
ผป.

จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วย

ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

1.1 แนวทางการพฒันาด้านการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 1                 0.72 300,000         1.21 ส านักปลัด

1.2 แนวทางการพฒันาด้านการสร้างจติส านึกและความตระหนักในการจดัการ 3                 2.17 55,000           0.22 ส านักปลัด

     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.3 แนวทางการพฒันาด้านการบ าบัดฟื้นฟ ูการเฝูาระวัง และการปูองกันดูแล 1                 0.72 70,000           0.28 ส านักปลัด

     รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.4 แนวทางการพฒันาด้านการปรับปรุง ก่อสร้าง พฒันา ดูแลที่สาธารณะ 1                 0.72 -                0.00 ส านักปลัด

     และสวนสาธารณะ 

6                4.35                 425,000        1.71             

3

บญัชีสรปุจ านวนโครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

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

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1 แนวทางการพฒันาด้านการขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ 3                 2.17 403,800         1.62 กองช่าง

2.2 แนวทางการพฒันาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปา 1                 0.72 -                0.00 กองช่าง

2.3 แนวทางการพฒันาด้านการวางผังเมืองรวม -              0.00 -                0.00

2.4 แนวทางการพฒันาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 15               10.87 4,274,500       17.17 กองช่าง

2.5 แนวทางการพฒันาด้านการปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค -              0.00 -                0.00 กองช่าง

2.6 แนวทางการพฒันาด้านการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ า (เพื่อการเกษตร) -              0.00 -                0.00

19              13.77                4,678,300      18.79            

4

บญัชีสรปุจ านวนโครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

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 8 5.80                   13,838,000     55.58 ส านักปลัด

      การสังคมสงเคราะห์ 

3.2 แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 9                 6.52                   580,000         2.33 ส านักปลัด

3.3 แนวทางการปูองกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟสุูขภาพอนามัยของประชาชน 7                 5.07                   525,000         2.11 ส านักปลัด

      และควบคุมโรคในท้องถิ่น

3.4 แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 11               7.97                   185,000         0.74 ส านักปลัด

3.5 การส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบ- 11               7.97                   1,457,850       5.86 ส านักปลัด

      โรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

46              33.33                16,585,850    66.62            

5

บญัชีสรปุจ านวนโครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

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

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

4.1 แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 1                 0.72 45,000           0.18 ส านักปลัด

4.2 แนวทางการพฒันาด้านการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 1                 0.72 10,000           0.04 ส านักปลัด

4.3 แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2                 1.45 60,000           0.24 ส านักปลัด

4.4 แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมการพฒันาตามแนวพระราชด าริ 1                 0.72 -                0.00 ส านักปลัด

     เศรษฐกิจพอเพยีง 

5                3.62                 115,000        0.46             

6

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

บญัชีสรปุจ านวนโครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

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 52               37.68 2,182,750       8.77 ส านักปลัด /

     สถานที่ปฏิบัติงาน กองคลัง /

5.2 การพฒันาบุคลากร 10               7.25                   908,500         3.65 กองช่าง

62              44.93                3,091,250      12.42            

138          100.00           24,895,400  100.00        

7

รวม

รวมทั้งสิน้

บญัชีสรปุจ านวนโครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง



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 300,000   หมู่ 3 - 9 ส านักปลัด

 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

8

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

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



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

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

พ.ศ. 2561
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

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  โครงการพระราชเสาวนีย์ 15,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการเกษตร) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

3  โครงการ "รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน" 20,000    ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

10

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



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)
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ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

พ.ศ. 2561
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2560



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. 2561
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2560

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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
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ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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



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  ค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาสาธารณะฯ 200,000   หมู่ 3 - หมู่ 9 กองช่าง

 (อุดหนุนทีท่ าการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

3  ค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาสาธารณะฯ 3,800      ฌาปนสถาน กองช่าง

 (อุดหนุนทีท่ าการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร) ต าบลห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

14

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



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. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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



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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งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

โครงการ / กิจกรรม

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ



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  กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 450,000   บ้านสถานี กองช่าง

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

 ยาว 10.50 เมตร สูง 3.55 เมตร พืน้ทีใ่ช้สอย 73.50 ตารางเมตร

 (หน้าบ้านผู้ใหญ่อภิเดช ศักด์ิติเดช)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผป. 2
แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล



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.2027248 E.0538863
 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 พร้อมปูายมาตรฐานฯ
 ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 275 ข้อ 19
 (แผนงานเคหะและชุมชน)

2  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 318,000   บ้านแม่ฮาว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 3 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ

 0.20 เมตร (สายบ้านนายไพบูลย์ แก้วพิมพ์ เขต ทต.ห้างฉัตร-
 แม่ตาล เชื่อมต่อบ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ 2 เขต ทต.ห้างฉัตร)
 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2027782 E.536975 
 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2027804 E.536826
 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 พร้อมปูายมาตรฐานฯ
 ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 182 ข้อ 4.1 (1)
 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2561



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  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 716,600   บ้านขามแดง กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 6 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ 

 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ าลอดถนน ท่อคอนกรีต

 เสริมเหล็กปากล้ินราง ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 

 1.00 เมตร จ านวน 77 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 9 บ่อ

 (สายล าเหมืองศาลเจา้ปูบุ้านถงึถนนใหญ่)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2026017 E.537564 

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2026024 E.537643

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 186 (5)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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.

4  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 306,700   บ้านปันง้าว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 577.50 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ

  0.20 เมตร (สายบ้านนายสุวรรณ เรือนกุณา)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024235 E.538504

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024107 E.538398

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 187 (3)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

5  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 70,800    บ้านหัวหนอง กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 8 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 136.00 ตารางเมตร 

 (ซอยบ้านสามหลัง)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2025125 E.538257

20

พ.ศ. 2561พ.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.

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2025121 E.538271

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 191 (3)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

6  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 176,000   บ้านปางม่วง กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ

 0.50 เมตร (สายบ้านนายสม สีเขียว)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2031113 E.534696 

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2031121 E.534654

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 194 (3)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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.

7  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 187,400   บ้านปางม่วง กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ

 0.20 เมตร (สายบนทางไปทุง่บน)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2030573 E.534451 

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2030490 E.534447

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 194 (1)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

8  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต 294,500   บ้านแพะดอนสัก กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้างในราง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ 5 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม 200.00 เมตร (สายปากทางหมู่บ้าน

 ถึงบ้านนายประเสริฐ  ใจค า)
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
งบประมาณล าดับ โครงการ / กิจกรรม 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.

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2026667 E.538477 

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2026622 E.538497

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 222 (2)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

9  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต 467,400   บ้านปันง้าว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้างในราง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม 283.00 เมตร (สายบ้านนายถวิล 

 ถาอรุณ)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024454 E.538416 

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024232 E.538528

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 225 (3)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

23

งบประมาณ พืน้ที่ล าดับ โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2561พ.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  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต 74,800    บ้านหัวหนอง กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้างในราง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ 8 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม 53.00 เมตร (สายหน้าสวน

 นางรสวรรณ ยางนอก)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024974 E.537970 

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024971 E.537930

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 229 (3)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

11  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต 132,800   บ้านหัวหนอง กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้างในราง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ 8 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม 72.00 เมตร (หน้าบ้านนางแสงเทียน 

 เมืองสอน จนถึงทางระบายน้ าสายหลัก)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024964 E.538064 

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024983 E.538098

24

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



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

 ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 229 (4)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

12  วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถมลูกรัง 298,300   บ้านปันง้าว กองช่าง

 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ าลอดถนน ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 ปากล้ินราง ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร

 จ านวน 40 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 5 บ่อ, ถนนลูกรัง 

 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่

 ไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร (บ้านนายรัตน์ ฟูทอง)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024565 E.538465 

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024542 E.538544

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 217 (5)
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พ.ศ. 2561
พืน้ที่

พ.ศ. 2560
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.

13  วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน 681,200   บ้านแม่ฮาว กองช่าง

 วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนยืกลาง 4 นิ้ว ยาว 2,300 เมตร หมู่ 3 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (สายประปาหมู่บ้านส่งเข้าถึงในหมู่บ้าน)

 จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2027606 E.537651 

 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2027976 E.537947

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 180 (1)

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

14  ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมฌาปนสถาน 50,000    หมู่ 3 - หมู่ 9 กองช่าง

 เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ระบบสาธารณูปการ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 ระบบสาธารณูปโภค อาคาร ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงส่ิงต่าง ๆ 

 ทีติ่ดตรึงกับทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง (เตาเผาปลอดมลพิษ) ฯลฯ

 ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 324 ข้อ 1

 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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พ.ศ. 2561
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

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.

