
ผป.

จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วย

ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

1.1 แนวทางการพฒันาด้านการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 1                 0.45 360,000         1.51 ส านักปลัด

1.2 แนวทางการพฒันาด้านการสร้างจติส านึกและความตระหนักในการจดัการ 3                 1.34 45,000           0.19 ส านักปลัด

     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.3 แนวทางการพฒันาด้านการบ าบัดฟื้นฟ ูการเฝูาระวัง และการปูองกันดูแล 1                 0.45 70,000           0.29 ส านักปลัด

     รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.4 แนวทางการพฒันาด้านการปรับปรุง ก่อสร้าง พฒันา ดูแลที่สาธารณะ 1                 0.45 -                0.00 ส านักปลัด

     และสวนสาธารณะ 

6                2.68                 475,000        2.00             

3

รวม

บญัชีสรปุจ านวนโครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง



ผป.

จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วย

ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1 แนวทางการพฒันาด้านการขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ 2                 0.89 400,000         1.68 กองช่าง

2.2 แนวทางการพฒันาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปา 1                 0.45 -                0.00 กองช่าง

2.3 แนวทางการพฒันาด้านการวางผังเมืองรวม -              0.00 -                0.00

2.4 แนวทางการพฒันาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 33               14.73 4,997,700       21.00 กองช่าง

2.5 แนวทางการพฒันาด้านการปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค -              0.00 -                0.00 กองช่าง

2.6 แนวทางการพฒันาด้านการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ า (เพื่อการเกษตร) -              0.00 -                0.00

36              16.07                5,397,700      22.68            

4

บญัชีสรปุจ านวนโครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

รวม



ผป.

จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วย

ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม

3.1 แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  และ 80 35.71                 12,686,800     53.32 ส านักปลัด

      การสังคมสงเคราะห์ 

3.2 แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 10               4.46                   500,000         2.10 ส านักปลัด

3.3 แนวทางการปูองกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟสุูขภาพอนามัยของประชาชน 8                 3.57                   535,000         2.25 ส านักปลัด

      และควบคุมโรคในท้องถิ่น

3.4 แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 16               7.14                   267,700         1.13 ส านักปลัด

3.5 การส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบ- 11               4.91                   1,613,500       6.78 ส านักปลัด

      โรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

125            55.80                15,603,000    65.57            

5

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

รวม

บญัชีสรปุจ านวนโครงการ / กิจกรรม



ผป.

จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วย

ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

4.1 แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 1                 0.45 30,000           0.13 ส านักปลัด

4.2 แนวทางการพฒันาด้านการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 1                 0.45 10,000           0.04 ส านักปลัด

4.3 แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2                 0.89 40,000           0.17 ส านักปลัด

4.4 แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมการพฒันาตามแนวพระราชด าริ 1                 0.45 -                0.00 ส านักปลัด

     เศรษฐกิจพอเพยีง 

5                2.23                 80,000          0.34             

6

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

บญัชีสรปุจ านวนโครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม



ผป.

จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วย

ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารและพัฒนาองค์กร

5.1 แนวทางการพฒันาด้านการปรับปรุง การพฒันาเคร่ืองมือ -เคร่ืองใช้ และ 42               18.75 1,678,800       7.06 ส านักปลัด /

     สถานที่ปฏิบัติงาน กองคลัง /

5.2 การพฒันาบุคลากร 10               4.46                   560,000         2.35 กองช่าง

52              23.21                2,238,800      9.41             

224          100.00           23,794,500  100.00        

7

รวมทั้งสิน้

บญัชีสรปุจ านวนโครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

รวม



1.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

    วัตถุประสงค์ 
     1. เพือ่ปูองกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมทีเ่กิดขึ้น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาชน 

     2. เพือ่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีสภาพทีส่มบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  

     3. เพือ่ให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน  

1.1 แนวทางการพัฒนาดา้นการบริหารจัดการขยะมลูฝอย

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  ค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย 360,000   หมู่ 3 - 9 ส านักปลัด

 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

8

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



1.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

    วัตถุประสงค์ 
     1. เพือ่ปูองกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมทีเ่กิดขึ้น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาชน 

     2. เพือ่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีสภาพทีส่มบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  

     3. เพือ่ให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน  

1.2 แนวทางการพัฒนาดา้นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ทีสี่เขียว 20,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการเกษตร) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

9

พ.ศ. 2560
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2559

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  โครงการพระราชเสาวนีย์ 15,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการเกษตร) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

3  โครงการ "รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน" 10,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

10

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



1.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

    วัตถุประสงค์ 
     1. เพือ่ปูองกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมทีเ่กิดขึ้น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาชน 

     2. เพือ่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีสภาพทีส่มบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  

     3. เพือ่ให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน  

1.3 แนวทางการพัฒนาดา้นการบ าบัดฟ้ืนฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  การจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 70,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - วัสดุการเกษตร และสถานทีอ่ื่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานการเกษตร)

11

พ.ศ. 2560
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2559

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม



1.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

    วัตถุประสงค์ 
     1. เพือ่ปูองกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมทีเ่กิดขึ้น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาชน 

     2. เพือ่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีสภาพทีส่มบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  

