
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล้าปางใหม้ีความพร้อมรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน และกลุม่ประเทศอนุภมูิภาคลุม่แม่น ้าโขง (GMS)
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.1  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช้ และสถานทีป่ฏบิตัิงาน 
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการบริหารจดัการภายในองค์กร

- โครงการบริหารงานทัว่ไปในองค์กร  -เพือ่ใชจ้า่ยในการจดัหาวสัดุ จดัซ้ือวสัดุส านกังาน และ 10,000,000 12,000,000 14,000,000 มีการด าเนนิ การปฏบิติังานมคีวามสะดวก รวดเร็ว ส านกัปลัด
อปุกรณ์ เคร่ืองใชส้ านกังาน ค่าใชจ้า่ยอืน่ในองค์กร การตาม และมปีระสิทธภิาพ กองคลัง

 -เพือ่ใชจ้า่ยในการอ านวยการ โครงการ บริการประชาชนได้ทัว่ถงึ ส่วนโยธา

- โครงการจดัสรรงบประมาน(งบกลาง) เพือ่จดัสรรเปน็ค่าใชจ้า่ยกรณีฉกุเฉนิ พืน้ทีใ่นเขตเทศบาลต าบลหา้งฉตัร 300,000 300,000 300,000 -"- การปฏบิติังานมคีวามสะดวก รวดเร็ว ส านกัปลัด

หรือค่าใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเปน็เร่งด่วน แมต่าล และมปีระสิทธภิาพ

- โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบล เพือ่กอ่สร้างเมรุ บริหารงานด้านต่างๆ - ปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับภมูทิศัน์ 100,000 100,000 100,000 -"- สามารถกอ่สร้างเมรุ บริหารงานและ ส านกัปลัด

ห้างฉัตรแม่ตาล กับเทศบาลต าบลห้างฉัตร ในการ และบริหารงบประมาณทีเ่กีย่วเนือ่งกบั และบริหารจดัการร่วมกนั งบประมาณฌาปนสถานร่วมกนัได้เปน็

 ฌาปนสถานต าบลหา้งฉตัร อยา่งดี

- โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัท า จดัท าแผนยทุธศาสตร์ แผนสามปี 20,000 20,000 20,000 -"- ได้มแีผนพฒันาเศรษฐกจิ และสังคม ส านกัปลัด

แผนพฒันาของเทศบาลต าบล แผนการด าเนนิงาน และการติดตาม ขององค์กร และเพือ่เปน็แผนในการใช้

หา้งฉตัรแมต่าล ประเมนิผลแผนพฒันา จา่ยงบประมาณขององค์กร  และ

ประชาชนได้ทราบผลการด าเนนิงาน

ขององค์กร และสามารถตรวจสอบได้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล้าปางใหม้ีความพร้อมรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน และกลุม่ประเทศอนุภมูิภาคลุม่แม่น ้าโขง (GMS)
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.1  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช้ และสถานทีป่ฏบิตัิงาน 
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

2 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองมอื เคร่ืองใช้

 - โครงการจดัซ้ือรถตัดหญ้า เพือ่ใชใ้นการตัดถางหญ้าพืน้ที่ เปน็รถนัง่ขบัขนาดแรงมา้ 150 350,000 350,000 350,000 มีการด าเนนิ สามารถใชใ้นการตัดถางหญ้าพืน้ที ่และ ส านกัปลัด

ประจ าเทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล แรงมา้ การตาม ประหยดัค่าจา้งแรงงานได้เปน็อยา่งดี
โครงการ

 - โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์ส านกังาน เพือ่เปน็แนวทางการท างานแบบ ชดุส านกังานครบชดุทีเ่ปน็เคร่ือง 320,000 320,000 320,000 -"- เปน็แนวทางการท างานแบบมี ส านกัปลัด

หอ้งสมดุประชาชน ของ มคุีณภาพทีดี่ มอืส านกังานครบชดุ คุณภาพทีดี่

 - โครงการจดัซ้ือเต็นทป์ระจ า เพือ่ส าหรับใชง้านทีเ่ปน็สาธารณะ จ านวน 10 เต็นท์ 100,000 100,000 100,000 -"- มเีต้นไวส้ าหรับใชง้านทีเ่ปน้ ส านกัปลัด

ประโยชน์ สาธารณะประโยชน์

 - โครงการจดัซ้ือเคร่ืองมอืเคร่ืองใช ้วสัดุ เพือ่ท าใหก้ารปฏบิติังานเปน็ไป จดัซ้ือเคร่ืองมอืเคร่ืองใช ้วสัดุ 500,000 500,000 500,000 -"- การปฏบิติังานเปน็ไปอยา่ง ส านกัปลัด