15  การจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง

 - วัสดุก่อสร้าง 50,000    ส านักงาน / กองช่าง

 (แผนงานเคหะและชุมชน) หมู่ 3 - หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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พ.ศ. 2561
งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2560
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม



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.

 -
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ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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



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.

 -
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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)
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ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

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



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 10,092,000  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานงบกลาง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

3  เบีย้ยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ 3,312,000   ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 จ านวน 345 คน ๆ ละ 800.-บาท ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานงบกลาง)

4  โครงการรอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี 30,000       หมู่ 3 - หมู่ 9 ส านักปลัด

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

5  โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลต าบล 20,000       ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 ห้างฉัตรแม่ตาล และสถานทีอ่ื่น ๆ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลห้างฉัตร)

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

6  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร 100,000      ทีท่ าการชมรม ส านักปลัด

 (อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร) ผู้สูงอายุ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) ต าบลห้างฉัตร

31

งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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.

7  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล 150,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานงบกลาง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

8  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000       ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการศึกษา) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดับ



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  ปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์ 200,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



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 50,000       ฌาปนสถานต าบล ส านักปลัด

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

4  ท าบุญเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลและวันส าคัญของชาติ 30,000       ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

5  จัดงานบุญกินข้าวสลาก (สลากภัต) 10,000       ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

6  จัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) 120,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

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

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

9  โครงการจัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรม 15,000       ทีว่่าการอ าเภอ ส านักปลัด

 ประเพณี ประจ าปีงบประมาณ 2561 ห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร)

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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  แข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลต าบล 100,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 ห้างฉัตรแม่ตาล  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)
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ล าดับ

ผป. 2

พืน้ที่
พ.ศ. 2560

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

พ.ศ. 2561

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

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.

2  แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร 50,000       ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

3  วัสดุกีฬา (ศูนย์กีฬาประจ าต าบล,  ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้าน) 60,000       หมู่ 3 - หมู่ 9 ส านักปลัด

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

4  มาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย 50,000       หมู่ 3 - หมู่ 9 ส านักปลัด

 (แผนงานสาธารณสุข) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

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

  และระงับโรคติดต่อ หรือสารตรวจยาเสพติดในร่างกาย

  มนุษย์ ชุดตรวจสอบไข้หวัดนก ฯลฯ

 (แผนงานสาธารณสุข)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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  สนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ 15,000       อ าเภอห้างฉัตร ส านักปลัด

 2561 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร)

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

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

 (แผนงานงบกลาง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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พ.ศ. 2561
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 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 

3.4 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

39

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม



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 10,000       ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) และสถานทีอ่ื่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

5  โครงการปูองกันภัยแล้ง 10,000       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)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ 30,000       อ าเภอห้างฉัตร ส านักปลัด

 การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอห้างฉัตร จังหวัด ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2561

 (อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร)

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
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พ.ศ. 2561
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. 2560
พืน้ที่ล าดับ



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 114,980      ศพด.บ้านแม่ฮาว / ส านักปลัด

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

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

พ.ศ. 2561
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

พ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม



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 220,370      โรงเรียนชุมชน ส านักปลัด

 (แผนงานการศึกษา) บ้านแม่ฮาว / ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

โรงเรียนบา้นปนัง้าว

3  อาหารกลางวัน 100% 184,000      โรงเรียนชุมชน ส านักปลัด

 (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว) บ้านแม่ฮาว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 จ านวนนักเรียน 46 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน จ านวน 200 วัน

 (แผนงานการศึกษา)

4  ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ส่ือเทคโนโลยี โดยการจ้างครูสอน- 60,000       โรงเรียนชุมชน ส านักปลัด

 คอมพิวเตอร์ บ้านแม่ฮาว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)

 (แผนงานการศึกษา)

5  อาหารกลางวัน 100% 276,000      โรงเรียน ส านักปลัด

 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)  บ้านปันง้าว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 จ านวนนักเรียน 69 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน จ านวน 200 วัน

 (แผนงานการศึกษา)
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พ.ศ. 2561
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

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  อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพืน้บ้าน 70,000       โรงเรียน ส านักปลัด

 (สะล้อ ซอ ซึง) บ้านปันง้าว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)

 (แผนงานการศึกษา)