     3. เพือ่ให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน  

1.4 แนวทางการพัฒนาดา้นการปรับปรุง ก่อสร้าง พัฒนา ดแูลทีส่าธารณะ และสวนสาธารณะ 

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะประจ าต าบล  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 และสวนสาธารณะในเขตพืน้ที ่ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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พ.ศ. 2560
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2559

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม













2.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย 4. เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม

      2. เพือ่พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพือ่พัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ าส าหรับใช้ในประกอบอาชีพ

      3. เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.1 แนวทางการพัฒนาดา้นการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  การจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 200,000   ส านักงาน / กองช่าง

 (ส าหรับใช้งานประจ าส านักงานฯ / ไฟฟูาสาธารณะต่าง ๆ ) หมู่ 3 - หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

2  ค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาสาธารณะฯ 200,000   หมู่ 3 - หมู่ 9 กองช่าง

 (อุดหนุนทีท่ าการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



2.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย 4. เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม

      2. เพือ่พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพือ่พัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ าส าหรับใช้ในประกอบอาชีพ

      3. เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.2 แนวทางการพัฒนาดา้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปา 

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน  - หมู่ 3 - หมู่ 9 กองช่าง

 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



2.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย 4. เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม

      2. เพือ่พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพือ่พัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ าส าหรับใช้ในประกอบอาชีพ

      3. เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.3 แนวทางการพัฒนาดา้นการวางผังเมอืงรวม 

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -
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ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



2.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย 4. เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม

      2. เพือ่พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพือ่พัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ าส าหรับใช้ในประกอบอาชีพ

      3. เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.4 แนวทางการพัฒนาดา้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  กอ่สร้างอาคารศูนยอ์าสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน 600,000   บ้านแม่ฮาว กองช่าง

 ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น กว้าง 10.00 เมตร หมู่ 3 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 สูง 10.00 เมตร สูง 3.70 เมตร พืน้ทีใ่ช้สอย 100.00 ตารางเมตร

 (สถานีอนามัย (เดิม))
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ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 จุดพิกัดโครงการ N 2027862 E 0537801

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 187 (6)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

2  ก่อสร้างอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 497,000   บ้านสถานี กองช่าง

 ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น กว้าง 7.00 เมตร หมู่ 4 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 ยาว 10.50 เมตร สูง 3.55 เมตร พืน้ทีใ่ช้สอย 80.50 ตารางเมตร 

 (ตรงข้ามประปาหมู่บ้าน)

 จุดพิกัดโครงการ N 2027247 E 0538850

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 217 (1)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2560

งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3  ก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ ในส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร- 39,600    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล กองช่าง

 แม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 ปริมาณงาน หลังคามุงแผ่น Metal Sheet หนา 0.35 มิลลิเมตร

 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.40 เมตร (ข้างอาคารกองคลัง)

 จุดพิกัดโครงการ N 2027411 E 0537258

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 231 ขอ้ 3 (2)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

4  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 67,600    บ้านแม่ฮาว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 3 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 137.50 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ

 0.20 เมตร (ซอยบ้านนายเพชร แสงบุญเรือง)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2027894 E.537294 

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2027948 E.537295

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  

18

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 76 ข้อ 1 (1)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

5  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 27,300    บ้านแม่ฮาว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 3 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ

 0.25 เมตร (ซอยบ้านนายวุน่ แสนขัติ)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2028114 E.537169

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2028132 E.537192

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 77 (1)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

6  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 198,900   บ้านแม่ฮาว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 3 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ

 0.50 เมตร (ซอยบ้านนางพิศมัย สันบุญเป็ง)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2027278 E.537537

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2027313 E.537629

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 77 (3)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

7  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 69,900    บ้านแม่ฮาว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 3 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 145.00 ตารางเมตร 

 (ซอยบ้านนายสมศักด์ิ แสงบุญเรือง)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2027613 E.536971

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2027568 E.536998

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 77 (5)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ล าดับ



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 99,300    บ้านแม่ฮาว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 3 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 203.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ

 0.30 เมตร (ซอยบ้านนางอัมพร ผาสุขทรง)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2027108 E.537503 

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2027065 E.537540

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 77 (6)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

9  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 196,900   บ้านแม่ฮาว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 3 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ

 0.50 เมตร (ซอยบ้านนายจันทร์แดง แก้วเมือง)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2027877 E.537232

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2027916 E.537249

21

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 78 (1)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

10  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 140,500   บ้านแม่ฮาว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 3 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ

 0.50 เมตร (ซอยบ้านนายธนกิตต์ิ อินต๊ะเสน)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2027099 E.537487

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2027203 E.537420

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 78 (3)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

22

พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 156,400   บ้านแพะดอนสัก กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 5 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ

 0.30 เมตร (ซอยบ้านนายจันทร์ดี ค าอินต๊ะ)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2026742 E.538200

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2026695 E.538255

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 80 (2)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

12  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ า 66,800    บ้านแพะดอนสัก กองช่าง

 ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หมู่ 5 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 60.00

 ตารางเมตร รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง

 ภายในราง 0.30 เมตร ยาว 20.00 เมตร พืน้+ผนังราง 

 หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร (ซอยบ้านนางทัศนีย์ ตาบุญมา)

23

งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2026103 E.538460

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2026099 E.538441

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 80 (3)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