อปุกรณ์ รวมถงึครุภณัฑ์ทีจ่ าเปน็ต้องใชใ้นการ อยา่งมปีระสิทธภิาพ อปุกรณ์ ครุภณัฑ์ รวดเร็วและมปีระสิทธภิาพ

ปฏบิติังานภายในองค์กร

 - โครงการจดัซ้ือวทิยส่ืุอสาร เพือ่ใหก้ารปฏบิติังานเปน็ไปด้วยความ จดัซ้ือวทิยส่ืุอสารครบชดุส าหรับ 160,000 -"- การปฏบิติังานเปน็ไปด้วยความสะดวก ส านกัปลัด

สะดวกรวดเร็ว ผู้บริหาร, สท. ,พนกังาน และอปพร. รวดเร็ว
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล้าปางใหม้ีความพร้อมรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน และกลุม่ประเทศอนุภมูิภาคลุม่แม่น ้าโขง (GMS)
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.1  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช้ และสถานทีป่ฏบิตัิงาน 
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการจดัซ้ือรถเกบ็ขยะ เพือ่การจดัเกบ็ขยะเปน็ไปด้วยความ จ านวน 1 คัน 2,000,000 มีการด าเนนิ สามารถจดัเกบ็ขยะเปน็ไปด้วย ส านกัปลัด

รวดเร็ว การตาม ความรวดเร็ว
โครงการ

 - โครงการจดัซ้ือรถกูภ้ยั เพือ่ใหก้ารปฏบิติังานทางด้าน จ านวน 1 คัน 800,000 800,000 -"- ท าใหก้ารปฏบิติังานด้านบรรเทา ส านกัปลัด

บรรเทาสาธารณภยัเปน็ไปด้วย สาธารณภยัเปน็ไปด้วยความสะดวก

ความสะดวกและรวดเร็ว และรวดเร็วมากยิง่ขึน้

โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบ เพือ่ปรับปรุงและพฒันาระบบ ปรับปรุงและพฒันาประสิทธภิาพ 100,000 -"- ระบบสารสนเทศได้รับการ ส านกัปลัด

สารสนเทศส าหรับการบริหารภายในองค์กร สารสนเทศในการบริหารงานให้ ในการบริหารงานทางสารสนเทศ ปรับปรุง พฒันาใหท้นัสมยั

ทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์ ภายในหนว่ยงาน และทนัต่อเหตุการณ์ปจัจบุนั

 - โครงการจดัซ้ือรถโดยสาร(รถตู้ ) เพือ่ใหก้ารปฏบิติังาน ขนาด 12 ทีน่ัง่ จ านวน 1 คัน 1,100,000 1,100,000 -"- ท าใหก้ารปฏบิติังานราชการส่วนทอ้ง ส านกัปลัด

ของทางราชการส่วนทอ้งถิน่เปน็ไป ถิน่เปน็ไปด้วยความสะดวก

ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และรวดเร็ว

- โครงการจดัซ้ือเคมภีณัฑ์ในการปอ้งกนัและ เพือ่จดัซ้ือเคมภีณัฑ์ในการปอ้งกนั หมู ่3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 50,000 50,000 50,000 -"- สามารถปอ้งกนัและก าจดัโรคพชื ส านกัปลัด

ก าจดัโรคพชืและศัตรูพชื และก าจดัโรคพชืและศัตรูพชื และศัตรูพชืในพืน้ทีต่ าบลได้เปน็อยา่ง สนง.เกษตร

ดี อ.หา้งฉตัร
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล้าปางใหม้ีความพร้อมรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน และกลุม่ประเทศอนุภมูิภาคลุม่แม่น ้าโขง (GMS)
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.1  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช้ และสถานทีป่ฏบิตัิงาน 
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

3 โครงการปรับปรุงภมูทิศันส์ถานทีป่ฏบิติังาน

 - โครงการปรับปรุงสภาพภมูทิศัน์ เพือ่ปรับปรุงสภาพภมูทิศัน์ ส านกังาน หา้งฉตัรแมต่าล 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนนิ สภาพภมูทิศันบ์ริเวณส านกังาน ส านกัปลัด

บริเวณส านกังานเทศบาล การตาม มคีวามสวยงาม ร่มร่ืน
โครงการ

 - โครงการปรับปรุงอาคารส านกังาน เพือ่ปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ใหม้ี อาคารทกุอาคาร ภายใน 500,000 500,000 500,000 -"- ประชาชนทีม่าติดต่อราชการมี ส านกัปลัด