7  "ระบบการจดัการขยะในโรงเรียนและชุมชนอยา่งยั่งยนื" 43,900       โรงเรียน ส านักปลัด

 (อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา) ห้างฉัตรวิทยา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานการศึกษา)

8  คุณธรรมน าชีวิต 42,600       โรงเรียน ส านักปลัด

 (อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา) ห้างฉัตรวิทยา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานการศึกษา)

9  ฝึกอบรมการเรียนรู้ด้าน ICT 20,000       ศูนย์ กศน. ส านักปลัด

 (อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต าบลห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 อ าเภอห้างฉัตร)

 (แผนงานการศึกษา)
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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.

10  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

 - ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% 98,000       ศพด.บ้านแม่ฮาว ส านักปลัด

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

 - ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% 98,000       ศพด.บ้านขามแดง ส านักปลัด

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

 - ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% 98,000       ศพด.บ้านปันง้าว ส านักปลัด

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

 - ค่าจัดการเรียนการสอน 34,000       ศพด.บ้านแม่ฮาว ส านักปลัด

  (จ านวน 20 คน ๆ ละ 1,700 บาท) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - ค่าจัดการเรียนการสอน 34,000       ศพด.บ้านขามแดง ส านักปลัด

  (จ านวน 20 คน ๆ ละ 1,700 บาท) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - ค่าจัดการเรียนการสอน 34,000       ศพด.บ้านปันง้าว ส านักปลัด

  (จ านวน 20 คน ๆ ละ 1,700 บาท) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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  การจัดซ้ือวัสดุอื่น ๆ

 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

 - 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)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561





































4.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพยีงพอต่อการด ารงชีพ 3. เพือ่พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญในชุมชนให้เป็นทีรู้่จัก

      2. เพือ่ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึง่ตนเอง 4. เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพืน้ที ่

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 45,000     ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ผป. 2



4.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพยีงพอต่อการด ารงชีพ 3. เพือ่พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญในชุมชนให้เป็นทีรู้่จัก

      2. เพือ่ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึง่ตนเอง 4. เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพืน้ที ่

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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แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผป. 2

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

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



4.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพยีงพอต่อการด ารงชีพ 3. เพือ่พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญในชุมชนให้เป็นทีรู้่จัก

      2. เพือ่ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึง่ตนเอง 4. เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพืน้ที ่

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. 2561 จังหวัดล าปาง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร)

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)
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ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2561
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

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  โครงการสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวของดีอ าเภอ 50,000     สวนสาธารณะ ส านักปลัด

 ห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อนันตยศ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร)

 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

50

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



4.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพยีงพอต่อการด ารงชีพ 3. เพือ่พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญในชุมชนให้เป็นทีรู้่จัก

      2. เพือ่ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึง่ตนเอง 4. เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพืน้ที ่

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

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2561













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 192,650     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. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

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



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 100,000     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. 2560 พ.ศ. 2561



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 40,000      ส านักงาน ส านักปลัด 

   ส าหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   รถบรรทุกขยะ รถซาเล้ง และรถดับเพลิงเอนกประสงค์

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป), แผนงาน

 การรักษาความสงบภายใน)

6  การจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน / แก๊ส 410,000     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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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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 20,000      ส านักงาน ส านักปลัด 

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

 รักษาความสงบภายใน, แผนงานการศึกษา, แผนงาน

 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

8  การจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 120,000     ส านักงาน ส านักปลัด 

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

 การรักษาความสงบภายใน, แผนงานการศึกษา, แผนงาน

 สาธารณสุข, แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

9  การจัดซ้ือวัสดุอื่น

 - วัสดุอื่น 45,000      ส านักงาน ส านักปลัด

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

 การรักษาความสงบภายใน, แผนงานการพาณิชย์)
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พ.ศ. 2561
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

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  การจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

 - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000      ส านักงาน ส านักปลัด 

 (แผนงานรักษาความสงบภายใน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

11  การจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย

 - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 7,500        ส านักงาน ส านักปลัด 

 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

12  การจัดซ้ือวัสดุวัสดุเคร่ืองดับเพลิง

 - วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 6,000        ส านักงาน ส านักปลัด 

 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

13  การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
 - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่น 215,000     ส านักงาน ส านักปลัด
   และส่ิงกอ่สร้าง ที่ช ารุดไปตามสภาพการใช้งานประจ าปี ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป), แผนงาน
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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.

