ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีทผี่ ่านมา
************
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 - 2559
1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
การพัฒนาด้านสังคม
1. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 100%
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์)
งบประมาณ 195,000.-บาท
เบิกจ่าย 103,541.66 บาท
2. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 100%
(โรงเรียน 2 แห่ง)
งบประมาณ 276,000.-บาท
เบิกจ่าย 266,976.95 บาท
3. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว)
งบประมาณ 140,000.-บาท
เบิกจ่าย 140,000.-บาท
4. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง)
งบประมาณ 140,000.-บาท
เบิกจ่าย 140,000.-บาท
5. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว)
งบประมาณ 112,000.-บาท
เบิกจ่าย 112,000.-บาท
6. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%
(อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)
งบประมาณ 276,000.-บาท
เบิกจ่าย 276,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
มีอาหารเสริม (นม) ดื่มครบทุกคน

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
และมีพัฒนาการสมวัย
นักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาล นักเรียนในโรงเรียนของ
ห้างฉัตรแม่ตาล มีอาหารเสริม (นม) มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ดื่มครบทุกคน
และมีพัฒนาการสมวัย
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่ฮาว ทุกคน มีอาหารกลางวัน ทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์
รับประทานอย่างทัว่ ถึง
แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านขามแดง ทุกคน มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทัว่ ถึง

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปันง้าว ทุกคน มีอาหารกลางวัน ทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์
รับประทานอย่างทัว่ ถึง
แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
นักเรียนในโรงเรียนชุมชมบ้าน
แม่ฮาว ทุกคน มีอาหารกลางวัน
รับประทานอย่างทัว่ ถึง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

นักเรียนทุกคนมีร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพัฒนาการสมวัย
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
7. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)
งบประมาณ 360,000.-บาท
เบิกจ่าย 360,000.-บาท
8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้สื่อ
เทคโนโลยี โดยการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์
(อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)
งบประมาณ 50,000.-บาท
เบิกจ่าย 50,000.-บาท
9. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)
งบประมาณ 50,000.-บาท
เบิกจ่าย 50,000.-บาท
10. โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด" โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อาเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2557
(อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา)
งบประมาณ 35,900.-บาท
เบิกจ่าย 35,900.-บาท
11. โครงการพัฒนา กศน.ตาบลห้างฉัตรให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
(อุดหนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอห้างฉัตร)
งบประมาณ 19,500.-บาท
เบิกจ่าย 19,500.-บาท
12. วัสดุงานบ้านงานครัว
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์)
(โรงฆ่าสัตว์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล)
งบประมาณ 90,000.-บาท
เบิกจ่าย 89,317.-บาท
13. วัสดุเครื่องใช้ประจาตัวเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์)
งบประมาณ 30,000.-บาท
เบิกจ่าย 30,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนในโรงเรียนบ้านปันง้าว
ทุกคน มีอาหารกลางวัน
รับประทานอย่างทัว่ ถึง

นักเรียนทุกคนมีร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพัฒนาการสมวัย

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนได้รับความรู้
เป็นพืน้ ฐานในการเรียนต่อ
ตลอดจนสามารถศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลในการเรียนรู้

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนได้รับความรู้
เป็นพืน้ ฐานในการเรียนต่อ
และสามารถพัฒนาความรู้
ของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น
นักเรียนได้รับความรู้
เพิม่ พูนความรู้เท่าทัน
มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนทุกคน มีสื่อต่าง ๆ ในการ
ศึกษาเรียนรู้

นักเรียนมีแหล่งข้อมูลในการ
ศึกษาความรู้

ศูนย์เด็กเล็ก และโรงฆ่าสัตว์ ของ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีวัสดุงานบ้าน
งานครัว ใช้อย่างเพียงพอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงฆ่าสัตว์ฯ สะอาดถูกสุขอนามัย เรียบร้อย น่าอยู่

ศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีวัสดุเครื่องใช้
ประจาตัวเด็ก ใช้อย่างเพียงพอ

เพือ่ ลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

14. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
งบประมาณ 100,000.-บาท
เบิกจ่าย 99,935.-บาท
15. โครงการสวัสดิการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์
งบประมาณ 90,000.-บาท
เบิกจ่าย 79,000.-บาท
16. กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
(อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ)
งบประมาณ 150,000.-บาท
เบิกจ่าย 150,000.-บาท
17. โครงการแจกเครื่องกันหนาว
งบประมาณ 50,000.-บาท
เบิกจ่าย 50,000.-บาท

เด็กและเยาวชนในตาบลห้างฉัตร
ได้ทากิจกรรมและการแสดงออก
ร่วมกันจานวนมาก
ผู้ติดเชื้อเอดส์ ทุกคน ในเขต ทต.
ห้างฉัตรแม่ตาล ได้รับเงินสงเคราะห์
เบีย้ ยังชีพเดือนละ 500 บาทต่อคน

18.

19.

20.

21.

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เด็กและเยาวชนในตาบล
ห้างฉัตรได้รับความรู้และ
ความสาคัญของวันเด็ก
ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการดูแล
และช่วยเหลือให้มีขวัญ
กาลังใจในการดาเนินชีวิต
ต่อไป
สมาชิกกองทุน จานวน 1,545 คน การบริหารกองทุนฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ และ
ได้รับผ้าห่มกันหนาว ทุกคน
ผู้ด้อยโอกาสมีกาลังใจ
ได้รับความช่วยเหลือและ
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
โครงการปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เพือ่ แสดงความจงรักภักดี
งบประมาณ 20,000.-บาท
ข้าราชการ พนักงาน ทต.ห้างฉัตร ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เบิกจ่าย - บาท
แม่ตาล ทุกคน
และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานพุม่ และ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
พวงมาลา
พนักงานจ้าง ทุกคน ร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
- งานรัฐพิธี ราชพิธี ต่าง ๆ
งานรัฐพิธี ราชพิธีต่าง ๆ
ในการอนุรักษ์ประเพณี
งบประมาณ 5,000.-บาท
ของไทย และเป็นการแสดง
เบิกจ่าย 3,600.-บาท
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ฯ
โครงการทาบุญเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
หรือวันสาคัญของชาติ (วันปิยะมหาราช /
ข้าราชการ พนักงาน ทต.ห้างฉัตร ข้าราชการ พนักงาน ทต.
วันเฉลิมพระชนมพรรษา / วันฉัตรมงคล)
แม่ตาล ทุกคน มีโอกาสแสดง
ห้างฉัตรแม่ตาล ตระหนัก
งบประมาณ 30,000.-บาท
ความจงรักภักดี และได้เข้าร่วม
และเห็นคุณค่า ความสาคัญ
เบิกจ่าย 29,780.-บาท
ในงานพิธีวันสาคัญต่าง ๆ
ของงานพิธีในวันสาคัญต่าง ๆ
โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้าดาหัว
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร และ
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
ผู้สูงอายุและผู้นาท้องถิ่นตาบลห้างฉัตร
บุคคลทัว่ ไปให้ความสนใจและ
เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
งบประมาณ 10,000.-บาท
เข้าร่วมกิจกรรม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
เบิกจ่าย - บาท
ของไทย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

