการ การเล้ียงดูอยํางถูก รพ.ห๎างฉัตร

2. เพื่อพฒันาภาคีเครือขํายระดับ โรงเรียนพอํแมํ โดยการสอนตาม ต๎องเหมาะสมตาม

ชุมชชนให๎มีความสามารถในการให๎ หลักสูตร วัย

คําปรึกษา แนะนํา ดูแลเด็กที่มีปัญหา

- โครงการพฒันาวัดสํงเสริมสุขภาพ 1.เพื่อพฒันาวัดให๎เป็นวัดสํงเสริม 1.วัดมีการพฒันาตามเกณฑ๑วัด วัดสถานี วัดขามแดง วัดได๎รับการพฒันาให๎เป็นวัดสํง  -"-

( วัดแพะดอนสัก     วัดขามแดง สุขภาพ สํงเสริมสุขภาพ เสริมสุขภาพและเป็นศูนย๑สุขภาพ

วัดสถานี ) 2.เพื่อให๎วัดเป็นศูนย๑สุขภาพชุมชน 2. มีวัดผํานเกณฑ๑มาตรฐานเป็น 15,000 15,000 -"- ชุมชนที่มีการจัดส่ิงแวดล๎อมเอื้อตํอ

3. เพื่อสนับสนุนการจัดส่ิงแวดล๎อม วัดสํงเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นปีละ 1 การสํงเสริมสุขภาพ

ที่เอื้อตํอการสํงเสริมสุขภาพในวัด วัด 

- โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 1.เพื่อพฒันาโรงเรียนให๎เป็นโรง- 1.โรงเรียนมีกิจกรรมพฒันาตาม รร.ชุมชน รร.บ๎าน ส่ิงแวดล๎อมเอื้อตํอการสํงเสริม  -"-

ระดับทอง และระดับเพชร เรียนสํงเสริมสุขภาพระดับทอง / เกณฑ๑โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ บ๎านแมํฮาว ปันง๎าว สุขภาพ

( รร.ปันง๎าว  รร.ชุมชนบ๎านแมํฮาว ระดับเพชร 2.โรงเรียนผํานเกณฑ๑โรงเรียน 20,000 20,000 -"-

รร.ห๎างฉัตรวิทยา ) สํงเสริมสุขภาพระดับทอง/ระดับเพชร
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แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

งบประมาณและที่ผํานมา

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการสํงเสริมการเล้ียงลูกด๎วยนมแมํ 1. เพื่อเป็นการสํงเสริมการ 1. จัดมุมนมแมํในสถานที่ 10,000 6,000 6,000 มีการดําเนิน  - เจ๎าหน๎าที่ที่เล้ียงลูก สํวนสาธารณสุข

 ในชุมชน เล้ียงลูกด๎วยนมแมํครบ 6 เดือน ราชการ 1 แหํง (เทศบาลตําบล การตาม  ด๎วยนมแมํ ได๎ใช๎บริการมุม รพ.ห๎างฉัตร

 2.เพื่อให๎ชุมชนเห็นความสําคัญ ห๎างฉัตรแมํตาล) โครงการ  นมแมํ

ของการเล้ียงลูกด๎วยนมแมํ 2. จัดมุมนมแมํในโรงงานเขต  - ประชาชนที่มารับบริการ

เทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล  มุมนมแมํได๎รับความร๎ูเร่ือง

จํานวน 1 โรงงาน  การเล้ียงลูกด๎วยนมแมํ

3. จัดกิจกรรมรณรงค๑

การสํงเสริมการเล้ียงลูก

ด๎วยนมแมํ ในวันแมํแหํงชาติ

- โครงการพฒันาชมรมสายใยรักแหํงครอบครัว  เพื่อพฒันาทักษะในการให๎ 1.มีสมาชิกชมรมสายใยรัก ฯ 10,000 10,000 10,000 -"- 1.มีการติดตามการเล้ียงลูก สํวนสาธารณสุข

 คําแนะนําแกํหญงิหลังคลอด เข๎ารํวมโครงการแมํอาสา ด๎วยนมแมํในชุมชน โดย รพ.ห๎างฉัตร

 โดยสมาชิกชมรมสายใยรัก ฯ ชํวยให๎คําแนะนําแมํหลังคลอด สมาชิกชมรมสายใยรัก ฯ

ในสถานบริการ และในชุมชน 2.มีการสอน / สาธิตการปูอน

2.ฝึกอบรมทักษะในการปูอน นมด๎วยแก๎วแกํแมํหลังคลอด

นมลูกด๎วยแก๎ว ให๎แกํแมํอาสา โดยสมาชิกชมรมสายใยรัก ฯ

3.มีวัสดุอุปกรณ๑ ในการสาธิต
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เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผํานมา

แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการสตรีห๎างฉัตรใสํใจสุขภาพ เพื่อให๎สตรีในชุมชนได๎รวมกลํุมกัน 1. สตรีวัยเจริญพนัธ๑อายุ  20 10,000 10,000 10,000 มีการดําเนิน สตรีวัยเจริญพนัธ๑มี งานสํงเสริมฯ

( แกนนําสตรี หมูํ 3, 7 , 5 , 6 ในการชํวยเหลือดูแลสุขภาพและ ปีขึ้นไป   สามารถตรวจเต๎า การตาม ความร๎ูและทักษะตรวจ รพ.ห๎างฉัตร

หมูํละ  15  คน  , หมูํ 4 , 8 , 9 คัดกรอง  ค๎นหา  โรคมะเร็งปากมดลูก นมด๎วยตนเองได๎ถูกต๎อง โครงการ เต๎านมด๎วยตนเองและ

หมูํละ  10  คน ) และมะเร็งเต๎านมอยํางถูกต๎อง 2. สตรีอายุ 30 - 60  ปี  ได๎รับ ได๎รับการตรวจคัดกรองโดยเจ๎าหน๎า-

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต๎านมและ ที่เพื่อลดอัตราการปุวยด๎วยโรค

โดยเจ๎าหน๎าที่ มะเร็งเต๎านมและมะเร็งปากมดลูก

- โครงการชุมชนสุขภาพดี เพื่อสํงเสริมให๎ชุมชนมีกิจกรรมการ สํงเสริมชุมชนต๎นแบบใน แมํฮาว บ๎านแพะ ปันง๎าว 1.ชุมชนเปูาหมายมีการ งานแพทย๑แผนไทย

ด๎วยวิถีการแพทย๑แผนไทย ดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว การดูแลสุขภาพของตนเอง 10,000 10,000 10,000 -"- ดูแลสุขภาพของตนเอง รพ.ห๎างฉัตร

เพื่อลดโรคและปรับเปล่ียน และชุมชนด๎วยวิธี  8  อ  ครอบครัวและชุมชนโดยใช๎ ครอบครัวและชุมชน

พฤติกรรม กระบวนการ  8  อ. ได๎แกํ 2.อัตราการปุวยด๎วยโรค

1.อิริยาบถ , 2.อาหาร ไมํติดตํอลดลง

3.อากาศ , 4.อาโรคยา

5.อาจิณ , 6.อุเบกขา

7.อุดมปัญญา , 8.อาชีพ
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แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

งบประมาณและที่ผํานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการเด็กไทยยุคใหมํใสํใจสุขภาพ เพื่อให๎เด็กนักเรียนในโรงเรียนมี 1.มีกิจกรรมการบริโภคอาหาร ปันง๎าว แมํฮาว มีการดําเนิน เด็กนักเรียนมีองค๑ งานแพทย๑แผนไทย

ด๎วยการแพทย๑แผนไทย ความร๎ูการดูแลสุขภาพตนเองใน ตามธาตุและกายบริหารด๎วย 10,000 10,000 การตาม ความร๎ูในเร่ืองการดูแล รพ.ห๎างฉัตร

อาหารตามธาตุและการออกกําลังกาย ทําฤาษีดัดตนในโรงเรียน โครงการ สุขภาพตนเอง และนํา

เร่ืองด๎วยทําฤาษีดัดตน , สมุนไพร 2.มีสวนสาธิตสมุนไพรพื้น ไปปฏบิัติได๎

และการนวดเพื่อสุขภาพ บ๎านในโรงเรียน

- โครงการปูองกันและควบคุมโรคที่มีอาหาร เพื่อให๎มารดาและพี่เล้ียงศูนย๑เด็ก มี โรคอุจจาระรํวงและโรคอาหารเป็นพษิ 15,000 15,000 15,000 -"- ผ๎ูปกครองและพี่เล้ียงศูนย๑เด็กมี งานสุขาภบิาลฯ

และน้ําเป็นส่ือ ความร๎ูสามารถนําไปปฏบิัติตัวใน ในเด็ก 0-5 ปี ลดลงร๎อยละ 20.00 ความร๎ูและสามารถปูองกันโรคที่มี รพ.ห๎างฉัตร

การคุมและปูองกันโรค จากคํา median อาหารและน้ําเป็นส่ือในเด็ก 0-5 ปี

โครงการสุขาภบิาลตลาดสด/ ตลาดคลองถม 1. พฒันาตลาดสดและตลาดคลองถม ตลาดสดผํานเกณฑ๑มาตรฐานกรม 12,000 12,000 12,000 -"- ตลาดสดมีการพฒันาได๎ตามเกณฑ๑ -"-

นําซ้ือ ให๎ได๎มาตรฐาน อนามัยระดับดี ร๎อยละ 60.00 มาตรฐานกรมอนามัย

2. ประชาชนได๎บริโภคสินค๎าที่ดีมี

คุณภาพ
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งบประมาณและที่ผํานมา

แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการก๐วยเต๋ียวอนามัย คนไทยสุขภาพดี 1. ร๎านก๐วยเต๋ียวผํานเกณฑ๑กรมอนามัย ร๎านก๐วยเต๋ียวผํานเกณฑ๑ 10,000 10,000 10,000 มีการดําเนิน ร๎านจําหนํายก๐วยเต๋ียวพฒันาได๎ งานสุขาภบิาลฯ

2. เพื่อลดการเกิดโรคที่มีอาหารและน้ํา  กรมอนามัยร๎อยละ 5.00 การตาม มาตรฐานกรมอนามัย รพ.ห๎างฉัตร

เป็นส่ือและสารเคมีปนเปื้นในอาหาร โครงการ

- โครงการพฒันาร๎านอาหาร / แผงลอยจําหนําย ร๎านอาหาร/ แผงลอยจําหนํายอาหารผําน ร๎านอาหาร / แผงลอยจําหนํายอาหาร 12,000 12,000 12,000 -"- ร๎านอาหาร /แผงลอยจําหนํายอาหาร -"-

อาหาร (Clean Food Good Taste) เกณฑ๑กรมอนามัย ผํานเกณฑ๑กรมอนามัย ร๎อยละ 80 พฒันาได๎ตามมาตรฐานกรมอนามัย

- โครงการประกวดบ๎าน ด๎านสุขาภบิาล 1. เพือ่ปรับปรุงส่ิงแวดล๎อมให๎ถูกสุขลักษณะ1. หลังคาเรือน จัดบ๎านถูกสุขลักษณะ 35,000 -"- ประชาชนจัดบ๎านเริอนได๎ถูก -"-