 การรักษาความสงบภายใน, แผนงานการศึกษา, แผนงาน

 สาธารณสุข, แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน, 

 แผนงานการพาณิชย์)

14  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - โต๊ะท างาน 2 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ 15,000      ส านักงาน ส านักปลัด

   สังเขป คือ โต๊ะท างานเหล็ก แบบ 7 ล้ินชัก ขนาดโต๊ะ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   กว้าง 153 เซนติเมตร ลึก 77 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 

 จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ

 ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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.

15  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 7,000        ส านักงาน ส านักปลัด

 - เก้าอี้ส านักงานพนักพิงสูง 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท โดยมี ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ชนิดเบาะหนัง ปรับสูง-ต่ า 

   ด้วยโช๊คไฮโดรลิก มีทีว่างแขน มีล้อเล่ือน ขนาดกว้าง 

   62 เซนติเมตร ลึก 62 เซนติเมตร สูง 118-130 เซนติเมตร  

 จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ

 ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

16  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

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

   ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก มีล็อกแขวนเอกสาร ขนาดกว้าง 470 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   เซนติเมตร ลึก 620 เซนติเมตร สูง 1,320 เซนติเมตร
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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

 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ

 ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

17  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท โดยมี 11,000      ส านักงาน ส านักปลัด

   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   1) มีมือจับชนิดบิด 

   2) มีแผ่นชั้นปรับประดับ 3 ชิ้น

   3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560

 (แผนงานการศึกษา 1 ตู้, แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

 ชุมชน 1 ตู้)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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.

18  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
 - ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก (มอก.) 2 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท 15,800      ส านักงาน ส านักปลัด
   โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ  1) มีหูล้ินชัก ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560
 (แผนงานการศึกษา 1 ตู้, แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
 ของชุมชน 1 ตู้)

19  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
 - โต๊ะอเนกประสงค์ 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท โดยมี 5,000        ส านักงาน ส านักปลัด
   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ขนาดกว้าง 183 เซนติเมตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   ลึก 76 เซนติเมตร สูง 73 เซนติเมตร หน้าโต๊ะท าจาก
   พลาสติก ขาโต๊ะเป็นเหล็กสีด าเกร็ดเงิน
 จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก
 ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ
 ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้
 ในท้องถิ่น
 (แผนงานการศึกษา 2 ตัว)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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.

20  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - เคร่ืองโทรศัพท์ 2 เคร่ือง ๆ ละ 1,000 บาท โดยมี 2,000        ส านักงาน ส านักปลัด

   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ แบบต้ังโต๊ะ ปรับระดับเสียง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   กร่ิงได้ 3 ระดับ ปรับระดับเสียงสนทนา 6 ระดับ ปรับระดับ

   เสียงสนทนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลือกใช้งานได้ทัง้ระบบ

   ฟัลส์และโทน รองรับจ านวนสายเรียกเข้าได้ 1 สาย 

   ปุมุ Redail โทรทวนซ้ าหมายเลขโทรออกล่าสุดได้ง่าย 

   ปุมุ Flash ส าหรับรับสายเรียกซ้อนหรือโอนสายกรณีใช้งาน

   กับตู้สาขา อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด

 จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ

 ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิ่น

 (แผนงานการศึกษา 2 เคร่ือง)
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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.

21  การจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 - เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 11,000 22,000      ส านักงาน ส านักปลัด

   บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

   2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า

   3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

   4) พร้อมใช้มีด

 อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

22  การจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 - เคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้ ขนาด 22 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 10,200      ส านักงาน ส านักปลัด

   โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   1) เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้ชนิดใช้เคร่ืองยนต์ แบบมือถือ

   2) ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 

   3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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.

   4) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า

   5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว

   6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน

 อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

23  การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 132,000     ส านักงาน ส านักปลัด

   (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 6 ชุด ๆ ละ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน คือ 

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

   (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว

   สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย

   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ

   Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
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โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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.

   - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ

   อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

   1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก

   ที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกวา่ 1 GB หรือ

   2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายใน

   หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit

   ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ

   ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

   3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่แผงวงจรหลัก

   แบบ Onboard Graphics ทีม่ีความสามารถในการใช้

   หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 

   มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า

   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State 

   Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย
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โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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.