13  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 18,300    บ้านแพะดอนสัก กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 5 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 39.00 ตารางเมตร

 (ซอยบ้านนางสนั่น ใจสุยะ)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2026043 E.538512

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2026049 E.538527

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 80 (5)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

24

พ.ศ. 2560
พืน้ที่

พ.ศ. 2559
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณล าดับ



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 198,900   บ้านแพะดอนสัก กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 5 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ

 0.50 เมตร (หน้าส านักงานเกษตรอ าเภอห้างฉัตร)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2026552 E.539653

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2026458 E.538642

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 81 (1)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

15  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 12,200    บ้านปันง้าว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 2.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 26.00 ตารางเมตร

 (ซอยบ้านนางนวย จันทร์ดี)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024711 E.539771

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024695 E.539795
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พ.ศ. 2560
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2559



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 82 (4)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

16  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 35,500    บ้านปันง้าว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร

 (ซอยบ้านนางรวย เฉยธีรากร)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024041 E.538838

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024020 E.538857

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 82 (5)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

26

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย
ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 16,500    บ้านปันง้าว กองช่าง
 ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 35.00 ตารางเมตร
 (ซอยบ้านนายเนตร ตัลปาละ)
 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024043 E.538834
 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024049 E.538827
 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 84 (2)
 (แผนงานเคหะและชุมชน)

18  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 29,900    บ้านปันง้าว กองช่าง
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร
 (ซอยบ้านนายอุ่น โกฏสืบ)
 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2025019 E.539954
 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2025012 E.539968
 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 85 (1)
 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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พ.ศ. 2560
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2559



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 27,800    บ้านปันง้าว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 51.00 ตารางเมตร

 (ซอยบ้านนายนิพนธ์ เป็งง าเมือง)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2023649 E.538917

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2023635 E.538925

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 85 (2)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

20  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 146,300   บ้านปันง้าว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ

 0.20 เมตร (ซอยบ้านนายสุรินทร์ จาระณะ)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024607 E.539707

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024634 E.539672

28

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 85 (3)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

21  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 36,900    บ้านปันง้าว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 78.00 ตารางเมตร

 (ซอยบ้านนายชาญ ธินา)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024365 E.538578

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024373 E.538593

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 86 (1)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 149,900   บ้านปันง้าว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ

 0.50 เมตร (ซอยบ้านนายศักด์ิ กุณะ)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024832 E.539852

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024835 E.539870

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 86 (1)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

23  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 34,400    บ้านปันง้าว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 72.50 ตารางเมตร

 (ซอยบ้านนางรอด สุวรรณศร)

30

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024198 E.538619

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024192 E.538610

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 86 (3)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

24  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 39,700    บ้านปันง้าว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร

 (ซอยบ้านนายบุญธรรม สุวรรณศร)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024567 E.538455

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024552 E.538460

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 88 (4)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

31

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 198,900   บ้านหัวหนอง กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 8 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ

 0.50 เมตร (สายหน้าบ้าน ดต.สมุทร จันต๊ะฝ้ัน)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2025192 E.537794

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2025212 E.537703

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 90 (3)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

26  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 37,800    บ้านหัวหนอง กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 8 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 78.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ

 0.30 เมตร (ซอยบ้าน น.ส.ยง หม้อใจวงศ์)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2025192 E.537794

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2025212 E.537703

32

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 90 (4)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

27  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 415,800   บ้านปางม่วง กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 211.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 844.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ

 0.50 เมตร (สายเจ้าพ่อขุนตาน)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2031264 E.534371

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2031456 E.534409

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 91 (3)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

33

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28  ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด 65,400    บ้านแพะดอนสัก กองช่าง

 ปริมาณงาน ถนนลูกรังบดอัด พร้อมปรับเกล่ีย กว้าง 3.00 เมตร หมู่ 5 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 ยาว 355.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า

 1,065.00 ตารางเมตร  (สายบ้านนายดี (บ้านทุง่))

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2026695 E.538255

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2026768 E.538579

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 105 (1)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

29  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 82,600    บ้านปันง้าว กองช่าง

 ปริมาณงาน ความกว้างภายในราง 0.30 เมตร ยาว 50.00 หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร พืน้+ผนังราง หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร

 (ซอยบ้านนายสุชาติ วงศ์สุวรรณ)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024485 E.538535

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024460 E.538538

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

34

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 120 (4)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

30  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 70,900    บ้านหัวหนอง กองช่าง

 ปริมาณงาน ความกว้างภายในราง 0.30 เมตร ยาว 43.00 เมตร หมู่ 8 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 พืน้+ผนังราง หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร (สายหน้าอู่มงคล)

 จุดเ ร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2025150 E.538178

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2025178 E.538215

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 122 (1)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

31  ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVER LAY 984,700   บ้านขามแดง กองช่าง

 ทับผิวถนนคอนกรีตเดิม หมู่ 6 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 541.00

 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 2,803.00

 ตารางเมตร (ทางสายหลัก)

35

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2026005 E.537670

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2025961 E.537136

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 109 (4)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

32  ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVER LAY 185,100   บ้านขามแดง กองช่าง

 ทับผิวถนนคอนกรีตเดิม หมู่ 6 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00