22. โครงการถวายเทียนพรรษา
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 6,580.-บาท

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ
พนักงานจ้าง ทุกคน ร่วมถวายเทียน
พรรษา ทุกวัดและสถานปฏิบัติธรรม
ในเขต ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
23. โครงการจัดงานบุญกินข้าวสลาก (สลากภัตร) ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
งบประมาณ 15,000.-บาท
เห็นความสาคัญของประเพณีทดี่ ี
เบิกจ่าย 13,290.-บาท
และเข้าร่วมกิจกรรม
24.

25.

26.

27.

28.

ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ของไทย
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
ให้ความสาคัญกับผู้สูงอายุ
และใส่ใจสืบทอดประเพณี
ให้คงอยู่ตลอดไป
โครงการจัดงานเข้ารุกขมูล
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร และ
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลห้างฉัตร)
บุคคลทัว่ ไปให้ความสนใจและ
เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
งบประมาณ 15,000.-บาท
เข้าร่วมกิจกรรม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
เบิกจ่าย 150,000.-บาท
ท้องถิ่น
โครงการจัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี และ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า
ประชาชนและทุกหน่วยงาน
งานวัฒนธรรมประเพณี ประจาปีงบประมาณ และประชาชนทัว่ ไปได้มีโอกาสแสดง ในอาเภอห้างฉัตร ตระหนัก
2557 อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
ความจงรักภักดีและได้เข้าร่วมในงาน และเล็งเห็นความสาคัญ
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอ)
พิธีวันสาคัญต่าง ๆ
ของงานพระราชพิธี และ
งบประมาณ 15,000.-บาท
รัฐพิธีต่าง ๆ
เบิกจ่าย 15,000.-บาท
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมมหกรรม ประชาชนในตาบลห้างฉัตร และ
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
ก๋องปูจุ า จังหวัดลาปาง ครั้งที่ 13 ประจาปี บุคคลทัว่ ไปให้ความสนใจและ
เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
2557
เข้าร่วมกิจกรรม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอ)
ท้องถิ่น
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลทัว่ ไป ประชาชนในหมู่บ้าน
บ้านแม่ฮาว ประจาปีงบประมาณ 2557
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3)
ในการอนุรักษ์ประเพณี
งบประมาณ 30,000.-บาท
ท้องถิ่น
เบิกจ่าย 30,000.-บาท
โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลทัว่ ไป ประชาชนในหมู่บ้าน
บ้านสถานี ประจาปีงบประมาณ 2557
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสถานี หมู่ 4)
ในการอนุรักษ์ประเพณี
งบประมาณ 10,000.-บาท
ท้องถิ่น
เบิกจ่าย 10,000.-บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
29. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
บ้านแพะดอนสัก ประจาปีงบประมาณ 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแพะดอนสัก
หมู่ 5)
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 20,000.-บาท
30. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
บ้านขามแดง ประจาปีงบประมาณ 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามแดง หมู่ 6)
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 20,000.-บาท
31. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
บ้านปันง้าว ประจาปีงบประมาณ 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปันง้าว หมู่ 7)
งบประมาณ 30,000.-บาท
เบิกจ่าย 30,000.-บาท
32. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
บ้านหัวหนอง ประจาปีงบประมาณ 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหัวหนอง
หมู่ 8)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
33. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
บ้านปางม่วง ประจาปีงบประมาณ 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางม่วง หมู่ 9)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
34. โครงการจัดงานประเพณีบุญบัง้ ไฟ (บอกไฟ)
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลทัว่ ไป ประชาชนในหมู่บ้าน
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลทัว่ ไป ประชาชนในหมู่บ้าน
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น
ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลทัว่ ไป ประชาชนในหมู่บ้าน
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น
ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลทัว่ ไป ประชาชนในหมู่บ้าน
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลทัว่ ไป ประชาชนในหมู่บ้าน
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น
ประชาชนในหมู่บ้านแม่ฮาว
ประชาชนในหมู่บ้านแม่ฮาว
ให้ความสนใจในการอนุรักษ์ประเพณี เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ของท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

32

โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
35. โครงการสรงน้าพระธาตุประจาวัดต้นซ้อ
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
36. โครงการสรงน้าพระธาตุประจาวัดสถานี
หมู่ 4 ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสถานี หมู่ 4)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
37. โครงการสรงน้าพระธาตุประจาวัดปันง้าว
หมู่ 7 ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปันง้าว หมู่ 7)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
38. โครงการสรงน้าพระธาตุปางม่วง หมู่ 9
ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางม่วง หมู่ 9)
งบประมาณ 30,000.-บาท
เบิกจ่าย 30,000.-บาท
39. โครงการบวงสรวงเจ้าปูบุ ้านแม่ฮาว หมู่ 3
ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3)
งบประมาณ 5,000.-บาท
เบิกจ่าย 5,000.-บาท
40. โครงการบวงสรวงเจ้าปูบุ ้านสถานี หมู่ 4
ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสถานี หมู่ 4)
งบประมาณ 5,000.-บาท
เบิกจ่าย 5,000.-บาท
41. โครงการบวงสรวงเจ้าปูบุ ้านแพะดอนสัก
หมู่ 5 ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแพะดอนสัก
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ประชาชนในหมู่บ้านแม่ฮาว
ประชาชนในหมู่บ้านแม่ฮาว
ให้ความสนใจในการอนุรักษ์ประเพณี เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่นและเข้าร่วมกิจกรรม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ของท้องถิ่น
ประชาชนในหมู่บ้านสถานี ให้ความ ประชาชนในหมู่บ้านสถานี
สนใจในการอนุรักษ์ประเพณี
เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่นและเข้าร่วมกิจกรรม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ของท้องถิ่น
ประชาชนในหมู่บ้านปันง้าว
ประชาชนในหมู่บ้านสถานี
ให้ความสนใจในการอนุรักษ์ประเพณี เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่นและเข้าร่วมกิจกรรม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ของท้องถิ่น
ประชาชนในหมู่บ้านปางม่วงและ
ประชาชนทัว่ ไปให้ความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนในหมู่บ้าน
ปางม่วงเห็นคุณค่าและ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีของท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บ้านบ้านแม่ฮาว
ให้ความสนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณี
และเข้าร่วมประเพณี