สภาพทีส่วยงาม ส านกังาน หา้งฉตัรแมต่าล ความพงึพอใจในสถานทีส่วยงาม

 - โครงการขยายเขตพืน้ที ่ส านกังาน เพือ่ขยายเขตพืน้ที ่ส านกังาน ส านกังานเทศบาลต าบลหา้งฉตัร 200,000 200,000 200,000 -"- ส านกังาน หา้งฉตัรแมต่าล มพีืน้ที่ ส านกัปลัด

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล หา้งฉตัรแมต่าล แมต่าล ทีเ่พิม่ขึน้และเหมาะสม

โครงการกอ่สร้างหรือปรับปรุง หรือต่อเติมอาคารเพือ่กอ่สร้างหรือปรับปรุง หรือต่อเติม สวนอนนัตยศ 350,000 350,000 -"- มสีถานทีส่ าหรับปฏบิติังานของ ส านกัปลัด

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั อาคารปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั อปพร. ในพืน้ที่

 - โครงการจดัซ้ือรถพยาบาลฉกุเฉนิ(รถกระบะ) เพือ่ใหบ้ริการทางการพยาบาลฉกุเฉนิ จดัซ้ือรถพยาบาลฉกุเฉนิ(รถกระบะ) 1,000,000 -"- ท าใหก้ารปฏบิติังานราชการส่วนทอ้ง ส านกัปลัด

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากวา่ 2,400 ซีซี แกป่ระชาชนในพืน้ที่ จ านวน 1 คัน พร้อมหลังคากระบะ ถิน่เปน็ไปด้วยความสะดวก

มอีปุกรณ์ทางการแพทย ์ส าหรับการ และรวดเร็ว

พยาบาลฉกุเฉนิครบชดุ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล้าปางใหม้ีความพร้อมรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน และกลุม่ประเทศอนุภมูิภาคลุม่แม่น ้าโขง (GMS)
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.2  การพัฒนาบคุลากร
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1  - โครงการต้ังงบประมาณเพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ย เพือ่จดัการเลือกต้ังซ่อมผู้บริหารและ พืน้ทีรั่บผิดชอบของ 100,000 100,000 100,000 มีการด าเนนิ สามารถด าเนนิการจดัการเลือกต้ังซ่อม ทุกส่วนราชการ

ส าหรับการเลือกต้ังซ่อมผู้บริหาร และสมาชกิสภาสมาชกิสภาทอ้งถิน่ เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล การตาม ผู้บริหารและสมาชกิสภาทอ้งถิน่ได้เปน็

ทอ้งถิน่ เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล โครงการ อยา่งดี

2 โครงการบริการประชาชน

 - โครงการเทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าลออก ร่วมกบัหนว่ยงานอืน่เพือ่ออกให้ หมู ่3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 100,000 100,000 100,000 -"- ประชาชนมคีวามพงึพอใจใน ส านกัปลัด/

หนว่ยบริการประชาชนและจดัเกบ็ภาษี บริการประชาชน , ประชาคม การบริการของเทศบาล  กองคลัง

นอกสถานที่ รับฟงัขอ้คิดเหน็จากประชาชน 

 - โครงการบริหารงานคลังเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการจดัเกบ็ หมู ่3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,000 10,000 สามารถเพิม่ประสิทธภิาพในด้านการ กองคลัง

ในด้านการจดัเกบ็ภาษี รายได้ และส่งเสริมการใหค้วามรู้ (2,462) จดัเกบ็ภาษไีด้เปน็อยา่งดี

ในกจิการอ านาจหนา้ทีข่องเทศบาล

 - โครงการเทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าลเคล่ือนทีร่่วมกบัหนว่ยงานอืน่เพือ่ออกไปบริการ หมู ่3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,000 10,000 10,000 -"- ประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการจดัท า ส านกัปลัด

/ประชาคมต าบล หมูบ่า้น ประชาชน  และการท าประชาคมเ (9,510) แผนพฒันาทอ้งถิน่ และลงประชามติ

พือ่จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่สามป ี ใหค้วามคิดเหน็ในการจดัท าแผน

 - โครงการหนึง่ต าบลหนึง่ทมีกูภ้ยั เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลือประชาชน จ านวน 1 ทมี 100,000 -"- สามารถใหค้วามชว่ยเหลือประชา- ส านกัปลัด

ในด้านต่างๆ ได้อยา่งทนัถว่งที ชนในด้านต่างๆ ได้อยา่งทนัถว่งที
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