 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 527.00 

 ตารางเมตร (ทางสายหลัก)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2025972 E.537573

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2026038 E.537465

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

36

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 109 (4)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

33  การจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง

 - วัสดุก่อสร้าง 50,000    ส านักงาน / กองช่าง

 (แผนงานเคหะและชุมชน) หมู่ 3 - หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

37

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



2.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย 4. เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม

      2. เพือ่พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพือ่พัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ าส าหรับใช้ในประกอบอาชีพ

      3. เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.5 แนวทางการพัฒนาดา้นการปรับปรุงดแูลรักษาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -

38

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ผป. 2



2.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย 4. เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม

      2. เพือ่พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพือ่พัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ าส าหรับใช้ในประกอบอาชีพ

      3. เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.6 แนวทางการพัฒนาดา้นการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ า (เพ่ือการเกษตร)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -

39

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

























































































3.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

    วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว  6. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

      2. เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 7. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจ าหน่ายทีส่ะอาด

      3. เพือ่พัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น     และได้มาตรฐาน 

      4. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพืน้ที ่ 8. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 

      5. เพือ่ส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน     และปูองกันโรคติดต่อ 

3.1 แนวทางการพัฒนาดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตรี คนชรา ผู้ดอ้ยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์  

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  สวัสดิการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 84,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 จ านวน 14 คน ๆ ละ 500.-บาท ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานงบกลาง)

40

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 9,507,600  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานงบกลาง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

3  เบีย้ยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ 2,755,200  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 จ านวน 287 คน ๆ ละ 800.-บาท ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานงบกลาง)

4  โครงการวันสตรีสากลอ าเภอห้างฉัตร 20,000      อ าเภอห้างฉัตร ส านักปลัด

 (อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลห้างฉัตร) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

5  โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด 20,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลห้างฉัตร) และสถานทีอ่ื่น ๆ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

6  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร 100,000    ทีท่ าการชมรม ส านักปลัด

 (อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร) ผู้สูงอายุ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) ต าบลห้างฉัตร
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พ.ศ. 2560
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2559



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 150,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานงบกลาง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

8  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการศึกษา) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



3.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

    วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว  6. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

      2. เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 7. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจ าหน่ายทีส่ะอาด

      3. เพือ่พัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น     และได้มาตรฐาน 

      4. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพืน้ที ่ 8. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 

      5. เพือ่ส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน     และปูองกันโรคติดต่อ 

3.2 แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์ 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ล าดับ



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานพุม่ และพวงมาลา 5,000       ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - วันปิยมหาราช ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ

ฯลฯ

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป))

3  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร 30,000      ฌาปนสถานต าบล ส านักปลัด

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

4  โครงการจัดงานบุญกินข้าวสลาก (สลากภัตร) 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

5  โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) 240,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

6  โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีปีใ๋หม่เมือง (สงกรานต์) 120,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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พ.ศ. 2560
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2559



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7  โครงการสรงน้ าพระธาตุปางม่วง หมู่ 9 30,000      บ้านปางม่วง หมู่ 9 ส านักปลัด

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

8  โครงการถวายเทียนพรรษา 20,000      เขต ทต. ส านักปลัด

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

9  โครงการจัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรม 15,000      ทีว่่าการอ าเภอ ส านักปลัด

 ประเพณี ประจ าปีงบประมาณ 2560 ห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร)

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

10  โครงการจัดอบรมเยาวชนตีก๋องปูจุาเพือ่ร่วมแข่งขันในงาน 10,000      อ าเภอห้างฉัตร / ส านักปลัด

 มหกรรมก๋องปูจุา จังหวัดล าปาง คร้ังที ่16 ประจ าปี 2560 จังหวัดล าปาง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง)

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)
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งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม



3.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

    วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว  6. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

      2. เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 7. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจ าหน่ายทีส่ะอาด

      3. เพือ่พัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น     และได้มาตรฐาน 

      4. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพืน้ที ่ 8. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 

      5. เพือ่ส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน     และปูองกันโรคติดต่อ 

3.3 แนวทางการพัฒนาดา้นการป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถ่ิน  

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล 100,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)
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พ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ผป. 2

พืน้ที่
พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ล าดับ



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร 50,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

3  วัสดุกีฬา 60,000      หมู่ 3 - หมู่ 9 ส านักปลัด

 - ศูนย์กีฬาประจ าต าบล,  ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้าน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

4  โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 10,000      อ าเภอห้างฉัตร ส านักปลัด

 ห้างฉัตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร)

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

5  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000    หมู่ 3 - หมู่ 9 ส านักปลัด

 - จัดซ้ือยาเคมี และหรือทรายเคลือบสาร (ทรายอะเบท) และ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   หรือวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า เพือ่ก าจัดแมลงทีเ่ป็นพาหะ

   น าโรคทางสาธารณสุข เช่น ยุง มด แมลงสาป เห็บ ไร นก 

   เชื้อสุนัขบ้าและสัตว์อื่น ๆ ทีเ่ป็นพาหะ เพือ่ฉีดหรือพ่นในกรณี

   ทีเ่กิดโรคระบาดในพืน้ทีต่ าบลห้างฉัตร เพือ่เป็นการปูองกัน
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   และระงับโรคติดต่อ หรือสารตรวจยาเสพติดในร่างกาย