ส่ิงแวดล๎อม 2. เพืด่ให๎มีบ๎านตัวอยําง ร๎อยละ 70 สุขลักษณะ

2. มีบ๎านตัวอยํางหมูํละ 3 หลัง

- โครงการตรวจสารเคมีการเกษตรในกลํุม เพือ่ตรวจเฝูาระวงัสารเคมีทางการเกษตร ประชาชนกลํุมเส่ียงด๎านสารเคมีจาก 10,000 10,000 -"- 1. เกษตรกลํุมเส่ียงได๎รับการตรวจ -"-

ผ๎ูบริโภค ตกค๎างในรํางกาย การเกษตรได๎รับการตรวจหมูํบ๎าน เฝูาระวังสารเคมี

50 หลัง 2. ผ๎ุบริโภคได๎บริโภคผักที่ปลอด

สารพษิ

โครงการปูองกันอุบัติเหตุ สร๎างวินัยจราจรให๎กับประชาชน ลดอุบัติเหตุจากการจราจรลง ร๎อยละ 21,000 8,000 -"- ประชาชนมีการปูองกันและปฏบิัติ -"-

20 จากคํา median วินัยจราจร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.3  การปอ้งกัน รักษา สง่เสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการควบคุมโรคไข๎เลือดออก 1. เพือ่ควบคุมปูองกันโรคไข๎เลือดออก อัตราปุวยด๎วยโรคไข๎เลือดออกไมํเกิน 15,000 15,000 15,000 มีการดําเนิน ประชาชนและ อสม. มีการปูองกัน งานสุขาภบิาลฯ

2. ลดอัตราปุวยและอัตราตายจากโรค 50 : แสน ประชากร การตาม และควบคุมโรคไข๎เลือดออกใน รพ.ห๎างฉัตร

ไข๎เลือดออก โครงการ พื้นที่

โครงการ 3อ. 2ส. เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน นักเรียน และผ๎ูปกครองทุกคน 10,000 10,000 10,000 นักเรียน นักเรียน และผ๎ูปกครอง ทต.

ผ๎ูปกครอง ทุกคน มีสุขภาพที่ดี รร.บ๎านปันง๎าว

โครงการพฒันาอนามัยแมํและเด็ก เพื่อสํงเสริมสุขภาพอนามัยแมํและเด็ก แมํและเด็ก หมูํ 3-9 300,000 300,000 มีการดําเนิน สามารถสํงเสริมสุภาพอนามัย สํานักปลัด

ภายในพื้นที่ การตาม แมํและเด็กในพื้นที่ได๎เป็นอยํางดี
โครงการ

 - โครงการกํอสร๎างลานกีฬาอเนกประสงค๑ พร๎อม เพื่อปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค๑ - ปรับถมดินลูกรังพร๎อมบดอัด 7,900,000 7,900,000 -"- ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค๑ กองชําง

บดอัดปรับถมดิน และกํอสร๎างร้ัวคอนกรีต สนาม ของหมูํบ๎านให๎สามารถใช๎ประโยชน๑ - เทลานกีฬา(คสล.)เอนกประสงค๑ ของหมูํบ๎านให๎สามารถใช๎ประโยชน๑

กีฬาเฉลิมพระเกียรติบ๎านปันง๎าว - บ๎านหัวหนอง ในการเลํนกีฬาได๎อยํางเต็มที่ - สร๎างหลังคา ร้ัว และรางระบายน้ํา ในการเลํนกีฬาได๎อยํางเต็มที่

หมูํ 7

 - โครงการปรับปรุงภมูิทัศน๑สนามกีฬา หมูํ 9 เพื่อปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค๑ บ๎านปางมํวง หมูํ 9 400,000 -"- ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค๑ กองชําง

ของหมูํบ๎านให๎สามารถใช๎ประโยชน๑ ของหมูํบ๎านให๎สามารถใช๎ประโยชน๑

ในการเลํนกีฬาได๎อยํางเต็มที่ ในการเลํนกีฬาได๎อยํางเต็มที่
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แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.4  การสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน

 - โครงการอบรมพฒันาศักยภาพคณะกรรมการ เพือ่เสริมสร๎างความร๎ูความเข๎าใจเกีย่วกับ อุดหนุนอําเภอห๎างฉัตร ในการจัดอบรม 10,000 10,000 มีการดําเนิน สามารถเสริมสร๎างความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยว- สํานักปลัด

หมูํบ๎าน(ก.ม.) อ.ห๎างฉัตร จ.ลําปาง บทบาท อํานาจหน๎าทีข่องคณะกรรมการ คณะกรรมการหมูบํ๎าน(ก.ม.) ในพืน้ที่ การตาม กับบทบาทอํานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการ อําเภอห๎างฉัตร

ประจําปีงบประมาณ 2560 หมูบํ๎าน(ก.ม.)  ตําบลห๎างฉัตร โครงการ หมูํบา๎น ได๎เปน็อยํางดี

 - โครงการเพิ่มสมรรถภาพให๎กับกํานัน ผ๎ูใหญบํ๎านเพือ่เสริมสร๎างความร๎ูความเข๎าใจเกีย่วกับ อุดหนุนอําเภอห๎างฉัตร 12,000 12,000 -"- สามารถเสริมสร๎างความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยว- สํานักปลัด

ผ๎ูชํวยผ๎ูใหญบํ๎าน แพทย๑ประจําตําบล สารวัตรกํานันบทบาท อํานาจหน๎าทีข่องกํานัน ผ๎ูใหญบํ๎าน กับบทบาทอํานาจหน๎าที่ของกํานัน ผ๎ูใหญํบา๎นอําเภอห๎างฉัตร

ประจําปีงบประมาณ 2560 ผ๎ูช๎วยผ๎ูใหญบํ๎าน แพทย๑ประจําตําบล ผ๎ูช๎วยผ๎ูใหญบํ๎าน แพทย๑ประจําตําบล 

สารวตัรกํานัน สารวตัรกํานัน ได๎เป็นอยํางดี

 - โครงการศึกษาดูงานหมูํบ๎านตัวอยํางชุมชน เพื่อสํงเสริมปลูกฝังจิตสํานึกรักบ๎าน แกนนํา และประชาชนผ๎ูสนใจ 30,000 -"- สามารถสํงเสริมปลูกฝังจิตสํานึกรัก สํานักปลัด

เข๎มแข็ง บ๎านขามแดง หมูํ 6 เกิดให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ะบ๎านขามแดง หมูํ 6 บ๎านเกิดให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็งได๎

 - โครงการบ๎าน วัด โรงเรียน บ๎านปันง๎าว หมูํ 7 เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็น จัดกิจกรรมปลอดเหล๎า เข๎าพรรษา 20,000 -"- พฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็น สํานักปลัด

อยูํของประชาชนในหมูํบ๎านให๎ดียิ่งขึ้น บ๎านปันง๎าว หมูํ 7 อยูํของประชาชนในหมูํบ๎านให๎ดียิ่งขึ้น

 - โครงการติดต้ังกล๎องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ เพื่อปูองกันปัญหาอุบัติเหตุ ภยัคุกคาม ติดต้ังกล๎องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ 1,000,000 -"- สามารถปูองกันปัญหาอุบัติเหตุ ภยั สํานักปลัด

เขตเทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล ตํางๆ  ยามคํ่าคืน -บ๎านหัวหนอง หมูํ 8 สามจุดที่สําคัญ คุกคามตํางๆ  ยามคํ่าคืนได๎เป็นอยํางดี

 - โครงการสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนและ เพื่อสร๎างความร๎ูให๎กับชาวบ๎านและ สนับสนุนเงินในการสร๎างศูนย๑ 20,000 20,000 -"- สร๎างความร๎ูให๎กับชาวบ๎าน สํานักปลัด

การแก๎ไขปัญหายาเสพติด บ๎านขามแดง หมูํ 6 เป็นแหลํงเรียนร๎ูอีกด๎าน เรียนร๎ูในหมูํบ๎านและชุมชน และเป็นแหลํงเรียนร๎ูอีกด๎าน
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งบประมาณและที่ผํานมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.4  การสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการอบรมเสริมสร๎างความสามัคคี เพื่อเสริมสร๎างความสามัคคีใน ประชาชนในพื้นที่ หมูํ 5 และหมูํ 9 20,000 20,000 มีการดําเนิน สามารถเสริมสร๎างความสามัคคี สํานักปลัด

กับหมูํคณะ บ๎านแพะดอนสัก และบ๎านปางมํวง ชุมชน การตาม ในชุมชนได๎เป็นอยํางดี
โครงการ

 - โครงการสร๎างหอกระจายขําวประจําหมูํบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนได๎รับร๎ูขําวสารของ สร๎างหอกระจายขําวพร๎อมจัดซ้ือ 200,000 -"- ประชาชนได๎รับร๎ูขําวสารของทาง สํานักปลัด

พร๎อมอุปกรณ๑ บ๎านสถานี หมูํ 4 ทางราชการ อุปกรณ๑กระจายเสียง บ๎านสถานี หมู ํ4 ราชการ

 - โครงการปรับปรุงซํอมแซมหอกระจายขําว เพื่อปรับปรุงซํอมแซมหอกระจายขําว หมูํ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  ต.ห๎างฉัตร 70,000 -"- ปรับปรุงซํอมแซมหอกระจายขําวให๎ สํานักปลัด

ประจําหมูํบ๎าน หมูํ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ให๎มีสภาพพร๎อมใช๎งาน มีสภาพพร๎อมใช๎งาน

 - โครงการปรับปรุงซํอมแซมหอกระจายขําว เพื่อขยายหอกระจายขําวโดยการ จํานวนไมํน๎อยกวํา 3 จุด 40,000 40,000 -"- สามารถกระจายเสียงตามสายได๎อยําง สํานักปลัด

ประจําหมูํบ๎าน บ๎านหัวหนอง หมูํ 8 เพิ่มจุดติดต้ังลําโพง  บ๎านหัวหนอง หมูํ 8 ทั่วถึง

 - โครงการกํอสร๎างสระวํายน้ําและกํอสร๎าง เพื่อประชาชนในพื้นที่ ได๎มีสถานที บ๎านสถานี หมูํ 4  จํานวน 1 แหํง 650,000 -"- ประชาชนในพื้นที่ ได๎มีสถานที่ กองชําง

สนามเทนนิส สําหรับออกกําลังกาย สําหรับออกกําลังกาย

 - โครงการกํอสร๎างอาคารศูนย๑อาสาสมัคร เพื่อกํอสร๎างอาคารศูนย๑ปฏบิัติงานของ กํอสร๎างอาคารศูนย๑อาสาสมัครสา - 430,000 430,000 -"- ประชาชนได๎รับความสะดวกในการ กองชําง

สาธารณสุขมูลฐานประจําหมูํบ๎าน(อสม.) พร๎อม อสม. บ๎านแมํฮาว หมูํ 3 ธารณสุขมูลฐานประจําหมูํบ๎าน ใช๎บริการ
ร้ัวคอนกรีตบ๎านแมํฮาว หมูํ 3 จํานวน 1 หลัง

 - โครงการปรับปรุงซํอมแซมศูนย๑สาธารณ- เพื่อปรับปรุงซํอมแซมศูนย๑ฯ ที่ ศูนย๑สาธารณสุขมูลฐาน  300,000 300,000 -"- ประชาชนได๎รับความสะดวกในการ กองชําง

สุขมูลฐานประจําหมูํบ๎าน หมูํ 9 ทรุดโทรม บ๎านปางมํวงหมูํ 9 ใช๎บริการ
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แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.4  การสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการสร๎างร้ัวตระแกรงเหล็กกั้นสนามกีฬา เพื่อปูองกันอันตรายที่เกิดจากลูกฟตุบอลตะแกรงเหล็กกั้นสนาม 50,000 50,000 มีการดําเนิน  ประชาชนในหมูํบ๎านสามารถใช๎สถานที่ กองชําง