เทศบาลต้าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  อ้าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล้าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล้าปางใหม้ีความพร้อมรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน และกลุม่ประเทศอนุภมูิภาคลุม่แม่น ้าโขง (GMS)
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.2  การพัฒนาบคุลากร
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
 - โครงการตัดชดุเคร่ืองแบบ อปพร. เพือ่สนบัสนนุชดุเคร่ืองแบบ อปพร. อปพร. หา้งฉตัรแมต่าลแมต่าล 72,000 มีการด าเนนิ อปพร. มชีดุเคร่ืองแบบทดแทนชดุ ส านกัปลัด

ของเทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล จ านวน  50 คน การตาม ทีม่อียูเ่ดิม
โครงการ

โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุในชว่ง  เพือ่ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ ลดความสูญเสียในชวีติ 10,000 10,000 10,000 -"- สามารถปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ ส านกัปลัด

เทศกาลฯ ทีอ่าจจะเกดิขึน้  ใหแ้กน่กั และทรัพยสิ์น ของประชาชนใน (7,600) ทีอ่าจจะเกดิขึน้  ใหแ้กน่กั

ทอ่งเทีย่ว ประชาชน ผู้ใชร้ถ ในพืน้ที ่อนัเนือ่งมาจากอบุติัเหตุ ทอ่งเทีย่ว ประชาชน ผู้ใชร้ถ

ใชถ้นนในระหวา่งการเดินทาง ทางถนนในชว่งเทศกาลฯ ใชถ้นนในชว่งเทศกาลฯ ได้เปน็

และใหก้ารชว่ยเหลือได้ทนั อยา่งดี

ทว่งท ี เมือ่เกดิเหตุการณ์

โครงการอบรมอาสาสมคัรปอ้งกนัภยั เพือ่อบรมความรู้ใหแ้กอ่าสาสมคัร อปพร. หา้งฉตัรแมต่าล 10,000 10,000 10,000 -"- สามารถเพิม่ความรู้ใหแ้กอ่าสาสมคัร ส านกัปลัด

ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนในเขตพืน้ที่ จ านวน  50 คน (-) ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนในเขตพืน้ที่

ได้เปน็อยา่งดี

โครงการประชาชนอุน่ใจปลอดภยั 24 ชัว่โมง เพือ่จดัเจา้หนา้ที ่อปพร. อยูเ่วรปอ้ง- อปพร. หา้งฉตัรแมต่าล 48,000 -"- มเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารชว่ยเหลือ ส านกัปลัด

กนัและบรรเทาสาธารณภยัตลอด จ านวน  50 คน ประชาชนในพืน้ทีต่ลอด 24 ชัว่โมง
24 ชัว่โมง
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งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
เทศบาลต้าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  อ้าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล้าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล้าปางใหม้ีความพร้อมรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน และกลุม่ประเทศอนุภมูิภาคลุม่แม่น ้าโขง (GMS)
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.2  การพัฒนาบคุลากร
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและบรรเทา เพือ่เปน็การปอ้งกนัสาธารณภยั แกนน าหมูบ่า้น , ประชาชนทัว่ไป 10,000 มีการด าเนนิ แกนน า , ประชาชนทัว่ไป และ อปพร. ส านกัปลัด

สาธารณภยั ประจ าป ี2560 ทีอ่าจเกดิขึน้ เพือ่เตรียมความพร้อม อปพร.  หมู ่3 - 9 (9,660) การตาม มคีวามพร้อมรับสถานการณ์

รับสถาณการณ์ โครงการ

3 โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพ เพือ่พฒันาความรู้ความสามารถ จดักจิกรรมอบรมสัมมนาใหแ้ก่ 10,000 10,000 10,000 -"- คณะผู้บริหาร/ส.ท./พนกังาน/ ส านกัปลัด

การบริหารงานแบบบรูณาการ ของบคุลากรในการปฏบิติังาน คณะผู้บริหาร / ส.ท. / ผู้น า พนกังานจา้ง/ผู้น าชมุชน มคีวามรู้ความ

ทอ้งถิน่ พนกังานเทศบาล / สามารถ-ทกัษะการท างานแบบ

พนกังานจา้ง บรูณาการทีม่ปีระสิทธภิาพ

4 โครงการจดัท าวารสารประชาสัมพนัธ์ เพือ่ใหม้กีารประชาสัมพนัธ์ จดัท าเอกสารเผยแพร่ใหแ้ก่ 50,000 50,000 50,000 -"- ประชาชนได้รบทราบผลการด า ส านกัปลัด