   มนุษย์ ชุดตรวจสอบไข้หวัดนก ฯลฯ

 (แผนงานสาธารณสุข)

6  โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 50,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) และสถานทีอ่ื่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

7  โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร ประจ าปี 15,000      อ าเภอห้างฉัตร ส านักปลัด

 งบประมาณ 2560 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร)

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

8  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 150,000    หมู่ 3 - หมู่ 9 ส านักปลัด

 (แผนงานงบกลาง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



3.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

    วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว  6. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

      2. เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 7. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจ าหน่ายทีส่ะอาด

      3. เพือ่พัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น     และได้มาตรฐาน 

      4. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพืน้ที ่ 8. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 

      5. เพือ่ส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน     และปูองกันโรคติดต่อ 

3.4 แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  การจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 30,000      หมู่ 3 - หมู่ 9 / ส านักปลัด

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป) จุดบริการสาธารณะ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

3  โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) และสถานทีอ่ื่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

4  โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 50,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) และสถานทีอ่ื่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

5  โครงการปูองกันภัยแล้ง 20,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) และสถานทีอ่ื่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

6  โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ 15,000      อ าเภอห้างฉัตร ส านักปลัด

 (อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

7  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเวทีประชาคมต าบล/เทศบาลต าบล 10,000      ส านักงาน ทต./ ส านักปลัด

 ห้างฉัตรแม่ตาลเคล่ือนที ่ หมู่ 3 - หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

50

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8  โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติด 20,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 ต าบล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

9  โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพือ่การปฏิรูป 20,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

10  โครงการ "การศึกษาเพือ่ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก 20,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 นักเรียน" (โครงการ D.A.R.E.)

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

11  โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 32,700      อ าเภอห้างฉัตร ส านักปลัด

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) และสถานทีอ่ื่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

12  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ 30,000      อ าเภอห้างฉัตร ส านักปลัด

 การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอห้างฉัตร จังหวัด ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2560

 (อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร)

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2559

พืน้ที่
พ.ศ. 2560



3.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

    วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว  6. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

      2. เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 7. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจ าหน่ายทีส่ะอาด

      3. เพือ่พัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น     และได้มาตรฐาน 

      4. เพือ่ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพืน้ที ่ 8. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 

      5. เพือ่ส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน     และปูองกันโรคติดต่อ 

3.5 แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทัง้ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชมุชน

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 210,000    ศพด.บ้านแม่ฮาว / ส านักปลัด

 (แผนงานการศึกษา) ขามแดง / ปันง้าว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

พ.ศ. 2560
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2559



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 227,000    โรงเรียนชุมชน ส านักปลัด

 (แผนงานการศึกษา) บ้านแม่ฮาว / ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

โรงเรียนบา้นปนัง้าว

3  โครงการอาหารกลางวัน 100% 220,000    โรงเรียนชุมชน ส านักปลัด

 (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว) บ้านแม่ฮาว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 จ านวนนักเรียน 55 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน จ านวน 200 วัน

 (แผนงานการศึกษา)

4  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ส่ือเทคโนโลยี โดยการจ้าง 70,000      โรงเรียนชุมชน ส านักปลัด

 ครูสอนคอมพิวเตอร์ บ้านแม่ฮาว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)

 (แผนงานการศึกษา)

5  โครงการอาหารกลางวัน 100% 288,000    โรงเรียน ส านักปลัด

 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)  บ้านปันง้าว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 จ านวนนักเรียน 72 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน จ านวน 200 วัน

 (แผนงานการศึกษา)
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พ.ศ. 2560
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2559



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6  โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพืน้บ้าน 72,000      โรงเรียน ส านักปลัด

 (สะล้อ ซอ ซึง) บ้านปันง้าว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)

 (แผนงานการศึกษา)

7  โครงการ "ระบบการจดัการขยะในโรงเรียนและชุมชนอยา่งยั่งยนื" 43,900      โรงเรียน ส านักปลัด

 (อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา) ห้างฉัตรวิทยา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานการศึกษา)

8  โครงการคุณธรรมน าชีวิต 42,600      โรงเรียน ส านักปลัด

 (อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา) ห้างฉัตรวิทยา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานการศึกษา)

9  โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเป็น 20,000      ศูนย์ กศน. ส านักปลัด

 พุทธบูชา ต าบลห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 อ าเภอห้างฉัตร)

 (แผนงานการศึกษา)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

 - ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% 130,000    ศพด.บ้านแม่ฮาว ส านักปลัด

  (จ านวน 25 คน ๆ ละ 20 บาท จัดสรร 245 วัน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% 130,000    ศพด.บ้านขามแดง ส านักปลัด

  (จ านวน 25 คน ๆ ละ 20 บาท จัดสรร 245 วัน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% 130,000    ศพด.บ้านปันง้าว ส านักปลัด

  (จ านวน 25 คน ๆ ละ 20 บาท จัดสรร 245 วัน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

11  การจัดซ้ือวัสดุอื่น ๆ

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

 - วัสดุเคร่ืองใช้ประจ าตัวเด็ก 10,000      ศพด.บ้านแม่ฮาว ส านักปลัด

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - วัสดุเคร่ืองใช้ประจ าตัวเด็ก 10,000      ศพด.บ้านขามแดง ส านักปลัด