เฉลิมพระเกียรติ บ๎านปันง๎าว หมูํ 7 กระดอนไปยังบริเวณถนน การตาม  ในการประกอบกิจกรรมตําง ๆ ได๎
โครงการ

 - โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันอาสาสมัคร เพื่ออบรม ศึกษาดูงานนอก- อสม.ในเขตพื้นที่ ทต.ห๎างฉ๎ตรแมํตาล 60,000 60,000 60,000 -"-  เพื่อ อสม. ตระหนักถึงความสําคัญ สํานักปลัด

สาธารณสุขแหํงชาติ  สถานที่ และเชื่อมความสัมพนัธ๑ ทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม (59,775)  ในการบําเพญ็ประโยชน๑ตํอสํวน-

ความสามัคคีในกลํุม อสม.  รวม

 - โครงการปรับปรุงลานกีฬา บ๎านสถานี หมูํ 4 เพื่อปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค๑ เพิ่มไฟฟาู 300,000 300,000 -"- ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค๑ กองชําง

ของหมูํบ๎านให๎สามารถใช๎ประโยชน๑ เทลานใหมํ ของหมูํบ๎านให๎สามารถใช๎ประโยชน๑

ในการเลํนกีฬาได๎อยํางเต็มที่ สร๎างห๎องน้ํา 2 ห๎องใหญํ ในการเลํนกีฬาได๎อยํางเต็มที่

 - โครงการกํอสร๎างลานกีฬาเอนกประสงค๑พร๎อม เพื่อกํอสร๎างลานกีฬาตํอต๎านยาเสพติด กํอสร๎างลานกีฬาเอนกประสงค๑ พร๎อม 300,000 -"- ประชาชนมีลานกีฬาในการออกกําลัง สํานักปลัด

อุปกรณ๑ออกกําลังกาย บ๎านบ๎านแมํฮาว  หมูํที่ 3 สําหรับเยาวชน ประชาชนทั่วไป เคร่ืองออกกําลังกาย  กาย กองชําง

 - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ๎ง เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ๎ง เคร่ืองเลํนกลางแจ๎งทุกชนิด 200,000 200,000 -"- ประชาชนมีสถานที่ในการออกกําลังกาย สํานักปลัด

บ๎านแพะดอนสัก  หมูํที่ 5 และพกัผํอน

 - โครงการกํอสร๎างอาคารเอนกประสงค๑ เพื่อกํอสร๎างอาคารเอนกประสงค๑  กว๎าง 20 เมตร ยาว 60 เมตร 450,000 -"-  ประชาชนในหมูํบ๎านสามารถใช๎สถานที่ กองชําง

บ๎านปันง๎าว หมูํ 7 ประจําหมูํบ๎านให๎มั่นคง ถาวร  บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  ในการประกอบกิจกรรมตําง ๆ ได๎
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.4  การสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการกํอสร๎างที่ทําการชุดรักษาความสงบ เพื่อให๎ชุดรักษาความสงบเรียบร๎อยมี กํอสร๎างที่ทําการ(ชรบ.)  บ๎านสถานี 150,000 มีการดําเนิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลํุม กองชําง

เรียบร๎อยภายในมูํบ๎าน หมูํ 4 สถานทีป่ฏิบัติงานและบริการประชาชน หมูํ 4 จํานวน 1 แหํง การตาม เจ๎าหน๎าที่รักษาความสงบเรียบร๎อย
โครงการ

 - โครงการสํงเสริม สนับสนุน ด๎านการปูองกัน เพื่อสํงเสริม สนับสนุน ด๎านการปูองกัน จัดทําโครงการเพื่อสํงเสริม สนับสนุน 10,000 10,000 -"- สามารถสํงเสริม สนับสนุน ด๎านการ ทต.

และปราบปรามการค๎ามนุษย๑ และปราบปรามการค๎ามนุษย๑ของกระ- ด๎านการปูองกันและปราบปรามการ ปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย๑ พมจ.ลําปาง

ทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคง ค๎ามนุษย๑ ในพื้นที่ได๎เป็นอยํางดี

ของมนุษย๑

 - โครงการกํอสร๎างห๎องสมุดประจําหมูํบ๎าน เพื่อกํอสร๎างห๎องสมุดประจําหมูํบ๎าน บ๎านแพะดอนสัก หมูํ 5  จํานวน 400,000 -"- ประชาชนได๎รับข๎อมูลขําวสารตํางๆ กองชําง

บ๎านแพะดอนสัก หมูํ 5 ประจําหมูํบ๎าน 1 หลัง อยํางชัดเจนและทั่วถึง

 - โครงการปรับปรุงและขยายหอกระจายขําว เพื่อปรับปรุงและขยายเขตกระจาย รอบหมูํบ๎าน 100,000 -"- ปรับปรุงและขยายเขตกระจายขําว กองชําง

ให๎ทั่วถึงประจําหมูํบ๎านแพะดอนสัก หมูํ 5 ขําวให๎กว๎างขึ้นทุกหลังคาเรือน ให๎กว๎างขึ้นทุกหลังคาเรือน

 - โครงการกํอสร๎างห๎องสมุดชุมชน เพื่อกํอสร๎างห๎องสมุดชุมชน บ๎านปันง๎าว หมูํ 7 (บ๎านใหมํลมเย็น) 400,000 -"- ประชาชนได๎รับข๎อมูลขําวสารตํางๆ กองชําง

บ๎านปันง๎าว หมูํ 7 ประจําหมูํบ๎าน อยํางชัดเจนและทั่วถึง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.4  การสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมประจําหมูํบ๎านเพื่อใช๎เป็นอาคารหอประชุมและเก็บทรัพย๑อาคารหอประชุมบ๎านปางมํวง หมูํ 9 100,000 มีการดําเนิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลํุม กองชําง

ด๎วยการติดต้ังตะแกรงเหล็ก(ตาขําย) รอบตัวอาคารสินทีสํ่าคัญของหมูบํ๎าน การตาม เจ๎าหน๎าที่รักษาความสงบเรียบร๎อย

หอประชุมประจําหมูํบ๎าน บ๎านปางมํวง หมูํ 9
โครงการ

 - โครงการกํอสร๎างห๎องน้ําสาธารณะ เพื่อกํอสร๎างห๎องน้ําสาธารณะ  โรงเรียนบ๎านปางมํวง ( เดิม ) 100,000 -"- ประชาชนมีความพงึพอใจในการ กองชําง

โรงเรียนบ๎านปางมํวง ( เดิม ) หมูํ 9 ให๎มั่นคง ถาวร  - ห๎องน้ําชาย 3 ห๎อง / ห๎อง เข๎ารับบริการในห๎องน้ําสาธารณะ

   อาบน้ํา 2 ห๎อง / อํางล๎าง ที่สะอาดและเป็นสัดสํวน

   หน๎า 3 ชุด/ โถปัสสาวะ 4 ชุด

 - ห๎องน้ําหญงิ 3 ห๎อง / ห๎อง

   อาบน้ํา 2 ห๎อง/อํางล๎างหน๎า 3 ชุด

- โครงการดําเนินการตามแนวนโยบายของคณะ เพื่อเสริมสร๎างความปรองดอง สมาน- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างความปรอง 20,000 20,000 -"- สามารถเสริมสร๎างความปรองดอง สมาน สํานักปลัด

รักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.)  โดยศูนย๑ปรอง ฉันท๑ให๎กับประชาชนในเขตพื้นที่ ดองสมานฉันท๑ให๎กับประชาชน (43,420) ฉันท๑ให๎กับประชาชนในเขตพืน้ที ่และ
ดองสมานฉันท๑ เพื่อการปฏรูิปเทศบาลตําบลห๎าง- เพื่อจัดกิจกรรมตามที่ได๎รับมอบหมาย สนองนโยบายของทางราชการได๎เป็น
ฉัตรแมํตาล จากทางราชการ อยํางดี

 - โครงการอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร๎อย เพื่อให๎ความร๎ูและความเข๎าใจแกํชุด ชุดรักษาความสงบเรียบ 20,000 -"- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลํุม สํานักปลัด

ภายในมูํบ๎าน หมูํ 3-9 รักษาความสงบเรียบร๎อย ร๎อยภายในหมูํบ๎าน หมูํ 3 - 9 เจ๎าหน๎าที่รักษาความสงบเรียบร๎อย
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.4  การสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพฒันาความร๎ูความสามารถ จัดกิจกรรมอบรม  ศึกษาดูงาน 100,000 100,000 100,000 มีการดําเนิน ผ๎ูนําท๎องถิ่น คณะกรรมการ และ สํานักปลัด

ของกลํุมผ๎ูนําท๎องถิ่น คณะกรรมการหมูํบ๎าน ของผ๎ูนําท๎องถิ่น คณะกรรมการ ของกลํุมผ๎ูนําท๎องถิ่น   คณะ การตาม กลํุมอาชีพมีความร๎ูความสามารถ

และกลํุมอาชีพตํางๆ ในหมูํบ๎าน หมูํ 4 และกลํุมอาชีพในหมูํบ๎าน กรรมการและกลํุมอาชีพตํางๆ โครงการ และมีทักษะเพิ่มขึ้น

 - โครงการจัดทําปูายหมูํบ๎าน ปูายจราจร เพื่อบอกชื่อ บอกทิศทาง มีความ จัดทําปูายหมูํบ๎าน ปูายจราจร 100,000 100,000 -"- เกิดความเป็นระเบียบเรียบร๎อย กองชําง

ปูายซอยทุกซอย และจัดซ้ืออุปกรณ๑จราจร เป็นระเบียบเรียบร๎อยในหมูํบ๎าน บริเวณทางแยกทางโค๎ง  ติดต้ัง - ในชุมชนและชํวยลดอุบัติเหตุได๎

ในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล และชํวยลดอุบัติเหตุ กระจกโค๎ง และปูายซอยในหมูํบ๎าน เป็นอยํางดี
ไฟสัญญานทางแยก หมูํ 3 - 9

 - โครงการหมูํบ๎านสีขาว ปลอดยาเสพติดและการ เพื่อรณรงค๑ปูองกันการเกิดปัญหายาเสพ บ๎านปันง๎าว หมูํ 7 30,000 30,000 -"- สามารถลดการเกดิปัญหายาเสพติดและ สํานักปลัด

พนันทุกรูปแบบ ติด และการเลํนการพนันทุกรูปแบบใน ลดการเลํนการพนันทุกรูปแบบในหมูํบ๎าน
หมูํบ๎าน ได๎

 - โครงการตํอเติมอาคารเอนกประสงค๑ เพื่อให๎ประชาชนใช๎อาคารในการจัด ตํอเติมอาคารเอนกประสงค๑ 200,000 -"- ประชาชนได๎ใช๎ประโยชน๑จากอาคาร กองชําง

ประจําหมูํบ๎าน บ๎านหัวหนอง หมูํ 8 กิจกรรมตํางๆ ของหมูํบ๎าน ประจําหมูํบ๎าน บ๎านหัวหนองหมูํ 8 ที่ตํอเติมได๎เป็นอยํางดี

2 โครงการจัดต้ังศูนย๑สํงเสริมพฒันาประชาธิปไตย เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความเป็น จัดต้ังศูนย๑สํงเสริมพฒันาประชาธิปไตย 30,000 30,000 30,000 มีการดําเนิน สามารถสํงเสริม สนับสนุนความเปน็ ทต.ห๎างฉัตร

ตําบล (ศส.ปชต.) พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย และจัด ตําบลจัดกิจกรรม หรืออบรมเพือ่สํงเสริม การตาม พลเมืองดี ในวถิีประชาธปิไตย และ แมํตาล

กิจกรรมอื่นทีเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริม สนับสนุนการเลือกต้ัง และพฒันา โครงการ กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข๎องได๎เปน็อยํางดี สนง. กกต.