ประชาชนบ้านแม่ฮาว
ให้ความสาคัญและร่วม
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่

ประชาชนในหมู่บ้านสถานี ให้ความ ประชาชนบ้านสถานี
สนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณี และ
ให้ความสาคัญและร่วม
เข้าร่วมประเพณี
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ประชาชนในหมู่บ้านแพะดอนสัก
ให้ความสนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นและเข้าร่วมประเพณี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

ประชาชนบ้านแพะดอนสัก
ให้ความสาคัญและร่วม
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
42. โครงการบวงสรวงเจ้าปูบุ ้านขามแดง หมู่ 6
ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามแดง หมู่ 6)
งบประมาณ 5,000.-บาท
เบิกจ่าย 5,000.-บาท
43. โครงการบวงสรวงเจ้าปูุ / เจ้าแม่จามเทวี
บ้านปันง้าว หมู่ 7 ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปันง้าว หมู่ 7)
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 20,000.-บาท
44. โครงการบวงสรวงเจ้าปูบุ ้านหัวหนอง หมู่ 8
ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหัวหนอง หมู่ 8)
งบประมาณ 5,000.-บาท
เบิกจ่าย 5,000.-บาท
45. โครงการบวงสรวงเจ้าปูบุ ้านปางม่วง หมู่ 9
ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางม่วง หมู่ 9)
งบประมาณ 5,000.-บาท
เบิกจ่าย 5,000.-บาท
46. โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อขุนตาน บ้านปางม่วง
หมู่ 9 ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางม่วง หมู่ 9)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
47. โครงการบวงสรวงเปิดประตูน้าขุนตาน
และบวชปุา ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางม่วง หมู่ 9)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
48. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และ
ประชาชน ภายในเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
งบประมาณ 75,800.-บาท
เบิกจ่าย 75,715.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ประชาชนในหมู่บ้านขามแดง
ให้ความสนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นและเข้าร่วมประเพณี

ประชาชนบ้านขามแดง
ให้ความสาคัญและร่วม
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่

ประชาชนในหมู่บ้านปันง้าว
ให้ความสนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นและเข้าร่วมประเพณี

ประชาชนในหมู่บ้านปันง้าว
ให้ความสาคัญและร่วม
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่

ประชาชนในหมู่บ้านหัวหนอง
ให้ความสนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นและเข้าร่วมประเพณี

ประชาชนบ้านหัวหนอง
ให้ความสาคัญและร่วม
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่

ประชาชนในหมู่บ้านปางม่วง
ให้ความสนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นและเข้าร่วมประเพณี

ประชาชนบ้านปางม่วง
ให้ความสาคัญและร่วม
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่

ประชาชนในตาบลห้างฉัตร และ
บุคคลทัว่ ไปให้ความสนใจและ
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น

ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
ให้ความสนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นและเข้าร่วมประเพณี

ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
ให้ความสาคัญและร่วม
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่

เยาวชน และประชาชน ภายใน ทต. เยาวชน ประชาชน และ
ห้างฉัตรแม่ตาล เข้าร่วมกิจกรรม
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
การแข่งขันกีฬา
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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เป้าหมายเชิงปริมาณ
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49. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตาบลห้างฉัตร
งบประมาณ 50,000.-บาท
เบิกจ่าย 48,500.-บาท
50. โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชนอาเภอห้างฉัตร ประจาปี 2556
(อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
51. วัสดุกีฬา
งบประมาณ 60,000.-บาท
เบิกจ่าย 59,905.-บาท

ผู้สูงอายุ ในเขตตาบลห้างฉัตรทุกคน ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาพจิตทีด่ ี

52. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน
ภายในเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3)
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 20,000.-บาท
53. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน
ภายในเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสถานี หมู่ 4)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
54. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน
ภายในเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแพะดอนสัก
หมู่ 5)
งบประมาณ 14,000.-บาท
เบิกจ่าย 14,000.-บาท

เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา

เด็กและเยาวชนในอาเภอห้างฉัตร
เข้าร่วมแข่งกันกีฬา

เด็กและเยาวชนในอาเภอ
ห้างฉัตร มีความสามัคคี
และมีทักษะในกีฬาแต่ละ
ประเภท

จัดซื้อวัสดุกีฬาทุกประเภท สาหรับ
การแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ

เยาวชน ประชาชน และ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
เยาวชน ประชาชน และ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา

เยาวชน ประชาชน และ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา

เยาวชน ประชาชน และ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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55. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน
ภายในเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามแดง หมู่ 6)
งบประมาณ 13,000.-บาท
เบิกจ่าย 13,000.-บาท
56. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน
ภายในเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปันง้าว หมู่ 7)
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 20,000.-บาท
57. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน
ภายในเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหัวหนอง หมู่ 8)
งบประมาณ 12,000.-บาท
เบิกจ่าย 12,000.-บาท
58. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน
ภายในเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประจาปี 2557
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางม่วง หมู่ 9)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
59. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเวทีประชาคมตาบล /
เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาลเคลื่อนที่
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 9,510.-บาท

เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา

เยาวชน ประชาชน และ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา

เยาวชน ประชาชน และ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา

เยาวชน ประชาชน และ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา

เยาวชน ประชาชน และ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม

60. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพือ่ เอาชนะยาเสพติดตาบล
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย - บาท

ประชาชนตาบลห้างฉัตร เข้าร่วม
อบรมและกิจกรรมในการต่อสู้เพือ่
เอาชนะยาเสพติด

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
สามารถนาข้อมูลพืน้ ฐานนี้
มาพัฒนาในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
และแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
ได้อย่างถูกต้อง และถูกจุด
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
มีสุขภาพกายและจิตใจ
ทีแ่ ข็งแกร่ง และต่อสู้เพือ่
เอาชนะยาเสพติด

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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61. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิม่ ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดอาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
ประจาปีงบประมาณ 2557
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอห้างฉัตร)
งบประมาณ 30,000.-บาท
เบิกจ่าย 30,000.-บาท
62. โครงการวันสตรีอาเภอห้างฉัตร
(อุดหนุนกลุ่มสตรีตาบลห้างฉัตร)
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 20,000.-บาท
63. โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกล
ยาเสพติด
(อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบลห้างฉัตร)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท

ประชาชนตาบลห้างฉัตร เข้าร่วม
อบรมและกิจกรรมในการต่อสู้
เพือ่ เอาชนะยาเสพติด

ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
มีสุขภาพกายและจิตใจ
ทีแ่ ข็งแกร่ง และต่อสู้เพือ่
เอาชนะยาเสพติด

กลุ่มสตรีตาบลห้างฉัตร ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล
อาเภอห้างฉัตร