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - วัสดุเคร่ืองใช้ประจ าตัวเด็ก 10,000      ศพด.บ้านปันง้าว ส านักปลัด

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานการศึกษา)

55

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



































4.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ 3. เพือ่พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญในชุมชนให้เป็นทีรู้่จัก

          ต่อการด ารงชีพ 4. เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพืน้ที ่

      2. เพือ่ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึง่ตนเอง

4.1 แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสริมอาชพีและเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ประชาชน

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการลดรายจ่าย เพิม่รายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชน 30,000     ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

56

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ผป. 2

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



4.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ 3. เพือ่พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญในชุมชนให้เป็นทีรู้่จัก

          ต่อการด ารงชีพ 4. เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพืน้ที ่

      2. เพือ่ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึง่ตนเอง

4.2 แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสริมการตลาดและการใชส้ินค้าท้องถ่ิน

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  การช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตร 10,000     จังหวัดล าปาง ส านักปลัด

 ตกต่ า  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานการเกษตร)
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เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



4.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ 3. เพือ่พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญในชุมชนให้เป็นทีรู้่จัก

          ต่อการด ารงชีพ 4. เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพืน้ที ่

      2. เพือ่ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึง่ตนเอง

4.3 แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสริมการท่องเทีย่ว

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวของดีนครล าปาง 10,000     สนามกีฬากลาง ส านักปลัด

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดล าปาง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร)

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)
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ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2560
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2559



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  โครงการสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวของดีอ าเภอ 30,000     สวนสาธารณะ ส านักปลัด

 ห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อนันตยศ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร)

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)
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พ.ศ. 2560
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2559



4.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ 3. เพือ่พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญในชุมชนให้เป็นทีรู้่จัก

          ต่อการด ารงชีพ 4. เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพืน้ที ่

      2. เพือ่ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึง่ตนเอง

4.4 แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากท้องถิ่นอื่น -         ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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พ.ศ. 2560
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2559

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ













5.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร

    วัตถุประสงค์ 
     1. เพือ่พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนน าระบบคุณธรรม จริยธรรม (Civic Virtue) น าการเมืองการบริหาร 

     2. เพือ่พัฒนาการบริหารจัดการทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนาดา้นการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมอื-เครื่องใช ้และสถานทีป่ฏิบัตงิาน 

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  การจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  

 - วัสดุส านักงานทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 165,000     ส านักงาน ส านักปลัด

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป), แผนงาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 การรักษาความสงบภายใน, แผนงานการศึกษา, แผนงาน

 สาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
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ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  การจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ

 - วัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา ทุกชนิด 20,000      ส านักงาน / ส านักปลัด 

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป), แผนงาน หมู่ 3 - หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 การรักษาความสงบภายใน)

3  การจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว

 - จัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุงานบ้านงานครัว 90,000      ส านักงาน / ส านักปลัด 

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป), แผนงาน โรงฆา่สัตว์ฯ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 การพาณิชย์) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

4  การจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง

 - วัสดุก่อสร้าง 10,000      ส านักงาน ส านักปลัด 

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5  การจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000      ส านักงาน ส านักปลัด 

   ส าหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   รถบรรทุกขยะ รถซาเล้ง และรถดับเพลิงเอนกประสงค์

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป), แผนงาน

 การรักษาความสงบภายใน)

6  การจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน / แก๊ส 360,000     ส านักงาน ส านักปลัด 

   ส าหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   รถบรรทุกขยะ  รถซาเล้ง  เคร่ืองตัดหญ้า  โรงฆา่สัตว์ฯ

   เคร่ืองพ่นหมอกควัน  และรถดับเพลิงเอนกประสงค์ ฯลฯ 

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป), แผนงาน

 การรักษาความสงบภายใน, แผนงานสาธารณสุข, 

 แผนงานการพาณิชย์)
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พ.ศ. 2560
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2559



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7  การจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

 - จัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000      ส านักงาน ส านักปลัด 

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป), แผนงาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 การศึกษา, แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

8  การจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 120,000     ส านักงาน ส านักปลัด 

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป), แผนงาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 การรักษาความสงบภายใน, แผนงานการศึกษา, แผนงาน

 สาธารณสุข, แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

9  การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

 - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่น 159,000     ส านักงาน ส านักปลัด

   และส่ิงกอ่สร้าง ที่ช ารุดไปตามสภาพการใช้งานประจ าปี ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป), แผนงาน

 การรักษาความสงบภายใน, แผนงานการศึกษา, แผนงาน

 สาธารณสุข, แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
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พ.ศ. 2560
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2559



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท โดยมี 8,000        ส านักงาน ส านักปลัด

   คุณลักษณะเฉพาะ คือ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.50 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

    เมตร สูง 0.75 เมตร มีตู้เก็บเอกสาร 2 ข้าง 1 ล้ินชัก 

   ขาเหล็ก พ่นด า

   จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

   ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

   ปี 2558 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

   ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป), แผนงาน

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

11  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - เก้าอี้ท างาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท โดยมี 2,400        ส านักงาน ส านักปลัด