หรือสนับสนุนการเลือกต้ัง ประชาธิปไตย  ในพื้นที่รับผิดชอบของ ลําปาง
เทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.4  การสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการปรับปรุงซํอมแซม อาคารหอประชุม ชมรมเพื่อปรับปรุงซํอมแซม อาคารหอประชุม ปรับปรุงหลังคา เปล่ียนฝูาเพดาน 150,000 มีการดําเนิน สามารถปรับปรุงซํอมแซม อาคาร กองชําง

ผ๎ูสูงอายุตําบลห๎างฉัตร(ภายใน กศน.ตําบลห๎างฉัตร)ชมรมผ๎ูสูงอายุตําบลห๎างฉัตร ผนังไม๎ (72,600) การตาม หอประชุมชมรมผ๎ูสูงอายุตําบล

โครงการ ห๎างฉัตรได๎เป็นอยํางดี

-ปรับปรุงและพฒันาศูนย๑เรียนร๎ูชุมชน เป็นแหลํงรวบรวมและเผยแพรํข๎อมูล ศูนย๑เรียนร๎ูชุมชนบ๎านแมํฮาว 300,000 -"- ประชาชนได๎รับความร๎ูและประสบ สํานักปลัด

บ๎านแมํฮาว   องค๑ความร๎ูชุมชนแกํประชาชน การณ๑จากการเรียนร๎ูในศูนย๑และนําไป

ทั้งในและนอกพื้นที่ เป็นแบบอยํางในชีวิตประจําวัน

 - โครงการสนับสนุนเคร่ืองแบบ ให๎แกํชุดรักษา เพื่อสนับสนุนชุดเคร่ืองแบบ ให๎แกํชุด ชุดรักษาความสงบเรียบร๎อย 20,000 -"- สามารถพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร๎อย สํานักปลัด

ความสงบเรียบร๎อยประจําหมูํบ๎าน บ๎านหัวหนอง รักษาความสงบเรียบร๎อยประจําหมูํบ๎าน ภายในหมูํบ๎าน  บ๎านหัวหนอง  หมูํ 8 ของชุดรักษาความสงบเรียบร๎อย

  ประจําหมูํบ๎านได๎เป็นอยํางดี

 - โครงการกํอสร๎างที่อํานหนังสือพมิพ๑ประจํา เพื่อกํอสร๎างที่อํานหนังสือพมิพ๑ ตามสภาพ 200,000 -"- ประชาชนมีอาคารสําหรับประกอบ กองชําง

หมูํบ๎าน บ๎านปันง๎าว หมูํ 7 ประจําหมูํบ๎าน กิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ตํางๆ ได๎

 - โครงการปรับปรุงกํอสร๎างที่อํานหนังสือพมิพ๑ เพื่อปรับปรุงกํอสร๎างที่อํานหนังสือพมิพ๑ ตามสภาพ 200,000 -"- ประชาชนมีอาคารสําหรับประกอบ กองชําง

ประจําหมูํบ๎านพร๎อมปรับปรุงภมูิทัศน๑  หมูํ 8 ประจําหมูํบ๎านให๎มั่นคง ถาวร กิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ตํางๆ ได๎

 - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร๎อม เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงใช๎สําหรับ เคร่ืองขยายเสียงพร๎อมอุปกรณ๑ 100,000 100,000 100,000 -"- จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงใช๎สําหรับ สํานักปลัด

อุปกรณ๑ลําโพง หมูํ 8 ประชาสัมพนัธ๑และติดต้ังหอประชุม ลําโพงครบชุด ประชาสัมพนัธ๑และติดต้ังหอประชุม
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แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.4  การสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครการปรับปรุงหอประชุมหมูํบ๎าน เพื่อปรับปรุงหอประชุมหมูํบ๎าน ทํากันสาด หอประชุมหมูํบ๎าน 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนิน ปรับปรุงหอประชุมหมูํบ๎านให๎ปูองกัน กองชําง

(ทํากันสาด) หมูํ 8 ให๎ปูองกันฝนสาดเข๎ามาในบริเวณ การตาม ฝนสาดเข๎ามาในบริเวณหอประชุม

หอประชุม โครงการ

 - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองดนตรี สะล๎อ ซอ ซึง เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองดนตรี สะล๎อ ซอ ซึง บ๎านปางมํวง หมูํ 9 30,000 30,000 -"- จัดซ้ือเคร่ืองดนตรี สะล๎อ ซอ ซึง สํานักปลัด

พร๎อมฝึกสอน หมูํ 9 และหมูํ 4 พร๎อมฝึกสอนให๎กับประชาชนในพื้นที่ บ๎านสถานี หมูํ 4 พร๎อมฝึกสอนให๎กับประชาชนในพื้นที่

 - โครงการจัดซ้ืออุปกรณ๑สอนฟอูนรําให๎กลํุม เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ๑สอนฟอูนรําให๎กลํุม กลํุมแมํบ๎าน บ๎านปางมํวง หมูํ 9 20,000 20,000 -"- จัดซ้ืออุปกรณ๑สอนฟอูนรําให๎กลํุม สํานักปลัด

แมํบ๎าน บ๎านปางมํวง หมูํ 9 แมํบ๎าน แมํบ๎าน

 - โครการปรับปรุง ซํอมแซม อาคารโรงเรียนเกํา เพื่อปรับปรุง ซํอมแซม อาคารโรงเรียน ปรับปรุงอาคารโรงเรียนเกํา บ๎าน 100,000 สามารถกํอสร๎างหอประชุมประจําหมูํ กองชําง

บ๎านปางมํวง  หมูํ 9 เกํา บ๎านปางมํวง เพื่อใช๎ในกิจการของ ปางมํวง จํานวน 1 แหํง บ๎านไว๎สําหรับบริการประชาชนได๎

หมูํบ๎าน

 - โครงการกํอสร๎างห๎องสมุดประชาชน เพื่อให๎มีห๎องสมุดให๎กับ จํานวน 1 แหํง 200,000 200,000 -"- มีห๎องสมุดให๎กับ กองชําง

บ๎านปางมํวง หมูํ 9 ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่

 - โครงการจัดการแขํงขันกีฬาเยาวชน เพื่อสํงเสริมการกีฬาและเสริม จัดการแขํงกีฬาสากล กีฬา พื้นบ๎าน 265,000 265,000 265,000 -"- เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมูํ สํานักปลัด
ประชาชน ภายในพื้นที่รับผิดชอบของ สร๎างความสามัคคีให๎แกํเยาวชน และประกวดขบวน พาเหรด (174,715) เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

เทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล และประชาชนในตําบล รวมถึงอุดหนุนงบประมาณ ในการ

เข๎ารํวมกิจกรรมของแตํละหมูํบ๎าน
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3.4  การสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการอบรมให๎ความร๎ูแกํประชาชน

 - โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อให๎ประชาชน / เยาวชน ประชาชน / เยาวชน ในเขต 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนิน ประชาชน/เยาวชน มีความร๎ู ความ สํานักปลัด

ประชาชน หมูํ 3-9 ความร๎ูความเข๎าใจในด๎าน การตาม เข๎าใจในด๎านคุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรมและจริยธรรม โครงการ

 - โครงการอบรมให๎ความร๎ูทางด๎านกฎหมาย เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความร๎ูทางด๎าน ประชาชน หมูํที่ 3  หมูํที่ 4 30,000 30,000 -"- ประชาชนได๎รับความร๎ูด๎าน สํานักปลัด

บ๎านแมํฮาว หมูํ 3  บ๎านสถานี หมูํ 4  และ กฎหมายในการดําเนินชีวิต และ หมูํ 7 กฎหมายชุมชน

บ๎านปันง๎าว หมูํ 7

 - โครงการศึกษาดูงานหรือฝึกอบรมทาง เพื่อให๎ได๎รับความร๎ูด๎านกฎหมาย ประชาชนในพื้นที่ 20,000 20,000 -"- ประชาชนได๎รับความร๎ูด๎าน สํานักปลัด

ด๎านกฎหมาย บ๎านแพะดอนสัก หมูํ 5 ในการดําเนินชีวิต กฎหมายชุมชน

 - โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากร เพื่อให๎ได๎รับความร๎ูด๎านการจัดการ แกนนํา ประชาชนที่สนใจ 30,000 -"- ประชาชนได๎รับความร๎ูด๎าน สํานักปลัด

ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม บ๎านขามแดง หมูํ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม บ๎านขามแดง หมูํ 6 กฎหมายชุมชน

 - โครงการฝึกอบรมพฒันาผ๎ูนําองค๑กรในการ เพื่อให๎เกิดความสามัคคีในการทํางาน ผ๎ูนํา แกนนํา ประชาชนที่สนใจ 30,000 -"- สามารถทําให๎หมูบํ๎านเกิดความสามัคคี สํานักปลัด

พฒันาด๎วยหัวใจ บ๎านขามแดง หมูํ 6 อยํางมีเปูาหมายในทิศทางเดียวกัน บ๎านขามแดง หมูํ 6 ในการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน
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3.4  การสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

โครงการพฒันาระบบในการเลือกต้ัง และพฒันา เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความเป็น จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง หรืออบรมเพื่อ 30,000 30,000 30,000 มีการดําเนิน สามารถสํงเสริม สนับสนุนความเปน็ ทต.ห๎างฉัตร

ประชาธิปไตย พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย และจัด สํงเสริม สนับสนุนการเลือกต้ัง และ การตาม พลเมืองดี ในวถิีประชาธปิไตย และ แมํตาล

กิจกรรมอื่นทีเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริม พฒันาประชาธิปไตย  ในพื้นที่รับ โครงการ กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข๎องได๎เปน็อยํางดี สนง. กกต.

หรือสนับสนุนการเลือกต้ัง ผิดชอบของ เทศบาลตําบลห๎างฉัตร ลําปาง
แมํตาล

โครงการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง ตามแผน สํงเสริมสิทธ ิเสรีภาพ และความเทําเทียม พื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตําบล 30,000 30,000  -"- สํงเสริมสิทธ ิเสรีภาพ และความเทําเทียม ทต.

สิทธิมนุษยชนแหํงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - โดยคํานึงถงึศักด์ิศรีความเป็นมนุษย๑ เพื่อ ห๎างฉัตรแมํตาล โดยคํานึงถงึศักด์ิศรีความเป็นมนุษย๑ เพื่อ มท. , ยธ. ,
 2562) นําไปสํูสังคมสันติสุข ในพื้นที่รับผิดชอบ นําไปสํูสังคมสันติสุข ในพื้นที่รับผิดชอบ หนํวยงานอื่น

ได๎เป็นอยํางดี

โครงการปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย๑ จัดกิจกรรม อบรม หรือที่เกี่ยวข๎องกับ พื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตําบล 10,000 10,000  -"- สามารถสํงเสริม สนับสนุนการจัดกิจ- สํานักปลัด

การปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย๑ ห๎างฉัตรแมํตาล (-) กรรมปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย๑

ได๎เป็นอยํางดี

 - โครงการเสริมสร๎างศักยภาพและเพิ่ม เพื่อสนับสนุนศูนย๑ปฏบิัติการพลังแผํนดินอุดหนุนอําเภอห๎างฉัตร 30,000 30,000 -"- สนับสนุนศูนย๑ปฏบิัติการพลังแผํนดิน สํานักปลัด

ประสิทธิภาพศูนย๑ปฏบิัติการพลังแผํนดินเอาชนะ เอาชนะยาเสพติด อําเภอห๎างฉัตร (30,000) เอาชนะยาเสพติดอําเภอห๎างฉัตร

ยาเสพติด อําเภอห๎างฉัตร จังหวัดลําปาง ประจําปี ได๎เป็นอยํางดี
งบประมาณ 2560
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

งบประมาณและที่ผํานมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.4  การสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปูองกันและ อุดหนุนงบประมาณให๎กับ ศูนย๑อํานวย 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนิน สามารถเพิ่มศักยภาพในการปูองกัน ทต. 

ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ. แก๎ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ลําปางการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (50,000) การตาม และแก๎ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.

ลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลําปาง)  โครงการ ศอ.ปส.จ.ลําปาง ได๎เป็นอยํางดี จ.ลําปาง 

 - โครงการศึกษาดูงานของผ๎ูนําและแกนนํา เพือ่ให๎ผ๎ูนําและแกนนําหมูบํ๎าน มีศักย- แกนนําและผ๎ูนํา บ๎านปันง๎าว หมูํ 7 100,000 -"- ประชาชนได๎รับความร๎ูจากการศึกษา สํานักปลัด

หมูํบ๎าน บ๎านปันง๎าว หมูํ 7 ภาพในการทํางานบริการสาธารณะ ดูงาน และนํามาใช๎ในชิวติประจําวนัได๎

 - โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพือ่ให๎ประชาชนได๎รับความร๎ู จากการ แกนนําและผ๎ูนํา ผ๎ูสูงอายุ เยาวชน 20,000 20,000 -"- ประชาชนได๎รับความร๎ูจากการศึกษา สํานักปลัด

บ๎านหัวหนอง หมูํ 8   ศึกษาดูงาน มาใช๎ในการดําเนินชีวติ บ๎านหัวหนอง หมูํ 8 ดูงาน และนํามาใช๎ในชิวติประจําวนัได๎

 - โครงการฝึกอบรมทางด๎านการพดู ประชา- เพื่อให๎ได๎ประชาชนได๎มีความสามารถ ประชาชนที่สนใจ หมูํ 3 , หมูํ 5 , 10,000 10,000 -"- สามารถฝึกทักษะทางด๎านการพดูให๎ สํานักปลัด

สัมพนัธ๑แกํแกนนําชุมชน ทางด๎านการพดู และ หมูํ 6 แกํประชาชนที่เข๎ารับการอบรมได๎

 - โครงการสํงเสริมพฒันาความร๎ูเร่ืองการ เพื่อให๎ได๎รับความร๎ูด๎านการพทิักษ๑ ผ๎ูสูงอายุ บ๎านแมํฮาว หมูํ 3 20,000 20,000 -"- ผ๎ูสูงอายุได๎รับความร๎ูด๎าน สํานักปลัด

พทิักษ๑สิทธิผ๎ูสูงอายุ บ๎านแมํฮาว หมูํ 3 สิทธิผ๎ูสูงอายุ การพทิักษ๑สิทธิผ๎ูสูงอายุ

 - โครงการอบรมกลํุมเยาวชน ประชาชน ให๎ เพื่อให๎เยาวชน ประชาชนได๎รับความ กลํุมเยาวชน บ๎านแมํฮาว หมูํ 3 40,000 40,000 -"- สามารถให๎เยาวชน ประชาชนได๎รับ สํานักปลัด

ร๎ูจักประชาธิปไตยและการอยูํรํวมกับสังคม ร๎ูด๎านประชาธิปไตยและการอยูํรํวม ประชาชน บ๎านขามแดง หมูํ 6 ความร๎ูด๎านประชาธิปไตยและการ

กับสังคม อยูํรํวมกับสังคม

 - โครงการฝึกอบรมชาวบ๎านที่สนใจการ เพื่อให๎ได๎รับความร๎ูด๎านการเมือง ประชาชนในพื้นที่ 20,000 20,000 -"- ประชาชนได๎รับความร๎ูด๎านการ สํานักปลัด

เมืองท๎องถิ่นให๎มีความเข๎าใจมากยิ่งขึ้น ท๎องถิ่นมากยิ่งขึ้น เมืองท๎องถิ่นมากยิ่งขึ้น
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แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.4  การสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการฝึกอบรมให๎ความร๎ูและฝึกทักษะ เพื่อสํงเสริมการพฒันาความร๎ู กลํุม อปพร. / พนักงาน และ 200,000 200,000 200,000 มีการดําเนิน สามารถนําความร๎ูและทักษะที่ได๎รับมา สํานักปลัด

งานด๎านปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั และฝึกทักษะงานด๎านการปูอง ประชาชนทั่วไป การตาม ใช๎ในการชํวยเหลือประชาชนผ๎ูประสบ

กันและบรรเทาเหตุสาธารณภยั โครงการ ภยัได๎อยํางถูกต๎องและทันทํวงที

 - โครงการฝึกอบรมให๎ความร๎ูด๎านการ เพื่อให๎ความร๎ูด๎านการเมือง ผ๎ูบริหาร / ส.ท. / กํานัน / 50,000 50,000 -"- ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม สํานักปลัด

เมืองการบริหารงานแบบธรรมาภบิาล การบริหารงานแบบธรรมาภบิาล ผ๎ูใหญบํ๎านและประชาชน หมูํ 3 - 9 มีความร๎ูในเร่ืองการเมืองและการ

และสถานการณ๑บ๎านเมือง บริหารงานแบบธรรมาภบิาล

 - โครงการฝึกอบรมประชาคมหมูํบ๎าน / เพื่อให๎รับทราบและเข๎าใจใน ประชาคม / ผ๎ูนํา หมูํบ๎าน / 10,000 10,000 -"- ประชาคมและผ๎ูนําชุมชนใน สํานักปลัด
ตําบล ผ๎ูนําท๎องถิ่น บทบาทของตน และกิจกรรม ตําบล หมูํบ๎านและตําบล มีความเข๎า

ตําง ๆ ของห๎างฉัตรแมํตาล ใจในบทบาทหน๎าที่ของตน

 - โครงการเสริมสร๎างความร๎ูเกี่ยวกับ เพื่อพฒันาความร๎ูความสามารถ ผ๎ูบริหาร ผ๎ูนําชุมชน สมาชิก 20,000 20,000 -"- ประชาชนตําบลห๎างฉัตร เกิดความร๎ู สํานักปลัด

ประชาธิปไตย ในเร่ืองระบบประชาธิปไตย สภาฯ ข๎าราชการ พนักงาน ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบประชา
และประชาชนห๎างฉัตรแมํตาล ธิปไตยและประยุกต๑ใช๎ได๎

3 โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด

 - โครงการสนับสนุนการแขํงขันฟตุบอลเยาวชน เพื่อให๎เยาวชน ประชาชน ได๎เลํนกีฬา เยาวชนบ๎านแมํฮาว  และเยาวชน 20,000 20,000 20,000 -"- ประชาชนได๎เลํนกีฬาหํางไกล สํานักปลัด

แมํฮาวคัพ คร้ังที่ 4   บ๎านแมํฮาว หมูํ 3 หํางไกลจากยาเสพติด ประชาชนในพี้นที่ จากยาเสพติด
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.4  การสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการสํงเสริม สนับสนุนการจัดการแขํงขัน เพื่อเสริมสร๎างความสามัคคีภายใน เยาวชน ประชาชนที่สนใจ 50,000 50,000 มีการดําเนิน สามารถเสริมสร๎างความสามัคคี สํานักปลัด

กีฬา เยาวชน ประชาชน บ๎านปันง๎าว หมูํ 7 หมูํบ๎าน บ๎านปันง๎าว หมูํ 7 การตาม ภายในหมูํบ๎านได๎เป็นอยํางดี
โครงการ

  - โครงการ "เยาวชนรํุนใหมํ รํวมใจต๎านยา เพื่อสร๎างผ๎ูนําเยาวชนในการตํอต๎านและ นักเรียนจํานวน 60 คน 41,000 41,000 41,000 นักเรียนจํา- สามารถสร๎างผ๎ูนําเยาวชนในการตํอต๎าน ทต

เสพติด" โรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา ปูองกันการแพรํระบาดของยาเสพติดใน โรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา นวน60คน และปูองกันการแพรํระบาดของยาเสพติด รร.ห๎างฉัตร
สถานศึกษาและชุมชน ทราบพษิภยั ยสต.ในสถานศึกษาและชุมชน ได๎เป็นอยํางดี วิทยา

 - โครงการสนับสนุนศูนย๑ปฏบิัติการตํอส๎ูเพื่อเอา เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง /การมีสํวน สนับสนุน ปูองกัน อบรมให๎ความร๎ูสร๎าง 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนิน เยาวชน / ประชาชน มีสํวนรํวมใน สํานักปลัด

ชนะยาเสพติดในเขต ทต.ห๎างฉัตรแมํตาล รํวมในการแก๎ไขปัญหายาเสพติด ภูมิค๎ุมกันด๎านยาเสพติดให๎แกํประชาชน (-) การตาม การปูองกันและแก๎ไขปัญหายา

 - โครงการ "การศึกษาเพื่อตํอต๎านการใช๎ยาเสพ เพื่อตํอต๎านการใช๎ยาเสพติดในเด็กนัก จัดกิจกรรมตามโครงการ 20,000 20,000 โครงการ เสพติดอยํางยั่งยืน ทต. ,

ติดในเด็กนักเรียน" (โครงการ D.A.R.E. ) เรียนในระดับชั้น ป.6 รร.บ๎านปันง๎าว  , รร.ชุมชนบ๎านแมํฮาว  สภ.ห๎างฉัตร

 - โครงการจัดการแขํงขันกีฬา เพื่อสํงเสริมการกีฬาและเสริม จัดการแขํงกีฬาสากล กีฬา 50,000 50,000 50,000 -"- เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมูํ สํานักปลัด

ผ๎ูสูงอายุ ตําบลห๎างฉัตร สร๎างความสามัคคีให๎แกํผ๎ูสูงอายุ พื้นบ๎าน และประกวดขบวน ผ๎ูสูงอายุ

ในตําบล พาเหรด

 - โครงการอบรมเยาวชนและประชาชน เพื่อให๎ความร๎ูกับเยาวชน ให๎ร๎ูถึงโทษ บ๎านแมํฮาว หมูํ 3 20,000 20,000 -"- เยาวชนและประชาชนได๎รับร๎ูถึงโทษ สํานักปลัด

ให๎ความร๎ูเกี่ยวกับยาเสพติด หมูํ 3 และพษิภยัของยาเสพติด และพษิภยัของยาเสพติด

 - โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ๑กีฬา เพือ่พัฒนาการกีฬาและพัฒนาสุขภาพ จัดซ้ืออุปกรณ๑กีฬาให๎แกํหมูํบ๎าน 90,000 90,000 90,000 -"- เยาวชนและประชาชนทัว่ไปได๎เลํน สํานักปลัด