ส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่ม
สตรีอาเภอห้างฉัตร

64. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ (อสม.)
งบประมาณ 60,000.-บาท
เบิกจ่าย 59,775.-บาท
65. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านแม่ฮาว)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000-บาท
66. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านสถานี)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000-บาท
67. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านแพะดอนสัก)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000-บาท

อสม. ทุกคน ให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม

สร้างความรักความผูกพันธ์
สร้างความรักความผูกพันธ์
ในครอบครัว จานวน 50 ครอบครัว ในครอบครัว ลดปริมาณ
การแตกแยกของครอบครัว

สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน

สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน

สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

อสม. ได้รับความรู้และ
เข้าใจในเรื่องสาธารณสุข
และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
สามารถพัฒนางาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สามารถพัฒนางาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สามารถพัฒนางาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
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68. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านขามแดง)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000-บาท
69. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านปันง้าว)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000-บาท
70. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านหัวหนอง)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000-บาท
71. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านปางม่วง)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000-บาท
72. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
งบประมาณ 142,000.-บาท
เบิกจ่าย 141,480.-บาท
73. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
- จัดซื้อทรายเคลือบสาร, น้ายา
พ่นหมอกควัน, วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
งบประมาณ 100,000.-บาท
เบิกจ่าย 99,000.-บาท
74. โครงการรับบริจาคโลหิต งานอานวยการ
งานกิจกรรมเกี่ยวกับกาชาดอาเภอห้างฉัตร
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอห้างฉัตร)
งบประมาณ 12,000.-บาท
เบิกจ่าย 12,000.-บาท
75. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลฯ
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 7,600.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน

สามารถพัฒนางาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน สามารถพัฒนางาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน สามารถพัฒนางาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน สามารถพัฒนางาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สร้างหลักประกันสุขภาพให้กับ
สามารถสร้างหลักประกัน
ประชาชนในพืน้ ทีจ่ านวน 7 หมู่บ้าน สุขภาพให้กับประชาชน
ในพืน้ ทีไ่ ด้เป็นอย่างดี
พ่นหมอกควัน/แจกทรายเคลือบสาร ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
/ฉีดวัคซีน ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
มีสุขภาพทีแ่ ข็งแรง และ
ห้างฉัตรแม่ตาล ทัง้ 7 หมู่บ้าน
ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

สนับสนุนกิจกรรมกาชาดอาเภอ
ห้างฉัตร

ทีท่ าการปกครองอาเภอ
มีงบประมาณในการดาเนิน
กิจการกาชาดอาเภอห้างฉัตร
ในการให้บริการประชาชน

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ และสงกรานต์ ในเขตพืน้ ที่
เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

ประชาชนมีความเข้าใจ
และรู้จักวิธีการปูองกันภัย
จากอุบัติเหตุ-อุบัติภัย
ในช่วงเทศกาลฯ ทาให้
มีความปลอดภัยทัง้ ชีวิต
และทรัพย์สิน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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76. โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่าง ๆ
งบประมาณ 70,000.-บาท
เบิกจ่าย 9,660.-บาท
77. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลฯ
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอห้างฉัตร)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000.-บาท
78. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
งบประมาณ 63,000.-บาท
เบิกจ่าย 55,130.-บาท
ด้านเศรษฐกิจ
1. โครงการสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาว
และกาชาด จังหวัดลาปาง ประจาปี
งบประมาณ 2557
(อุดหนุนกิจการทีท่ าการปกครองอาเภอ)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. การจัดซื้อวัสดุไฟฟูา
งบประมาณ 183,150.-บาท
เบิกจ่าย 183,150.-บาท
2. โครงการก่อสร้างอาคารระบบปรับปรุง
คุณภาพน้า
บ้านปางม่วง หมู่ 9
(บริเวณโรงเรียนบ้านปางม่วง (เดิม)
งบประมาณ 395,400.-บาท
เบิกจ่าย 376,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนเข้ารับการ ประชาชนมีความเข้าใจ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการปูองกัน และรู้จักวิธีการปูองกันภัย
สาธารณภัยต่าง ๆ
เพือ่ สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ได้ทัน
ท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ประชาชนมีความเข้าใจ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล และรู้จักวิธีการปูองกันภัย
ปีใหม่ และสงกรานต์ ระดับอาเภอ จากอุบัติเหตุ-อุบัติภัย
ในช่วงเทศกาลฯ ทาให้
มีความปลอดภัยทัง้ ชีวิต
และทรัพย์สิน
จัดซื้อหนังสือพิมพ์สาหรับทีอ่ ่าน
ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
ข่าวสารทีท่ ันสมัย และ
ทุกหมู่บ้าน
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ประชาชนชาวจังหวัดลาปาง
ประชาชนทัว่ ไป และนักท่องเทีย่ ว
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมสร้างรายได้ให้แก่
จังหวัดลาปาง และผู้ร่วมงาน
ได้รับความสุขและ
ความเพลิดเพลินจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม

(หมู่ 3 - หมู่ 9)
จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ต่าง ๆ

ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
ได้รับความปลอดภัย
ในการเดินทาง
บ้านปางม่วงมีอาคาร
ปรับปรุงคุณภาพน้าและ
มีน้าสะอาดใช้ในการอุปโภค
บริโภค

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร
พืน้ ทีใ่ ช้สอย 36.00 ตารางเมตร
240.00 ตารางเมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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3. โครงการก่อสร้างทางลาดสาหรับคนพิการ
สานักงานเทศบาลฯ
(อาคารสานักงาน, อาคารหอประชุม)
งบประมาณ 75,000.-บาท
เบิกจ่าย74,500.-บาท
4. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้าบาดาล
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
(ประปาประจาหมู่บ้าน)
งบประมาณ 302,400.-บาท
เบิกจ่าย 284,000.-บาท
5. โครงการก่อสร้างถังน้าใส
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
(ประปาประจาหมู่บ้าน)
งบประมาณ 552,400.-บาท
เบิกจ่าย 552,000.-บาท
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านขามแดง หมู่ 6
- จุดที่ 1 ซอยบ้านายสุพจน์ ฉัตคาแปง
- จุดที่ 2 ซอยข้างบ้านโกเนี้ยว
- จุดที่ 3 ซอยบ้านนางเพ็ญ ธรรมลังกา
งบประมาณ 145,400.-บาท
เบิกจ่าย 145,000.-บาท