   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ชนิดเบาะหนัง มีทีว่างแขน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   มีล้อเล่ือน ปรับสูงต่ าได้
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งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

   ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

   ปี 2558 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

   ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

12  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - ตู้ใส่แฟูมแขวน  จ านวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 4,500        ส านักงาน ส านักปลัด

   คือ ตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้ินชัก มีล็อกแขวนเอกสาร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

   ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

   ปี 2558 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

   ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.) จ านวน 1 ตู้ โดยมี 6,500        ส านักงาน ส านักปลัด

   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   มีชั้นวางเอกสาร 

   จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

   ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

   ปี 2558 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

   ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

14  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - โต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน 20 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท โดยมี 70,000      ส านักงาน ส านักปลัด

   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ขนาดกว้าง 0.77 เมตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   ยาว 1.80 เมตร สูง 0.72 เมตร หน้าโต๊ะท าด้วยไม้เนื้อแข็ง 

   ขาเหล็กแบบพับเก็บได้

   จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

   ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   ปี 2558 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

   ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

15  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - เต้นส์ จ านวน 4 หลัง ๆ ละ 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ 80,000      ส านักงาน ส านักปลัด

   เฉพาะสังเขป คือ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   ขาต้ังและโครงหลังคาท าด้วยเหล็ก เสา ขนาดเส้นผ่า-

   ศูนย์กลาง 1½ นิ้ว สูง 2.20 เมตร คาน ขนาดเส้นผ่า-

   ศูนย์กลาง 1½ นิ้ว ยาว 4.00 นิ้ว ก้านโค้ง 8 ตัว ขนาด

   เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 2.35 เมตร พร้อมผ้าใบและ

   อุปกรณ์ตัวต่อต่าง ๆ ครบชุด พร้อมใช้งานได้

 จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

 ปี 2558 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)
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โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ล าดับ



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16  การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 - จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 4,300        ส านักงาน ส านักปลัด

   จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

    - มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 

    - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x

      1,080 Pixel

    - มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz

    - มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปี 2559

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

17  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 

 - เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที ่10 วัตต์ 28,000      ส านักงาน ส านักปลัด

   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ขนาดก าลังส่ง 10 วัตต์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน และ

   วัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้ได้ หนังสือคู่มือการใช้
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ปี 2558

 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

18  การจัดซ้ือครุภัณฑ์อื่น

 - เล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ  7,500        ส านักงาน ส านักปลัด

   สังเขป คือ ปริมาตรกระบอกสูบ 31.8 ซีซี ประสิทธิภาพ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   เคร่ืองยนต์ 1,500-2,000 วัตต์  2.0 แรงม้า ขนาดโซ่ 3/8 

   นิ้ว ความจุถังน้ ามัน 0.25 ลิตร ความจุถังน้ ามันโซ่ 0.15 ลิตร

   และวัสดุอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้

 จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

 ปี 2558 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิ่น

 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

 

70

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 40,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซม ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน

 เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง

 ปกติหรือซ่อมกลาง) 

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป) , แผนงาน

 การรักษาความสงบภายใน)

20  การจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  

 - วัสดุส านักงานทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 60,000      ส านักงาน กองคลัง

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

21  การจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

 - วัสดุยานพานหนะและขนส่ง ส าหรับรถจักรยานยนต์ 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล กองคลัง

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22  การจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ 10,000      ส านักงาน กองคลัง

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

23  การจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 30,000      ส านักงาน กองคลัง

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

24  การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

 - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่น 20,000      ส านักงาน กองคลัง

   และส่ิงกอ่สร้าง ที่ช ารุดไปตามสภาพการใช้งานประจ าปี ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - เก้าอี้ส านักงานพนักพิงสูง จ านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ 3,500        ส านักงาน กองคลัง

   เฉพาะสังเขป คือ ชนิดเบาะหนัง ปรับสูง-ต่ า ด้วยโช๊ค ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   ไฮโดรลิก ขนาดกว้าง 62 เซนติเมตร ลึก 62 เซนติเมตร 

   สูง 118-130 เซนติเมตร 

   จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

   ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

   ปี 2558 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

   ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

26  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - เก้าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1,200        ส านักงาน กองคลัง

   ชนิดเบาะหนัง มีทีว่างแขน มีล้อเล่ือน ปรับสูงต่ าได้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

   ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

   ปี 2558 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

27  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - ตู้ใส่แฟูมแขวน  จ านวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 4,500        ส านักงาน กองคลัง

   คือ ตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้ินชัก มีล็อกแขวนเอกสาร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

   ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

   ปี 2558 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

   ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

28  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก พร้อมฐานรองตู้  จ านวน 1 ตู้ 5,400        ส านักงาน กองคลัง

   โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ตู้เหล็ก ขนาดกว้าง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   1491 มิลลิเมตร ลึก 408 มิลลิเมตร สูง 878 มิลลิเมตร 

   ฐานรองตู้ ขนาดกว้าง 1491 มิลลิเมตร ลึก 408 มิลลิเมตร 
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   สูง 76 มิลลิเมตร 

   จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

   ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

   ปี 2558 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

   ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

29  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ 4,700        ส านักงาน กองคลัง