ประจําหมูํบ๎าน / ตําบล รํางกายและจิตใจของประชาชน หมูํ 3,4,5,6,7,8,9 และประจําตําบล กีฬาทําให๎มีสุขภาพรํางกายและจิตใจทีดี่
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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3.5  การสง่เสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และสง่เสริมการเรียนรู้ชมุชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการสนับสนุนด๎านการศึกษา

 - โครงการสํงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตาม เพื่อสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล 500,000 500,000 500,000 มีการดําเนิน สามารถสํงเสริม สนับสนุนการจัดการ ทุกสํวนราชการ

แผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล การดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา ตาม การตาม ศึกษา การดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา

แผนยุทธศาสตร๑การพฒันาการศึกษา โครงการ ตามแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลฯ

และพฒันาการศึกษาสามปี ได๎เป็นอยํางดี

 - โครงการจัดรถรับสํงนักเรียนภายในพื้นที่ตําบล จัดพาหนะ เพื่ออํานวยความสะดวก ใน บ๎านแมํฮาว หมูํ 3 50,000 50,000 50,000 -"- สามารถอํานวยความสะดวกให๎กับ สํานักปลัด

การเดินทางไปโรงเรียน ให๎กับเด็ก บ๎านปันง๎าว หมูํ 7 เด็กนักเรียนที่ด๎อยโอกาส และขาด
นักเรียนที่ด๎อยโอกาส และขาดทุนทรัพย๑ บ๎านปางมํวง หมูํ 9 ทุนทรัพย๑ได๎เป็นอยํางดี
ในพื้นที่

 - โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมรํวมกันใน เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมให๎เด็กนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของ 50,000 50,000 -"- สามารถจัดกิจกรรมให๎เด็กนักเรียน สํานักปลัด

ระหวํางปิดภาคเรียน ทํากิจกรรมรํวมกัน เชํนการเข๎าคํายตํางๆเทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล ในพื้นที่ได๎เป็นอยํางดี

 - โครงการสนับสนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให๎เด็กนักเรียนได๎มีความร๎ู ในการ โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของ 50,000 50,000 -"- สามารถสนับสนุนการศึกษาดูงาน สํานักปลัด

ให๎กับเด็กนักเรียน ศึกษาดูงานแตํละประเภทตามที่สนใจ เทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล ให๎เด็กนักเรียน ในพื้นที่ได๎เป็นอยํางดี
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3.5  การสง่เสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และสง่เสริมการเรียนรู้ชมุชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการสนับสนุนหนังสือพมิพ๑ - เพื่อสนับสนุนหนังสือ, ส่ือส่ิงพมิพ๑ตํางๆ หมูํ 3 - 9 จุดบริการประชาชนตํารวจ 100,000 100,000 มีการดําเนิน ประชาชนมีสถานที่ ส่ิงพมิพ๑ และแหลํง สํานักปลัด

ประจําหมูํบ๎าน หมูํ 3-9 ให๎กับหมูํบ๎าน จุดบริการประชาชนตํางๆ บ๎านหัวหนอง การตาม ข๎อมูลขําวสารที่ดี เป็นสัดสํวน

โครงการ

 - โครงการทุนการศึกษาด๎านพยาบาลและ เพื่อชํวยเหลือเด็กที่เรียนดี ที่สนใจ บ๎านหัวหนอง หมูํ8 200,000 200,000 -"- สามารถชํวยเหลือเด็กที่เรียนดี แตํยากจน สํานักปลัด

สาธารณสุขให๎นักเรียนที่เรียนดีแตํยากจน เรียนทางด๎านพยาบาล และสาธารณสุข ได๎เป็นอยํางดี

2 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงพฒันาศูนย๑การเรียนร๎ู

 - โครงการห๎องสมุดประชาชน , ห๎องสมุดIT เพื่อเป็นการพฒันาความร๎ูให๎แกํเด็ก กํอสร๎างห๎องสมุดประชาชน พร๎อม 500,000 500,000 -"- สามารถพฒันาความร๎ูให๎แกํเด็กใน สํานักปลัด

บ๎านสถานี หมูํ 4 ในพื้นที่ อุปกรณ๑ IT ครบชุด จํานวน 1 แหํง พื้นที่ได๎เป็นอยํางดี

 - โครงการจัดต้ังศูนย๑การเรียนร๎ูในชุมชนหรือห๎อง เพื่อให๎ประชาชนในหมูํบ๎านมีศูนย๑การ สร๎างศูนย๑การเรียนร๎ูชุมชน หรือห๎อง 50,000 50,000 50,000 -"- ประชาชนบ๎านแพะดอนสัก หมูํ 5 สํานักปลัด

สมุด บ๎านแพะดอนสัก หมูํ 5 เรียนร๎ูไว๎สําหรับศึกษาหาความร๎ู สมุด บ๎านแพะดอนสัก หมูํ 5 มีศูนย๑การเรียนร๎ูสําหรับค๎นคว๎า 

ศึกษาหา ความร๎ูได๎

 - โครงการปรับปรุง ซํอมแซม ตํอเติม ศูนย๑- เพื่อปรับปรุงซํอมแซม อาคารศูนย๑ ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กในตําบล 200,000 200,000 200,000 -"- ปรับปรุง ซํอมแซม ศูนย๑พฒันา กองชําง

พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล พฒันาเด็กเล็กในตําบล เทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล เด็กเล็กในตําบล
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3.5  การสง่เสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และสง่เสริมการเรียนรู้ชมุชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการพฒันา กศน.ตําบลห๎างฉัตร เพื่อให๎ กศน.ตําบลห๎างฉัตร มีการพฒันา จํานวนผ๎ูรับบริการ 150 คน 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 สามารถทําให๎ กศน.ตําบลห๎างฉัตร มี ทต.

ให๎เป็นแหลํงการเรียนร๎ูตลอดชีวิต สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมให๎เป็นแหลํง อุดหนุน กศน. อําเภอห๎างฉัตร ของ ปชชง การพฒันาสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม กศน.

เรียนร๎ูตลอดชีวิตประจําตําบล ต.ห๎างฉัตรได๎ ให๎เป็นแหลํงเรียนร๎ูตลอดชีวิตประจํา อําเภอห๎างฉัตร

รับบริการทาง ตําบลได๎เป็นอยํางดี

การศึกษา

 - โครงการจัดสร๎างศูนย๑การเรียนชุมชน เพื่อจัดสร๎างศูนย๑การเรียนชุมชน จํานวน 1 ศูนย๑ 500,000 มีการดําเนิน มีศูนย๑การเรียนชุมชน กองชําง

(กศน.) การตาม

โครงการ

 - โครงการปรับปรุงภมูิทัศน๑ ศูนย๑พฒันา เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน๑ ศูนย๑พฒันา ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กในตําบล 40,000 40,000 40,000 -"- ปรับปรุงภมูิทัศน๑ ศูนย๑พฒันา กองชําง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล เด็กเล็กในตําบล เทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล เด็กเล็กในตําบล

-โครงการกํอสร๎างอาคารศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก เพื่อใช๎เป็นสถานที่เรียนและดูแลเด็ก กํอสร๎างอาคารศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก 2,474,000 -"- สามารถกํอสร๎างศูนย๑พฒันาเด็กประจํา กองชําง

เทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล ในพื้นที่ รหัส สถ.ศพด.3  จํานวน 1 หลัง ตําบล จํานวน 1 แหํง

 - โครงการกํอสร๎างศูนย๑การเรียนร๎ู เพื่อให๎ประชาชนในหมูํบ๎านมีศูนย๑การ สร๎างศูนย๑การเรียนร๎ูชุมชนใน 500,000 -"- ประชาชนมีศูนย๑การเรียนร๎ูสําหรับ สํานักปลัด

ชุมชนระดับตําบล เรียนร๎ูไว๎สําหรับศึกษาหาความร๎ู หมูํบ๎าน ค๎นคว๎า ศึกษาหา ความร๎ูได๎
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.5  การสง่เสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และสง่เสริมการเรียนรู้ชมุชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการสํงเสริมห๎องสมุด IT เพื่อชุมชน เพื่อสํงเสริมห๎องสมุด IT สําหรับ โรงเรียนบ๎านแมํฮาว 100,000 100,000 มีการดําเนิน สํงเสริมห๎องสมุด IT สําหรับ สํานักปลัด

โรงเรียนบ๎านแมํฮาว ชุมชนได๎ศึกษาหาความร๎ู การตาม ชุมชนได๎ศึกษาหาความร๎ู
โครงการ

- โครงการจัดฝึกอบรมให๎ควมร๎ูด๎านคอมพวิ- เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชน บ๎านแมํฮาว หมูํ 3 20,000 20,000 -"- สามารถสํงเสริมและสนับสนุนให๎ สํานักปลัด

เตอร๑ให๎กับประชาชนทั่วไป บ๎านแมํฮาว หมูํ 3 ได๎ใช๎คอมพวิเตอร๑เบื้องต๎นเป็น ประชาชนได๎ใช๎คอมพวิเตอร๑เบื้องต๎น
ได๎เป็นอยํางดี

3 โครงการสํงเสริมด๎านการศึกษา

 - โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน เพื่อให๎เด็กในหมูํบ๎านได๎มี จัดหาส่ือการเรียนการสอน 45,000 45,000 45,000 -"- เด็กในศูนย๑ฯ มีการพฒันาการสมวัย สํานักปลัด

ให๎แกํเด็กกํอนวัยเรียน พฒันาการและเรียนร๎ูตามวัย ให๎แกํศูนย๑ฯ เด็กเล็ก ทั้ง 3 แหํง

 - โครงการอาหารกลางวัน 100% เพื่อให๎สถานศึกษาจัดทําอาหาร สนับสนุนงบประมาณสมทบ โครงการ 512,000 512,000 512,000 -"- เด็กนักเรียนและเด็กกํอนวัยเรียน สํานักปลัด

    โรงเรียนในเขตพื้นที่ และ กลางวันให๎เด็กนักเรียนและเด็ก อาหารกลางวันในโรงเรียนและ  (636,000) ทุกคนได๎รับประทานอาหารกลาง

    ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กในเขต กํอนวัยเรียนทุกคนได๎ทาน ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ วันอยํางครบถ๎วน

 - โครงการอาหารเสริม (นม) 100% เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัด สนับสนุนงบประมาณสมทบใน 200,000 200,000 200,000 -"- เด็กนักเรียนและเด็กกํอนวัยเรียน สํานักปลัด

   โรงเรียนในเขตพื้นที่ และ ศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก สรรอาหารเสริม(นม)ให๎นักเรียน โครงการอาหารเสริม (นม) ให๎ ทุกคนได๎ด่ืมนมและมีสุขภาพ

   ในสังกัดเทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล ทุกระดับชั้นและเด็กกํอนวัยเรียน โรงเรียนและศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ๑

ได๎ด่ืมอยํางทั่วถึงกัน ในเขตพื้นที่
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3.5  การสง่เสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และสง่เสริมการเรียนรู้ชมุชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการจัดหาเคร่ืองแบบให๎เด็ก เพื่อลดคําใช๎จํายของครอบครัว จัดซ้ือเคร่ืองแบบให๎เด็กกํอน 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนิน เด็กในศูนย๑ฯ ได๎รับเคร่ืองแบบใช๎ใน สํานักปลัด