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านขามแดง หมู่ 6
(ซอยบ้านนายฤทธิ์ ติไชย)
งบประมาณ 298,800.-บาท
เบิกจ่าย 298,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- กว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร คนพิการมีความสะดวก
และติดตั้งราวจับท่อสแตนเลส
เมื่อมารับบริการต่าง ๆ จาก
ขนาด 1 1/2 นิ้ว
เทศบาลฯ
- กว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร
พร้อมชานพัก ขนาด 2.50 x 2.50
เมตร และติดตั้งราวจับท่อสแตนเลส ขนาด 1 1/2 นิ้ว
ระบบกรองน้าบาดาล ขนาด 10
บ้านแม่ฮาวมีระบบกรองน้า
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ทีม่ ีประสิทธิภาพ ผลิตน้า
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
ประปาได้อย่างมีคุณภาพ

ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

บ้านแม่ฮาวมีถังน้าในสาหรับ
รองรับน้าทีม่ ีประสิทธิภาพ
ผลิตน้าประปาได้อย่างมี
คุณภาพ

- ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 25.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 62.50 ตารางเมตร
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 17.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 68.00 เมตร
- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 135.00 เมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 568.00 ตารางเมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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40

โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปันง้าว หมู่ 7
(ซอยบ้านนางบัวแก้ว โยปินตา)
งบประมาณ 363,000.-บาท
เบิกจ่าย 361,500.-บาท
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปันง้าว หมู่ 7
(ซอยบ้านนายคาแก้ว หมื่นคาแปง)
งบประมาณ 199,100.-บาท
เบิกจ่าย 198,000.-บาท
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปันง้าว หมู่ 7
(ซอยบ้านนายสุแมน เทพรักษา)
งบประมาณ 238,700.-บาท
เบิกจ่าย 237,500.-บาท
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางม่วง หมู่ 9
(สายทางขึ้นศาลเจ้าพ่อขุนตาน)
งบประมาณ 152,400.-บาท
เบิกจ่าย 151,400.-บาท
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางม่วง หมู่ 9
(ซอยบ้านนายอดิศร บุญมา)
งบประมาณ 117,200.-บาท
เบิกจ่าย 109,000.-บาท
13. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้า
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
(สายบ้านนายเลิศ ตันตา)
งบประมาณ 95,700.-บาท
เบิกจ่าย 95,500.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร - ประชาชนมีสะพาน เพือ่ ใช้
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ในการสัญจรไปมาได้
ไม่น้อยกว่า 692.00 ตารางเมตร
สะดวก ปลอดภัย
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
กว้าง 2.50 - 3.00 เมตร ยาว
136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 374.00
ตารางเมตร พร้อมปูายมาตรฐานฯ

- ประชาชนมีสะพาน เพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร - ประชาชนมีสะพาน เพือ่ ใช้
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ทีไ่ ม่น้อย ในการสัญจรไปมาได้
กว่า 450.00 ตารางเมตร
สะดวก ปลอดภัย
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ทีไ่ ม่น้อย
กว่า 450.00 ตารางเมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

- ประชาชนมีสะพาน เพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 78.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ทีไ่ ม่น้อย
กว่า 195.00 ตารางเมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร
พร้อมติดตั้งราวกันตก และวางท่อ
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
จานวน 2 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 1.45 x 1.45 เมตร
จานวน 1 บ่อ

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย
- เพือ่ ช่วยระบายน้าในช่วง
ฤดูฝนและปูองกันปัญหา
น้าท่วม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านปันง้าว หมู่ 7
(หน้าบ้านนางกษมา พาอินทร์)
งบประมาณ 48,800.-บาท
เบิกจ่าย 48,000.-บาท
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านหัวหนอง หมู่ 8
(ซอยหน้าบ้านนางบุญนาค ตาเมืองมา)
งบประมาณ 167,200.-บาท
เบิกจ่าย 167,200.-บาท
16. โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5
(ซอย สปอ.จากบ้านนายสวิง หน่อวงศ์
ถึงบ้านนายวิรัตน์ หน่อวงศ์)
งบประมาณ 186,300.-บาท
เบิกจ่าย 181,000.-บาท
17. โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5
(สายหน้าศาลาเอนกประสงค์ บริเวณ
หอกระจายข่าว ถึงบ้านนายคา หน่อวงศ์)
งบประมาณ 325,500.-บาท
เบิกจ่าย 317,500.-บาท
18. โครงการต่อเติมอาคารห้องน้าสาหรับคนพิการ
สานักงานเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
(ห้องน้าสาธารณะข้างอาคารหอประชุม)
งบประมาณ 110,900.-บาท
เบิกจ่าย 110,900.-บาท
19. โครงการปรับปรุงห้องน้าอาคารสานักงาน
(ห้องน้าภายในอาคารสานักงาน)
งบประมาณ 64,800.-บาท
เบิกจ่าย 64,800.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปากรางภายในกว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40 เมตร ยาว 20.00 เมตร

- เพือ่ ช่วยระบายน้าในช่วง
ฤดูฝนและปูองกันปัญหา
น้าท่วม

ปากรางภายในกว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40 เมตร ยาว 62.00 เมตร
พร้อมซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 14.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 0.40 เมตร จานวน 124 ท่อน
พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.84 x 0.84
เมตร จานวน 13 บ่อ ความยาว
134 เมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย
- เพือ่ ช่วยระบายน้าในช่วง
ฤดูฝนและปูองกันปัญหา
น้าท่วม
- เพือ่ ช่วยระบายน้าในช่วง
ฤดูฝนและปูองกันปัญหา
น้าท่วม

วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพือ่ ช่วยระบายน้าในช่วง
ขนาด 0.40 เมตร จานวน 230 ท่อน ฤดูฝนและปูองกันปัญหา
พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.84 x 0.84
น้าท่วม
เมตร จานวน 23 บ่อ ความยาว
249 เมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร
พืน้ ทีใ่ ช้สอย 4.00 ตารางเมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

คนพิการได้รับความสะดวก
ในการรับบริการ

ติดตั้งโถส้วมชักโครก จานวน 10 จุด เทศบาลฯ มีห้องน้าสะอาด
ในการบริการประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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20. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจาหมู่บ้าน
บ้านสถานี หมู่ 4
งบประมาณ 132,100.-บาท
เบิกจ่าย 126,700.-บาท
21. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว)
งบประมาณ 109,000.-บาท
เบิกจ่าย 104,000.-บาท
22. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านขามแดง หมู่ 6
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง)
งบประมาณ 66,800.-บาท
เบิกจ่าย 66,000.-บาท
23. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปันง้าว หมู่ 7
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง)
งบประมาณ 11,200.-บาท
เบิกจ่าย 11,100.-บาท
24. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและ
สิ่งก่อสร้าง
งบประมาณ 576,300.-บาท
เบิกจ่าย 576,250.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ซ่อมแซมหลังคา จานวน 45.00
ตารางเมตร เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปูกระเบือ้ งเคลือบ
จานวน 64.00 ตารางเมตร และ
ทาสีอาคาร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
ปรับปรุงห้องน้า ต่อเติมหลังคา
กันสาด ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร
ต่อเติมหลังคากันแดด ขนาด 8.00 x
4.50 เมตร และต่อเติมห้องครัว
ขนาด 3.00 x 5.00 เมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
ปรับปรุงห้องน้า ติดตั้งเหล็กดัดประตู
หน้าต่าง และเทคอนกรีตพืน้ สนาม
เด็กเล่น ขนาด 7.80 x 15.00 เมตร