   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ

   10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 

   1 ช่อง

   - มีแปูนพิมพ์และเมาส์

   - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 

   ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 

   จ านวน 1 หน่วย 

 อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ประจ าปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป) 4 ชุด,

 แผนงานการศึกษา 1 ชุด, แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

 ของชุมชน 1 ชุด)
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โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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.

24  การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 17,000      ส านักงาน ส านักปลัด

 จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   - เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier, 

   Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน

   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB

   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

   จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

   แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้า

   ต่อนาที (ppm)

   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

   (ppm)

   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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.

   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x

   1,200 dpi

   - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

   - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า

   - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา

   - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

   โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

 อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ประจ าปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ

 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ 220,000     ส านักงาน ส านักปลัด

 ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 Camera) แบบที ่1 จ านวน 10 ชุด ๆ ละ 22,000.-บาท

 พร้อมติดต้ัง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน คือ 

   - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720

    pixel หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel

   - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per

   second)

   - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off 

   Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทัง้กลางวัน

   และกลางคืนโดยอัตโนมัติ

   - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.35 LUX ส าหรับ

   การแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.07 LUX ส าหรับ

   การแสดงภาพขาวด า (Black/White)

   - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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.

   - สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion 

   Detection) ได้ 

   - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีม่ีความแตกต่าง

   ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super

   Dynamic Range) ได้

   - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้

   อย่างน้อย 2 แหล่ง 

   - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface

   Forum)

   - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 

   เป็นอย่างน้อย

   - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

   แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถท างานได้

   ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power

   over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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.

   - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card

   หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card

   - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิม่เติม

   ส าหรับหุม้กล้อง (Housing) ทีไ่ด้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า

   - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

   - ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม

   - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ

   บริหารงานทีม่ีคุณภาพ 

 อุปกรณ์ต่อพวงครบชุดพร้อมใช้งานได้

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ประจ าปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)
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พ.ศ. 2561
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

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.

26  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 

 - เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 60,000      ส านักงาน ส านักปลัด

 จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 12,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 สังเขป คือ ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง

 แท่นชาร์ท แบตเตอร่ี 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ อุปกรณ์

 ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560

 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

27  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซม ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน

 เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง

 ปกติหรือซ่อมกลาง) 

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป) , แผนงาน

 การรักษาความสงบภายใน)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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  การจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  

 - วัสดุส านักงานทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 100,000     ส านักงาน กองคลัง

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

29  การจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

 - วัสดุยานพานหนะและขนส่ง ส าหรับรถจักรยานยนต์ 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล กองคลัง

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

30  การจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ 5,000        ส านักงาน กองคลัง

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

31  การจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

 - จัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000      ส านักงาน ส านักปลัด 

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

32  การจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 30,000      ส านักงาน กองคลัง

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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.

33  การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

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

   และส่ิงกอ่สร้าง ที่ช ารุดไปตามสภาพการใช้งานประจ าปี ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

34  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท โดยมี 11,000      ส านักงาน กองคลัง

   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   1) มีมือจับชนิดบิด 

   2) มีแผ่นชั้นปรับประดับ 3 ชิ้น

   3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 1 ตู้ ๆ ละ 4,700 บาท โดยมี 4,700        ส านักงาน กองคลัง

   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ขนาดกว้าง 1491 มิลลิเมตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   ลึก 408 มิลลิเมตร สูง 878 มิลลิเมตร 

 จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ

  ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

36  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - โต๊ะท างาน 2 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ 8,000        ส านักงาน กองคลัง

   สังเขป คือ ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   สูง 75 เซนติเมตร โต๊ะท างานไม้ ขาเหล็ก มีตู้เก็บเอกสาร 

   2 ข้าง 
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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.

 จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ

  ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

37  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 3,500        ส านักงาน กองคลัง

   คือ แบบ 2 ล้ินชัก ขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร ลึก 60 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 

 จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ

  ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิ่น

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ 17,000      ส านักงาน กองคลัง

   ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ 

   1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทียู

   2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมค่าติดต้ัง

   3) เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีความสามารถในการท าความเย็น 

   ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

   ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5

   4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปทัง้ชุด 

   ทัง้หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก

   โรงงานเดียวกัน

   5) เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับ

   อนุภาคฝุุนละออง และสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้

       - ชนิดต้ังพืน้หรือแขวน

       - ชนิดติดผนัง
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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.