กํอนวัยเรียน วัยเรียน การตาม รูปแบบเดียวกัน
โครงการ

 - โครงการจัดหาเคร่ืองใช๎ประจําตัวให๎ เพื่อลดคําใช๎จํายของครอบครัว จัดซ้ือเคร่ืองใช๎ประจําตัวเด็กให๎ 60,000 60,000 60,000 -"- เด็กในศูนย๑ฯ ได๎รับเคร่ืองแบบใช๎ใน สํานักปลัด

เด็กกํอนวัยเรียน เด็กกํอนวัยเรียน รูปแบบเดียวกัน

 - โครงการจัดหาวัสดุงานบ๎านงานครัว เพื่อดูแลรักษาความสะอาดของ จัดซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว 40,000 40,000 40,000 -"- เด็กในศูนย๑ฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ สํานักปลัด

ให๎แกํศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก ศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก ให๎แกํศูนย๑ฯ เด็กเล็ก ทั้ง 3 แหํง ศูนย๑ฯ มีสภาพนําอยูํ

 - โครงการสํงเสริมการเลํนดนตรีสากล เพื่อเป็นการสํงเสริมการเลํน เด็ก เยาวชน และประชาชน 10,000 10,000 10,000 -"- เยาวชนและประชาชน ได๎เรียนร๎ู สํานักปลัด

ดนตรีสากล ทั่วไป และพฒันาทักษะ ด๎านดนตรีสากล

 - โครงการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษสํูอาเซียน -เพื่อพฒันาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อ นักเรียนชั้น ป1- ม.3 ทุกคน 110,000 110,000 110,000 -"- นักเรียนโรงเรียนบ๎านปันง๎าวและโรง- ทต.

การส่ือสาร โรงเรียนบ๎านปันง๎าว และโรงเรียน เรียนชุมชนบ๎านแมํฮาว สามารถใช๎ รร.ชุมชน

-เพื่อจัดจ๎างวิทยากรครูชาวตํางชาติ ชุมชนบ๎านแมํฮาว ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได๎ บ๎านแมํฮาว
รร.ห๎างฉัตรวิทยา รร.บ๎านปันง๎าว

- โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย เพือ่พัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพตามจุด สํงเสริมการจัดการเรียนการสอน 50,000 -"- โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอน ทต.

มุงํหมายของหลักสูตร โรงเรียนบ๎านปันง๎าว สําหรับเด็กปฐมวัยที่ดี รร.บ๎านปันง๎าว
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3.5  การสง่เสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และสง่เสริมการเรียนรู้ชมุชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการห๎องสมุดมีชีวิต เพือ่พัฒนาปรับปรุงห๎องสมุดให๎สมบูรณ๑ หนังสือ, ส่ืออุปกรณ๑ที่สมบูรณ๑พร๎อมให๎ 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนิน มีหนังสือ, ส่ืออุปกรณ๑ที่สมบูรณ๑พร๎อมให๎ ทต.

จัดซ้ือ/จัดหาหนังสือ, ส่ืออุปกรณ๑ไว๎ บริการแกํนักเรียนและ การตาม บริการแกํนักเรียนและ ร.ร.บา๎นปนัง๎าว

บริการแกํนักเรียนและบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไปโรงเรียนบ๎านปันง๎าว โครงการ บุคคลทั่วไป

 - โครงการส่ือพฒันาการเสริมสร๎าง เพือ่เป็นการสนับสนุนพัฒนาการ อุดหนุนโรงเรียนบ๎านปันง๎าว 50,000 50,000 50,000 -"- เป็นการสนับสนุนพฒันาการทางด๎าน -"-

สมรรถภาพรํางกาย โรงเรียนปันง๎าว ทางด๎านรํางกายของเด็กนักเรียน รํางกายของเด็กนักเรียน 

-สํงเสริมการเรียนร๎ูการใช๎ส่ือเทคโนโลยี       1.เพื่อให๎นักเรียนมทีักษะพื้นฐานในการเรียนอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ๎านแมํฮาว 70,000 70,000 70,000 นักเรียนทุก นักเรียนได๎รับการพฒันา เป็น ทต.

โดยการจ๎างครูสอนคอมพวิเตอร๑ ร๎ูใชค๎อมพิวเตอร๑อยาํงถกูต๎อง ต.ห๎างฉัตร  (50,000) คนมีทักษะ พื้นฐานในการเรียนตํอ ตลอดจน ร.ร.ชุมชน

2.นักเรียนสามารถใชค๎อมพิวเตอร๑ในการ ในการใช๎คอม สามารถศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลใน บ๎านแมํอาว

สืบค๎นขอ๎มลูสํงเสริมการเรียนร๎ูในทุกกลํุม พิวเตอร๑ การเรียนร๎ู

สาระทําให๎ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

-โครงการ สํงเสริมนักเรียนสืบสานวัฒนธรรม เพื่อให๎นักเรียนชั้น ป.4-6 ได๎รับการฝึก นักเรียนจํานวน 10,000 10,000 10,000 นักเรียนชั้น นักเรียนชั้น ป.4-6 ได๎รับการฝึก -"-

ล๎านนา (ดนตรีพื้นเมือง นาฏศิลป)์ ทักษะในวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ 30  คน (ร.ร.ชุมชนบ๎านแมํฮาว) ป.4-6 มีทักษะ ทักษะในวิชาดนตรี-นาฏศิลป์

ด๎านดนตรี
นาฆศิลป์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.5  การสง่เสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และสง่เสริมการเรียนรู้ชมุชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการศึกษาแหลํงเรียนร๎ูนอกสถานศึกษา เพื่อให๎ครู และนักเรียนมีประสบการณ๑ ผ๎ูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา 30,000 30,000 มีการดําเนิน นักเรียนมีประสบการณ๑ตรง จากการ ทต.

เพื่อพฒันานักเรียน  รร.ชุมชนบ๎านแมํฮาว  ตรง จากการศึกษาแหลํงเรียนร๎ูทั้งใน นักเรียนชั้นป.4-ป.6  และตัวแทน การตาม ศึกษาแหลํงเรียนร๎ูทั้งในและนอกสถานที่ รร.ชุมชน

 และนอกสถานที่ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา โครงการ บ๎านแมํฮาว

- โครงการกีฬาสร๎างสัมพนัธ๑โรงเรียนชุมชน 1.เพื่อให๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถ - จัดการแขํงขันกีฬาระหวํางโรงเรียน 20,000 -"- 1. นักเรียนได๎แสดงความสามารถด๎าน ทต.

บ๎านแมํฮาวกับโรงเรียนบ๎านปันง๎าว ด๎านกีฬา พฒันาตนเองได๎ตามศักยภาพ ผ๎ูปกครองหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง กีฬา และพฒันาตนเองได๎ตามศักยภาพ รร.ชุมชน

2.เพื่อประสานความรํวมมือสร๎างสัมพนัธ๑ รร.ชุมชนบ๎านแมํฮาว, รร.บ๎านปันง๎าว 2. สามารถประสานความรํวมมือสร๎าง บ๎านแมํฮาว

ในการรํวมมือรํวมกันระหวํางโรงเรียน สัมพนัธ๑ระหวํางโรงเรียนได๎เป็นอยํางดี รร.บ๎านปันง๎าว

-โครงการสร๎างความพร๎อมเด็กปฐมวัย เพื่อสร๎างความพร๎อมให๎นักเรียนระดับ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 30,000 - - -"- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ได๎รับ ทต.

(ผ๎ูปกครองมั่นใจ  โรงเรียนดีใกล๎บ๎าน) ปฐมวัยได๎รับการพฒันาเข๎าสํูวัยเรียน  และ  2 เตรียมความพร๎อมเข๎าสํู การพฒันาเตรียมความพร๎อมเข๎า ร.ร.ชมุชน

และผ๎ูปกครองมีความมั่นใจที่จะสํง วัยเรียนระดับปฐมวัย  และห๎อง สํูวัยเรียนตามหลักสูตรระดับ บ๎านแมฮําว

บุตรหลานเข๎ามาเลําเรียน เนื่องจาก เรียนระดับชั้นอนุบาลมีส่ือวัสดุ ปฐมวัยและผ๎ูปกครองมีความ

โรงเรียนมีความพร๎อม เป็นที่ยอมรับ อุปกรณ๑ตลอดจนสภาพแวดล๎อม มั่นใจที่จะสํงบุตรหลานเข๎ามา

ในการจัดกิจกรรม เอื้อตํอการจัดการเรียนการสอน เลําเรียน

โรงเรียนชุมชนบ๎านแมํฮาว
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.5  การสง่เสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และสง่เสริมการเรียนรู้ชมุชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- ศูนย๑เรียนร๎ูชุมชนตําบลห๎างฉัตร (รร.ชุมชนบ๎าน- 1. จัดหาคอมพวิเตอร๑เพื่อบริการนักเรียนคอมพวิเตอร๑ ปีละ 3 เคร่ือง 45,000 45,000 มีการดําเนิน 1. นักเรียนมีคอมพวิเตอร๑เพยีงพอ ทต.

แมํฮาว) และชุมชน ศูนย๑เรียนร๎ูชุมชนตําบลห๎างฉัตร การตาม 2. ชุมชนได๎ใช๎บริการเรียนร๎ู รร.ชุมชน

(ห๎องเรียนอิเล็กทรอนิกส๑ Elactronic classroom)2. นักเรียนและชุมชนได๎มีคอมพวิเตอร๑ (รร.ชุมชนบ๎านแมํฮาว) โครงการ บ๎านแมํฮาว

ในการเรียนร๎ูเพยีงพอ สามารถสืบค๎น

ข๎อมูลสํงเสริมการเรียนร๎ู

ศูนย๑เรียนร๎ูเกษตรพอเพยีง 1. พฒันาแหลํงเรียนร๎ูเกษตรพอเพยีง - สร๎างศูนย๑เรียนร๎ูภายในโรงเรียน 20,000 20,000 20,000 นักเรียนชั้น 1. มีแหลํงเรียนร๎ูที่มีคุณภาพบริการ -"-

2. ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ําชีวภาพ - ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ําจากเศษใบ ป.4-6 ทุกคน ให๎นักเรียนและประชาชนทั่วไป

ไม๎ไว๎ใช๎ตลอดชีวิต มีทักษะการ 2. นักเรียนได๎นําเอาแนวทาง

- นักเรียนทุกคนนําความร๎ูไปใช๎ เรียนร๎ูเกษตรเศรษฐกิจพอเพยีงใช๎ในชีวิตประจําวัน

(โรงเรียนชุมชนบ๎านแมํฮาว) พอเพยีง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.5  การสง่เสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และสง่เสริมการเรียนรู้ชมุชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- จัดทําศูนย๑เรียนร๎ู ภมูิปัญญา ลานกีฬา 1. พฒันาศูนย๑เรียนร๎ูอยํางยั่งยืน มีศูนย๑เรียนร๎ูที่ใช๎รํวมกันสํงเสริม 5,000 มีการดําเนิน 1. มีศูนย๑เรียนร๎ูในด๎านการออก ทต.