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บ้านสถานีมีสถานทีใ่ ห้
บริการด้านสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน ในการ
ตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่
สิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทีม่ ี
คุณภาพและปลอดภัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่
สิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทีม่ ี
คุณภาพและปลอดภัย

ติดตั้งเหล็กดัดประตู จานวน 2 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่
และติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง จานวน สิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทีม่ ี
36 แผง
คุณภาพและปลอดภัย

- ซ่อมแซมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
บ้านขามแดง หมู่ 6
งบประมาณ 16,800.-บาท
- กาจัดวัชพืช สวนอนันตยศ
งบประมาณ 97,200.-บาท
- ซ่อมแซมถนนลาดยาง (ต้นผึ้ง)
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5
งบประมาณ 67,800.-บาท
- ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยใช้แอสฟัลติกส์คอนกรีต
บ้านปันง้าว หมู่ 7
งบประมาณ 16,500.-บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดู
สะอาด สวยงาม
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62. เงินสารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความ
จาเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนกรณีภัยธรรมชาติในตาบลห้างฉัตร
และตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ทีข่ อความ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- วางท่อระบายน้า คสล. พร้อมถมดิน
บ้านปันง้าว หมู่ 7
งบประมาณ 17,200.-บาท
- ซ่อมแซมรางระบายน้า ,
เปลี่ยนกระเบือ้ ง
งบประมาณ 7,900.-บาท
- ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าสานักงาน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
งบประมาณ 43,550.-บาท
- ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสถานี หมู่ 4
บ้านปันง้าว หมู่ 7
งบประมาณ 39,900.-บาท
- ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยใช้แอสฟัลติกส์คอนกรีต 4 จุด
งบประมาณ 73,600.-บาท
- ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด
บ้านปันง้าว หมู่ 7
งบประมาณ 44,400.-บาท
- ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
งบประมาณ 22,100.-บาท
- ขุดลอกดินอุดตันท่อระบายน้า
และลาเหมือง
งบประมาณ 29,900.-บาท
- ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด
บ้านปันง้าว หมู่ 7
งบประมาณ 66,600.-บาท
- ถมดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้า
บ้านปันง้าว หมู่ 7
งบประมาณ 32,800.-บาท
- ช่วยหลือผู้ประสบวาตภัย อุทกภัย ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
งบประมาณ 9,095.-บาท
ได้รับการช่วยเหลือได้อย่าง
- ช่วยหลือผู้ประสบวาตภัย
ทันถ่วงที
บ้านปันง้าว หมู่ 7

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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ช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 ข้อ 19 และตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
งบประมาณ 793,000.-บาท
เบิกจ่าย 182,024.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ
บ้านหัวหนอง หมู่ 8
งบประมาณ 3,339.-บาท
- ค่าจัดซื้อถังน้าไฟเบอร์และขาตั้ง
งบประมาณ 32,000.-บาท
- ค่าจัดซื้อกระสอบทราย
งบประมาณ 42,000.-บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้า
งบประมาณ 11,400.-บาท
- ค่าจัดซื้อกระสอบทรายและ
เชือกฟาง
งบประมาณ 10,095.-บาท

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. จ้างเหมาบริหารจัดการขยะ
จ้างเหมาบริหารจัดการขยะภายใน
งบประมาณ 437,600.-บาท
หมู่บ้าน (หมู่ 3 - หมู่ 9)
เบิกจ่าย 437,600.-บาท
2. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์
รักษ์พนื้ ทีส่ ีเขียว
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 20,000.-บาท
3. โครงการพระราชเสาวนีย์
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000.-บาท
4. วัสดุการเกษตร
งบประมาณ 40,000.-บาท
เบิกจ่าย 39,330.-บาท
ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
1. โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
งบประมาณ 32,000.-บาท
เบิกจ่าย 32,000.-บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลและประชาชน
ในหมู่บ้านร่วมกันปลูกต้นไม้

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลและประชาชน
ในหมู่บ้านร่วมกันปลูกต้นไม้
จัดซื้อวัสดุการเกษตรไว้เพียงพอ
สาหรับงานด้านการเกษตร

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
พนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบล
ห้างฉัตรแม่ตาล และประชาชนทัว่ ไป
กลุ่มอาชีพ กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ
ในตาบลห้างฉัตร เข้าร่วมอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

ตาบลห้างฉัตรสามารถ
บริหารจัดการขยะได้อย่าง
ถูกต้อง และไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม
ตาบลห้างฉัตรมีความร่มรื่น
สภาพภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม
และมีพนื้ ทีส่ ีเขียวเพิม่ ยิ่งขึ้น
ตาบลห้างฉัตรมีความร่มรื่น
สภาพภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม
และมีพนื้ ทีส่ ีเขียวเพิม่ ยิ่งขึ้น
สภาพภูมิทัศน์ภายใน
สานักงานเทศบาลตาบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ร่มรื่นน่าอยู่

เพือ่ สร้างความสามัคคี
พัฒนาศักยภาพในการ
ทางาน การบริหารงาน
ขององค์กร
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เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 9,900.-บาท

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
พนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ทุกคน เข้าร่วม
อบรมและทากิจกรรมร่วมกัน
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนิน
งานของศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ
หรือจัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น เขตพืน้ ทีอ่ าเภอ
ห้างฉัตร

เพือ่ สร้างความสามัคคี
พัฒนาศักยภาพในการ
ทางาน การบริหารงาน
ขององค์กร
เพือ่ ให้ศูนย์รวมข่าวสาร
การจัดซื้อหรือจัดจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น เขตพืน้ ทีอ่ าเภอ
ห้างฉัตร สามารถดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้มีหน้าทีช่ าระภาษีให้แก่เทศบาลฯ
มาชาระตามวัน เวลา ทีก่ าหนด