   เฉพาะสังเขป คือ ตู้เหล็ก ขนาดกว้าง 1491 มิลลิเมตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   ลึก 408 มิลลิเมตร สูง 878 มิลลิเมตร 

   จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

   ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

   ปี 2558 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

   ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.) จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 6,500 19,500      ส านักงาน กองคลัง

   บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   2 บาน มีชั้นวางเอกสาร 

   จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

   ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

   ปี 2558 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

   ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

31  การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง 7,900        ส านักงาน กองคลัง

   โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน คือ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi

   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)

   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 

     หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมี

     ถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปี 2559

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

32  การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 7,900        ส านักงาน กองคลัง

   เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน คือ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   - เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier, 

     Scanner และ FAX ภายในเคร่ืองเดียวกัน 

   - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 

     หรือ1,200x4,800 dpi
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อ

     นาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)

   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

     (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)

   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้

   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x

     2,400 dpi

   - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

   - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า

   - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา

   - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ

     10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

   - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

     โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปี 2559

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

33  การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 - คร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 16,000      ส านักงาน กองคลัง

   3,200 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน คือ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   - มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 

   - สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปี 2559

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

34  การจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  

 - วัสดุส านักงานทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 30,000      ส านักงาน กองช่าง

 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

79

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

35  การจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 40,000      ส านักงาน กองช่าง

 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

36  การจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับรถจักรยานยนต์ 10,000      ส านักงาน กองช่าง

 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

37  การจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ 10,000      ส านักงาน กองช่าง

 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

38  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน  44,000      ส านักงาน กองช่าง

   มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ 

   1) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมค่าติดต้ัง

   2) เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีความสามารถในการท าความเย็น 
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โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ล าดับ



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

       ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5

   3) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปทัง้ชุด 

       ทัง้หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก

       โรงงานเดียวกัน 

   4) เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับ

       อนุภาคฝุุนละอองและสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 

       (ชนิดต้ังพืน้หรือแขวน)

   5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์

   6) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตาม

       มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่9 มกราคม 2533 แจ้งตาม

       หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0202/ว 4

       ลงวันที ่11 มกราคม 2533 และตามมติคณะกรรมการ

       นโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังที ่3/2539 (คร้ังที ่57)

       เมื่อวันที ่14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัด

       พลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศทีม่ี
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา

       ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

       - ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวน

         วัตต์ทีน่้อยกว่า

       - ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วย

         จ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลทีไ่ด้คือค่า EER ถ้าค่าของ 

         EER สูง ถือว่า เคร่ืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง 

         สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า

   7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

       (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว 

           ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาว

           ไม่เกิน 15 เมตร

 รวมถึงอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2558

 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

39  การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

 - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่น 30,000      ส านักงาน กองช่าง

   และส่ิงกอ่สร้าง ที่ช ารุดไปตามสภาพการใช้งานประจ าปี ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

40  การจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - วัสดุส านักงานทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 5,000        ศพด.บ้านแม่ฮาว

 - วัสดุส านักงานทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 5,000        ศพด.บ้านขามแดง

 - วัสดุส านักงานทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 5,000        ศพด.บ้านปันง้าว

 (แผนงานการศึกษา)
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พ.ศ. 2560
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2559



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

41  การจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000      ศพด.บ้านแม่ฮาว

 - วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000      ศพด.บ้านขามแดง

 - วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000      ศพด.บ้านปันง้าว

 (แผนงานการศึกษา)

42  การจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 3,000        ศพด.บ้านแม่ฮาว

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 3,000        ศพด.บ้านขามแดง

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 3,000        ศพด.บ้านปันง้าว

 (แผนงานการศึกษา)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



5.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร

    วัตถุประสงค์ 
     1. เพือ่พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนน าระบบคุณธรรม จริยธรรม (Civic Virtue) น าการเมืองการบริหาร 

     2. เพือ่พัฒนาการบริหารจัดการทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการพัฒนา

5.2 แนวทางการพัฒนาดา้นการพัฒนาบุคลากร 

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล/ ส านักปลัด

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป) สถานทีอ่ื่นทีก่ าหนด ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

2  ค่าจ้างทีป่รึกษา วิจัย ประเมินผล การบริการประชาชน 20,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3  การฝึกอบรมเพือ่พัฒนาบุคลากร / ผู้บริหารท้องถิ่น / 285,000     ตามหนังสือส่ังการ ส านักปลัด 

 สมาชิกสภาท้องถิ่น ต่าง ๆ ก าหนด กองคลัง

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป) (งานบริหาร กองช่าง

 งานคลัง), แผนงานการรักษาความสงบภายใน, แผนงาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 การศึกษา, แผนงานสาธารณสุข, แผนงานเคหะและชุมชน, 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

4  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 ท้องถิ่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

5  โครงการต้ังงบประมาณอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 35,000      ท้องถิ่นอ าเภอ ส านักปลัด

 การจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เขตพืน้ทีอ่ าเภอห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงตาล) 

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 200,000     ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล กองคลัง

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

7  แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

8  สรุปผลการด าเนินงานของคณะผู้บริหารประจ าปีงบประมาณ  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด 

 2559 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

9  การจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด 

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

10  การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด 

 งบประมาณ 2561 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
























