ลานกิจกรรม 2. จัดกิจกรรมแขํงขันประกอบอาหาร สุขภาพชุมชน การตาม กําลังกายและพชืสมุนไพร รร.ชุมชน

สํงเสริมสุขภาพจากสมุนไพร โครงการ 2. นักเรียนและประชาชนที่ใช๎ บ๎านแมํฮาว

3. การแขํงขันเปตอง บริการสุขภาพแข็งแรง

3. เกิดความภมูิใจรํวมกัน

 - โครงการโรงเรียนในฝันเทศบาลตําบล เพื่อดําเนินกิจกรรมของ ห๎างฉัตร- เทศบาลตําบลห๎างฉัตรแมํตาล 50,000 50,000 -"- ดําเนินกิจกรรมของเทศบาลฯ สํานักปลัด

ห๎างฉัตรแมํตาล แมํตาล เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย

 - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเลํนสนามกลางแจ๎ง เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองเลํนสนามกลางแจ๎ง ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กในตําบล 40,000 40,000 -"- จัดซ้ือเคร่ืองเลํนสนามกลางแจ๎ง สํานักปลัด

สําหรับศูนย๑พฒันาเด็กเล็กตําบลห๎างฉัตร ให๎แกํเด็กเล็กในตําบล ให๎แกํเด็กเล็กในตําบล

- โครงการทัศนศึกษาในทันฑสถาน , เรือนจํา เพื่อให๎เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตําบล 50,000 50,000 -"- เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได๎ สํานักปลัด

ให๎กับโรงเรียนในพื้นที่ตําบล ได๎ศึกษาชีวิตความเป็นอยูํของผ๎ู ห๎างฉัตรแมํตาล ศึกษาชีวิตความเป็นอยูํของผ๎ูต๎องขัง

ต๎องขัง และได๎ร๎ูถึงโทษของการกระทํา และได๎ร๎ูถึงโทษของการกระทํา

ความผิด ความผิด
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.5  การสง่เสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และสง่เสริมการเรียนรู้ชมุชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการจัดซ้ือคอมพวิเตอร๑ ศูนย๑พฒันา เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร๑ ให๎แกํศูนย๑ ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กในตําบล 20,000 20,000 20,000 มีการดําเนิน จัดซ้ือคอมพวิเตอร๑ ให๎แกํศูนย๑ สํานักปลัด

เด็กเล็กตําบลห๎างฉัตร พฒันาเด็กเล็กในตําบล การตาม พฒันาเด็กเล็กในตําบล
โครงการ

 - โครงการติดต้ังโทรศัพท๑ พร๎อมอินเตอร๑เน็ต เพื่อติดต้ังโทรศัพท๑ และอินเตอร๑เน็ต ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กในตําบล 10,000 10,000 10,000 -"- ติดต้ังโทรศัพท๑ และอินเตอร๑เน็ต สํานักปลัด

ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กตําบลห๎างฉัตร แกํศูนย๑พฒันาเด็กเล็กในตําบล แกํศูนย๑พฒันาเด็กเล็กในตําบล

 - โครงการอบรมอาสายุวกาชาด(กศน.) เพื่อเสริมสร๎างให๎เด็กและเยาวชน เด็ก เยาวชน นักศึกษากศน. ในพื้นที่ 10,000 10,000 -"- เสริมสร๎างให๎เด็กและเยาวชนมีความ ทต.

มีความศรัทธาตํอการกาชาด จํานวน 30 คน ศรัทธาตํอการกาชาด (กศน.)

 - โครงการคํายคุณธรรมจริยธรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ มีความร๎ู นักเรียนนักศึกษานอกระบบและ 12,500 12,500 -"- ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ มีความร๎ูความ

 (กศน.) ความเข๎าใจในหลักธรรมคําสอนของ ประชาชน จํานวน 50 คน เข๎าใจในหลักธรรมทางพทุธศาสนา -"-
ศาสนา และคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม

 - โครงการจัดต้ังศูนย๑ ICT ใน กศน.ตําบลห๎างฉัตร เพื่อให๎มีศูนย๑ กศน.ตําบล ให๎เป็น จัดซ้ือคอมพวิเตอร๑ จํานวน 4 ชุด 88,784 88,784 -"- สามารถพฒันาให๎ศูนย๑ กศน.ตําบล ให๎

แหลํงเรียนร๎ูตลอดชีวิตประจําตําบล พร๎อมติดต้ังระบบอินเตอร๑เนตความ เป็นแหลํงเรียนร๎ูตลอดชีวิตประจําตําบล -"-

เร็วสูง

 - โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาด๎วย เพื่อสํงเสริมและพฒันานักเรียนให๎มีองค๑ จ๎างครูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน 500,000 500,000 -"- สามารถสํงเสริมและพฒันานักเรียนให๎ ทต.

เจ๎าของภาษา ความร๎ูทางภาษาทั้งภาษาอังกฤษ และ และครูสอนภาษาอาเซียนอีก 1 คน มีองค๑ความร๎ูทางภาษาทั้งภาษาอังกฤษ ร.ร. ห๎างฉตัร

ภาษาอาเซียน โดยครูเป็นชาวตํางชาติเจ๎าของภาษา และภาษาอาเซียนได๎เป็นอยํางดี วทิยา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.5  การสง่เสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และสง่เสริมการเรียนรู้ชมุชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการเยาชนรํุนใหมํ รํวมต๎านภยัยาเสพติด - เพื่อให๎นักเรียนได๎รับร๎ูและรับทราบถึง นักเรียน จํานวน 60 คน 35,900 มีการดําเนิน นักเรียนได๎รับภมูิค๎ุมกันสารเสพติด ทต.

ปัญหาและพษิภยัของยาเสพติด (โรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา) การตาม นักเรียนกลํุมเส่ียงได๎รับการแก๎ไขปัญหา ร.ร. ห๎างฉตัร

- เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและ โครงการ วทิยา

รํวมแก๎ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 - โครงการฟื้นฟอูนุรักษ๑จารีตประเพณี ภมูิปัญญา -เพื่อปลูกจิตสํานึกทางวัฒนธรรมพื้นฐานนักเรียน จํานวน 550 คน 30,000 30,000 30,000 -"- นักเรียนมีจิตสํานึกทางวัฒนธรรม -"-

ชาวบ๎านอําเภอห๎างฉัตร ให๎นักเรียนอําเภอห๎างฉัตร (โรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา)

 - โครงการคุณธรรมนําชีวิต -เพื่อพฒันาคุณภาพจริยธรรมคํานิยม นักเรียน จํานวน 70 คน 42,650 42,650 42,650 นักเรียนจํานวน นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม -"-

อันพงึประสงค๑ของนักเรียน (โรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา) (31,200) 70 คน มีจริย- จริยธรรมคํานิยมอันพงึประสงค๑ตาม

-เพื่อให๎นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ ธรรมอันพงึ หลักสูตรกําหนดและเป็นที่ยอมรับของ

จริยธรรมอันพงึประสงค๑ตามหลักสูตร ประสงค๑ สังคม
และสังคมศาสตร๑

 - โครงการช๎างเผือก โรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา เพื่อสนับสนุนโรงเรียน ให๎ทํากิจกรรม โรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา 50,000 50,000 50,000 มีการดําเนิน สนับสนุนโรงเรียน ให๎ทํากิจกรรมที่ -"-

ที่เป็นประโยชน๑ตํอนักเรียน การตาม เป็นประโยชน๑ตํอนักเรียน

โครงการ
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3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

3.5  การสง่เสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และสง่เสริมการเรียนรู้ชมุชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการสํงเสริมวิชาการ -เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น ม.6 30,000 30,000 30,000 มีการดําเนิน นักเรียนชั้น ม.6  มีผลสัมฤทธิ์วิชา ทต.

ระดับ ม.6 ให๎สูงขึ้น (โรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา) การตาม คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ ภาษาไทย รร.ห๎างฉตัร

โครงการ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษสูงขึ้น วทิยา

 - โครงการ ปรับปรุงห๎องสมุดเยาวชนตําบล สํงเสริมให๎เยาวชนและผ๎ูสนใจในเขต  -หนังสือทั่วไป 200 เลํม 100,000 -"- เยาวชนและประชาชนใน -"-

ห๎างฉัตร โรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา พื้นที่ตําบลห๎างฉัตรรักการอําน  และ  -เคร่ืองฉายดีวีดี 1 ชุด ตําบลห๎างฉัตรมีนิสัยรักการอําน

สํงเสริมให๎มีการสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํง  -พนักงานผ๎ูชํวยบรรณารักษ๑  1 คน สนใจในการแสวงหาความร๎ู

เรียนร๎ูตําง ๆ ที่ทันสมัย  มีบริการยืม  -เคร่ืองคอมพวิเตอร๑ 10  เคร่ือง ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง

คืนหนังสือและผ๎ูใช๎บริการสนุกกับการ  -เคร่ืองปร้ินเตอร๑ All in one 1 ชุด

เรียนร๎ูและพฒันาตนเองอยูํเสมอ  -โต๏ะ-เก๎าอี้ 5 ชุด ฯลฯ

(โรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา)

- โครงการสุขภาวะครอบครัวในสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณลักษณะที่พงึประสงค๑ นักเรียนชั้น ม.1 จําวน 135 คน 46,400 50,000 50,000 -"- นักเรียนมีความเข๎มแข็งทางใจ หลีก- -"-

โรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา ของนักเรียน นักเรียนชั้น ม.4 จําวน 97 คน เล่ียงพฤติกรรมไมํพงึประสงค๑ได๎

- โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อให๎นักเรียนได๎มีรํางกายที่แข็งแรง นักเรียน โรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา 30,000 30,000 30,000 -"- นักเรียนได๎มีรํางกายที่แข็งแรง -"-

โรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา และดําเนินกิจกรรมตํางๆ และดําเนินกิจกรรมตํางๆ
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3.5  การสง่เสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และสง่เสริมการเรียนรู้ชมุชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ ( ผลผลิตของโครงการ ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

   - โครงการการจัดการแขํงขันกีฬาเด็กและเยาวชนเพื่อสนับสนุนการจัดการแขํงขันกีฬา เด็กและเยาวชนในเขตอําเภอห๎างฉัตร 10,000 10,000 -"- สนับสนุนการจัดการแขํงขันกีฬา ทต.

อําเภอห๎างฉัตรประจําปีการศึกษา 2560 เด็กและเยาวชน อําเภอห๎างฉัตร  (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลห๎างฉัตร) (10,000) เด็กและเยาวชน อําเภอห๎างฉัตร รร.อนุบาล-

ห๎างฉัตร

 - โครงการสํงเสริมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อสํงเสริมเพิ่มทักษะทางด๎านภาษา บ๎านขามแดง หมูํ 6 30,000 -"- สามารถเพิ่มทักษะทางด๎านภาษา สํานักปลัด

สํูชุมชน บ๎านขามแดง หมูํ 6 อังกฤษให๎แกํประชาชน อังกฤษให๎แกํประชาชนได๎เป็นอยํางดี

 - โครงการปรับภมูิทัศน๑และสนามเด็กเลํน เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ จากพื้นที่ที่ไมํ จัดซ้ือดินปรับสภาพสถานที่ และ 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถปูองกันอุบัติเหตุ จากพื้นที่ที่ สํานักปลัด

ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กบ๎านขามแดง หมูํ 6 เรียบและมีร้ัวรอบขอบชิด กํอสร๎างร้ัวรอบบริเวณศูนย๑เด็ก ไมํเรียบและมีร้ัวรอบขอบชิด
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หนํวยงานที่เกี่ยว
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