ผู้มีหน้าทีช่ าระภาษีมาชาระ
ภาษีตรงตามเวลา ทาให้
ลดจานวนภาษีค้างชาระ

เก้าอี้เอนกประสงค์ จานวน 60 ตัว
ขนาดกว้าง 432 มิลลิเมตร ลึก 560
มิลลิเมตร สูง 905 มิลลิเมตร
โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม หนา 1.2
มิลลิเมตร ชนิดเบาะหนัง
(สานักปลัด ห้องประชุม)
โต๊ะเอนกประสงค์ จานวน 30 ตัว
ขนาดกว้าง 0.77 เมตร ยาว 1.80
เมตร สูง 0.72 เมตร หน้าโต๊ะทาด้วย
ไม้เนื้อแข็ง ขาเหล็กแบบพับเก็บได้
(สานักปลัด ห้องประชุม)
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จานวน 4
ตู้ ๆ ละ 4,700 บาท ขนาดกว้าง
1491 มิลลิเมตร ลึก408 มิลลิเมตร
สูง 878 มิลลิเมตร
(สานักปลัด 2 ตู้ งานวิเคราะห์,
บุคลากร)
(กองคลัง 2 ตู้ งานการเงิน)

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

3. โครงการตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เขตพืน้ ที่
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
(อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงตาล)
งบประมาณ 35,000.-บาท
เบิกจ่าย 35,000.-บาท
4. โครงการบริหารงานคลังเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ด้านการจัดเก็บรายได้
งบประมาณ 70,000.-บาท
เบิกจ่าย 2,462.-บาท
5. วัสดุสานักงาน (เก้าอี้เอนกประสงค์)
งบประมาณ 66,000.-บาท
เบิกจ่าย 66,000.-บาท

6. วัสดุสานักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์)
งบประมาณ 60,000.-บาท
เบิกจ่าย 60,000.-บาท

7. วัสดุสานักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก)
งบประมาณ 18,800.-บาท
เบิกจ่าย 18,800.-บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
8. วัสดุสานักงาน (ตู้เก็บแบบฟอร์ม)
งบประมาณ 4,000.-บาท
เบิกจ่าย 4,000.-บาท
9. วัสดุสานักงาน (พัดลม)
งบประมาณ 11,000.-บาท
เบิกจ่าย 11,000.-บาท
10. วัสดุสานักงาน (โต๊ะทางาน)
งบประมาณ 4,000.-บาท
เบิกจ่าย 4,000.-บาท

11. วัสดุสานักงาน (เก้าอี้ทางาน)
งบประมาณ 1,200.-บาท
เบิกจ่าย 1,200.-บาท
12. วัสดุอื่น ๆ (แผงกั้นจราจร)
งบประมาณ 650.-บาท
เบิกจ่าย - บาท
13. ครุภัณฑ์สานักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร)
งบประมาณ 100,000.-บาท
เบิกจ่าย 98,000.-บาท
14. ครุภัณฑ์สานักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด
2 บาน (มอก.)
งบประมาณ 12,000.-บาท
เบิกจ่าย 12,000.-บาท
15. ครุภัณฑ์สานักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด
4 ลิ้นชัก (มอก.)
งบประมาณ 7,000.-บาท
เบิกจ่าย 7,000.-บาท
16. ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ (เครื่องเสียง)
งบประมาณ 36,000.-บาท
เบิกจ่าย 36,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตู้เก็บแบบฟอร์ม จานวน 1 ตู้
ขนาด 15 ลิ้นชัก
(กองคลัง งานพัสดุ)
พัดลม แบบติดผนัง จานวน 5 ตัว ๆ
ละ 2,200 บาท
(กองคลัง)

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

โต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.50
เมตร สูง 0.75 เมตร มีตู้เก็บเอกสาร
2 ข้าง 1 ลิ้นชัก ขาเหล็กพ่นดา
(สานักปลัด งานสาธารณสุข)
เก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว
ชนิดหนัง มีล้อเลื่อน
(สานักปลัด งานสาธารณสุข)
บันไดอลูมิเนียม แบบ 2 ท่อน
จานวน 1 อัน ๆ ละ 3,500 บาท
(สานักปลัด)
เครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง
(กองคลัง)

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
(มอก.) จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,000
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
บาท ขนาด 2 บาน มีชั้นวางเอกสาร มากยิ่งขึ้น
(กองคลัง งานการเงิน)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลิ้นชัก เพือ่ ให้การบริหารภายใน
(มอก.) จานวน 1 ตู้ ขนาด 4 ลิ้นชัก เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
(กองคลัง งานจัดเก็บรายได้)
มากยิ่งขึ้น
เครื่องเสียง (แบบเคลื่อนทีไ่ ด้)
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 1 ชุด เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
(สานักปลัด)
มากยิง่ ขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

17. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล)
งบประมาณ 7,000.-บาท
เบิกจ่าย 7,000.-บาท
18. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
งบประมาณ 25,000.-บาท
เบิกจ่าย 22,000.-บาท
19. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
งบประมาณ 8,400.-บาท
เบิกจ่าย 4,200.-บาท
20. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอภาพชนิด LCD หรือ
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
งบประมาณ 7,200.-บาท
เบิกจ่าย 7,200.-บาท
21. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสารองไฟฟูา
ขนาด 750 VA)
งบประมาณ 17,000.-บาท
เบิกจ่าย 17,000.-บาท
22. ครุภัณฑ์อื่น (เต้นท์)
งบประมาณ 114,000.-บาท

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จานวน 1 กล้อง
(กองคลัง)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 ชุด
(สานักปลัด งานสาธารณสุข)

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
ฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 4,200 บาท
(กองคลัง งานจัดเก็บรายได้, การเงิน)
จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จานวน 2 จอ ๆ
ละ 3,600 บาท
(กองคลัง งานการเงิน, พัสดุ)
เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 750 VA
จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท
(สานักปลัด 7 เครื่อง)
(กองคลัง 3 เครื่อง)
เต้นท์ จานวน 6 หลัง ๆ ละ 19,000
บาท

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

23. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน การอบรม
สัมมนาต่าง ๆ
งบประมาณ 425,000.-บาท
เบิกจ่าย 163,650.-บาท

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานและพนักงานจ้าง ทุกคน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในเทศบาลตาบล
ห้างฉัตรแม่ตาลให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติ
งานในหน้าทีใ่ ห้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชน

48

1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
การพัฒนาด้านสังคม
1. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 100%
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์)
งบประมาณ 223,000.-บาท
เบิกจ่าย 164,470.93 บาท
2. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 100%
(โรงเรียน 2 แห่ง)
งบประมาณ 398,000.-บาท
เบิกจ่าย 284,147.04 บาท
3. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว)
งบประมาณ 168,000.-บาท
เบิกจ่าย 100,000.-บาท
4. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง)
งบประมาณ 168,000.-บาท
เบิกจ่าย 100,000.-บาท
5. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว)
งบประมาณ 112,000.-บาท
เบิกจ่าย 100,000.-บาท
6. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%
(อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)
งบประมาณ 264,000.-บาท
เบิกจ่าย 264,000.-บาท
7. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)
งบประมาณ 304,000.-บาท
เบิกจ่าย 304,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
มีอาหารเสริม (นม) ดื่มครบทุกคน
ดื่มครบทุกคน
นักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาล
ห้างฉัตรแม่ตาล มีอาหารเสริม (นม)
ดื่มครบทุกคน