   ส าหรับชนิดตู้ต้ังพืน้ เป็นเคร่ืองปรับอากาศทีไ่ม่มีระบบ

   ฟอกอากาศ

   6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์

   7) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตาม

   มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังที ่3/2539

   (คร้ังที ่57) เมื่อวันที ่14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการ

   ประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

   ทีม่ีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา

   ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

      - ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวน

      วัตต์ทีน่้อยกว่า

      - ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วย

      จ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลทีไ่ด้คือค่า EER ถ้าค่าของ

      EER สูง ถือว่าเคร่ืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถ

      ประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

       (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว

       ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว

      ไม่เกิน 15 เมตร

 อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

39  การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เคร่ือง 7,700        ส านักงาน กองคลัง

   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. 2560 พ.ศ. 2561



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. 2560 พ.ศ. 2561



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.

 อุปกรณ์ต่อพวงครบชุดพร้อมใช้งานได้

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ประจ าปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

40  การจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  

 - วัสดุส านักงานทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 30,000      ส านักงาน กองช่าง

 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

41  การจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับรถจักรยานยนต์ 10,000      ส านักงาน กองช่าง

 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

42  การจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ 5,000        ส านักงาน กองช่าง

 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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.

43  การจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 30,000      ส านักงาน กองช่าง

 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

44  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 2 ตู้ ๆ ละ 4,700 บาท โดยมี 9,400        ส านักงาน กองช่าง

   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ขนาดกว้าง 1491 มิลลิเมตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   ลึก 408 มิลลิเมตร สูง 878 มิลลิเมตร 

 จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ

  ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิ่น

 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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พ.ศ. 2561
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่

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.

45  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - โต๊ะท างาน 2 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ 8,000        ส านักงาน กองช่าง

   สังเขป คือ ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   สูง 75 เซนติเมตร โต๊ะท างานไม้ ขาเหล็ก มีตู้เก็บเอกสาร 

   2 ข้าง 

 จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ

  ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิ่น

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

46  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 7,000        ส านักงาน กองช่าง

   คือ แบบ 2 ล้ินชัก ขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร ลึก 60 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 

 จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิ่น

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

47  การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - เก้าอี้ส านักงาน 2 ตัว ๆ ละ 1,700 บาท โดยมีคุณลักษณะ 3,400        ส านักงาน กองช่าง

   เฉพาะสังเขป คือ ชนิดหนัง มีทีว่างแขน ปรับสูงต่ าได้ มีล้อ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ

 ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิ่น

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

48  การจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 - ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 9,400        ส านักงาน กองช่าง

   คือ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า 
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีไ่ด้รับ

   ฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง

   ประเทศไทย

   3) การจัดซ้ือตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัด

   พลังงานไฟฟูาด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560

 (แผนงานเคหะและชุมชน)

49  การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

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

   และส่ิงกอ่สร้าง ที่ช ารุดไปตามสภาพการใช้งานประจ าปี ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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.

50  การจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  ส านักปลัด

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - วัสดุส านักงานทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 6,000        ศพด.บ้านแม่ฮาว

 - วัสดุส านักงานทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 6,000        ศพด.บ้านขามแดง

 - วัสดุส านักงานทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 6,000        ศพด.บ้านปันง้าว

 (แผนงานการศึกษา)

51  การจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000      ศพด.บ้านแม่ฮาว

 - วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000      ศพด.บ้านขามแดง

 - วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000      ศพด.บ้านปันง้าว

 (แผนงานการศึกษา)
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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.

52  การจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 6,000        ศพด.บ้านแม่ฮาว

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 6,000        ศพด.บ้านขามแดง

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 6,000        ศพด.บ้านปันง้าว

 (แผนงานการศึกษา)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
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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 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ผป. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร



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 400,000     ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 ท้องถิ่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

5  โครงการศูนย์ประสานราชการ (ศูนย์บริการร่วม) ขององค์กร 35,000      ส านักงานท้องถิ่น ส านักปลัด

 ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พืน้ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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. 2561 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

8  สรุปผลการด าเนินงานของคณะผู้บริหารประจ าปีงบประมาณ  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด 

 2560 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

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

 (ทบทวน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

10  การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด 

 งบประมาณ 2562 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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