กจิกรรมของ หา้งฉตัรแมต่าล ผลการด าเนนิงานของ เทศบาล ประชาชนทัว่ไป เนนิงาน/กจิกรรมต่างๆของ 

5 โครงการจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ เพือ่ใหม้กีารประชาสัมพนัธ์ จดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 100,000 100,000 100,000 -"- ประชาชนได้รับขา่วสาร / การ ส านกัปลัด

งานหรือกจิกรรม ผลการด าเนนิงานของ เทศบาล ด าเนนิงาน/ กจิกรรมต่าง ๆ ของ 

6 โครงการอดุหนนุศูนยป์ระสานราชการ -เพือ่ใหเ้ปน็ศูนยก์ลางรวมขอ้มลูขา่วสารอดุหนนุศูนยข์อ้มลูขา่วสาร 35,000 35,000 35,000 -"- การด าเนนิงานศูนยร์วมขอ้มลูขา่วสาร ส านกัปลัด

(ศูนยบ์ริการร่วม) ขององค์กรปกครองส่วนทอ้ง การจดัซ้ือจดัจา้งของ อปท. ของ อปท.เขตพืน้ทีอ่ าเภอหา้งฉตัร (35,000) การจดัซ้ือจดัจา้งของ อปท. เกดิประ- อบต.เวียงตาล

ถิน่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 -เพือ่อ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน โยชนสู์งสุด

ผู้มาติดต่อราชการ -สามารถอ านวยความสะดวกแกป่ระชา

ชนผู้มาติดต่อราชการได้เปน็อยา่งดี
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แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

เทศบาลต้าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  อ้าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล้าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล้าปางใหม้ีความพร้อมรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน และกลุม่ประเทศอนุภมูิภาคลุม่แม่น ้าโขง (GMS)
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.2  การพัฒนาบคุลากร
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

7 โครงการอบรม สัมมนาผู้บริหารและ เพือ่พฒันาความรู้ความสามารถ  จดักจิกรรมอบรมสัมมนาใหแ้ก่ 10,000 10,000 10,000 มีการด าเนนิ คณะผู้บริหาร / ส. มคีวามรู้ ส านกัปลัด

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล ของคณะผู้บริหาร และ ส.ท.  คณะผู้บริหาร ส.ท. ทกุคน การตาม ความสามารถและทกัษะในการ

โครงการ บริหารงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ

8 โครงการกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จดักจิกรรมอบรมสัมมนาเพือ่พฒันา คณะผู้บริหาร / ส.ท. / ผู้น าชมุชน/ 10,000 10,000 10,000 -"- มคีวามรู้และเขา้ใจ เกดิคุณธรรม ส านกัปลัด

ความรู้ ความเขา้ใจและปลูกฝัง ทอ้งถิน่ พนกังานเทศบาล / (9,900) และมจีริยธรรมในการปฎบิติังาน

คุณธรรม จริยธรรม พนกังานจา้ง และลูกจา้ง 

9 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพือ่พฒันาความรู้ความสามารถ จดักจิกรรมศึกษาดูงานส าหรับ 450,000 450,000 450,000 -"- คณะผู้บริหาร / ส.ท. / ผู้น าชมุชน / ส านกัปลัด

ของคณะผู้บริหาร / ส.ท. /พนกังาน / คณะผู้บริหาร / ส.ท. / พนกั พนกังาน / พนกังานจา้ง มวีสัิยทศัน์

 พนกังานจา้ง / ผู้น าชมุชน งาน / พนกังานจา้ง / ผู้น าชมุชน กวา้งไกล น ามาพฒันาระบบการท างาน

10 โครงการส ารวจเพือ่จดัท าทะเบยีน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ ท าการส ารวจทะเบยีนทรัพยสิ์น 100,000 100,000 100,000 -"- สามารถจดัท าทะเบยีนทรัพยสิ์น กองคลัง

ทรัพยสิ์น และแผนที่ จดัท าทะเบยีนทรัพยสิ์นของ ได้อยา่งถกูต้องและมปีระสิทธิ กองชา่ง

เทศบาล ภาพ

11 ก าหนดประโยชนต์อบแทนอืน่ เพือ่เปน็ขวญัและก าลังใจ พนกังานเทศบาล 400,000 400,000 400,000 -"- พนกังานมขีวญัก าลังใจ ทกุส่วน

เปน็กรณีพเิศษ (โบนสั) ใหก้บัพนกังานเทศบาล และพนกังานจา้ง ในการปฏบิติังาน ราชการ
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เทศบาลต้าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  อ้าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล้าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )











ทุกส่วนราชการ





อบต.เวียงตาล






















































































































































































