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
และมีพัฒนาการสมวัย
นักเรียนในโรงเรียนของ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
และมีพัฒนาการสมวัย
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่ฮาว ทุกคน มีอาหารกลางวัน ทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์
รับประทานอย่างทัว่ ถึง
แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านขามแดง ทุกคน มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทัว่ ถึง

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปันง้าว ทุกคน มีอาหารกลางวัน ทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์
รับประทานอย่างทัว่ ถึง
แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
นักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้าน
แม่ฮาว ทุกคน มีอาหารกลางวัน
รับประทานอย่างทัว่ ถึง

นักเรียนทุกคนมีร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพัฒนาการสมวัย

นักเรียนในโรงเรียนบ้านปันง้าว
ทุกคน มีอาหารกลางวัน
รับประทานอย่างทัว่ ถึง

นักเรียนทุกคนมีร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพัฒนาการสมวัย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

49

โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้สื่อ
เทคโนโลยี โดยการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์
(อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)
งบประมาณ 50,000.-บาท
เบิกจ่าย 50,000.-บาท
9. โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ดนตรีพนื้ บ้าน
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)
งบประมาณ 50,000.-บาท
เบิกจ่าย 50,000.-บาท
10. โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด" โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อาเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2558
(อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา)
งบประมาณ 41,000.-บาท
เบิกจ่าย 41,000.-บาท
11. โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ถวายเป็นพุทธบูชา
(อุดหนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอห้างฉัตร)
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 20,000.-บาท
12. วัสดุงานบ้านงานครัว
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์)
(โรงฆ่าสัตว์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล)
งบประมาณ 130,000.-บาท
เบิกจ่าย 101,810.-บาท
13. วัสดุเครื่องใช้ประจาตัวเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์)
งบประมาณ 30,000.-บาท
เบิกจ่าย 30,000.-บาท
14. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
งบประมาณ 200,000.-บาท
เบิกจ่าย 78,645.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนได้รับความรู้
เป็นพืน้ ฐานในการเรียนต่อ
ตลอดจนสามารถศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลในการเรียนรู้

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนได้รับความรู้และ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม
ดนตรีพนื้ บ้านของท้องถิ่น

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนได้รับความรู้
เพิม่ พูนความรู้เท่าทัน
มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนมีแหล่งข้อมูลในการ
ศึกษาความรู้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนงานประจา
รถขยะ และโรงฆ่าสัตว์ ของ ทต.
ห้างฉัตรแม่ตาล มีวัสดุงานบ้าน
งานครัว ใช้อย่างเพียงพอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนงาน
ประจารถขยะ โรงฆ่าสัตว์ฯ
สะอาดถูกสุขอนามัย
เรียบร้อย น่าอยู่

ศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีวัสดุเครื่องใช้
ประจาตัวเด็ก ใช้อย่างเพียงพอ

เพือ่ ลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง

เด็กและเยาวชนในตาบลห้างฉัตร
ได้ทากิจกรรมและการแสดงออก
ร่วมกันจานวนมาก

เด็กและเยาวชนในตาบล
ห้างฉัตรได้รับความรู้และ
ความสาคัญของวันเด็ก

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

15. โครงการสวัสดิการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์
งบประมาณ 78,000.-บาท
เบิกจ่าย 77,000.-บาท
16. กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
(อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ)
งบประมาณ 150,000.-บาท
เบิกจ่าย 150,000.-บาท
17. โครงการแจกเครื่องกันหนาว
งบประมาณ 50,000.-บาท
เบิกจ่าย - บาท

18.

19.

20.

21.

22.

ผู้ติดเชื้อเอดส์ ทุกคน ในเขต ทต.
ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการดูแล
ห้างฉัตรแม่ตาล ได้รับเงินสงเคราะห์ และช่วยเหลือให้มีขวัญ
เบีย้ ยังชีพเดือนละ 500 บาทต่อคน กาลังใจในการดาเนินชีวิต
ต่อไป
สมาชิกกองทุน จานวน 1,545 คน การบริหารกองทุนฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ และ
ได้รับผ้าห่มกันหนาว ทุกคน
ผู้ด้อยโอกาสในพืน้ ที่
มีกาลังใจ ได้รับความ
ช่วยเหลือและมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีขึ้น
โครงการปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เพือ่ แสดงความจงรักภักดี
งบประมาณ 20,000.-บาท
ข้าราชการ พนักงาน ทต.ห้างฉัตร ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เบิกจ่าย - บาท
แม่ตาล ทุกคน
และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานพุม่ และ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
พวงมาลา
พนักงานจ้าง ทุกคน ร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
- งานรัฐพิธี ราชพิธี ต่าง ๆ
งานรัฐพิธี ราชพิธีต่าง ๆ
ในการอนุรักษ์ประเพณี
งบประมาณ 5,000.-บาท
ของไทย และเป็นการแสดง
เบิกจ่าย - บาท
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
โครงการทาบุญเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
หรือวันสาคัญของชาติ (วันปิยะมหาราช /
ข้าราชการ พนักงาน ทต.ห้างฉัตร ข้าราชการ พนักงาน ทต.
วันเฉลิมพระชนมพรรษา / วันฉัตรมงคล)
แม่ตาล ทุกคน มีโอกาสแสดง
ห้างฉัตรแม่ตาล ตระหนัก
งบประมาณ 10,000.-บาท
ความจงรักภักดี และได้เข้าร่วม
และเห็นคุณค่า ความสาคัญ
เบิกจ่าย - บาท
ในงานพิธีวันสาคัญต่าง ๆ
ของงานพิธีในวันสาคัญต่าง ๆ
โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้าดาหัว
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร และ
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
ผู้สูงอายุและผู้นาท้องถิ่นตาบลห้างฉัตร
บุคคลทัว่ ไปให้ความสนใจและ
เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
งบประมาณ 30,000.-บาท
เข้าร่วมกิจกรรม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
เบิกจ่าย 500.-บาท
ของไทย
โครงการจัดงานบุญกินข้าวสลาก (สลากภัตร) ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
งบประมาณ 15,000.-บาท
เห็นความสาคัญของประเพณีทดี่ ี
ให้ความสาคัญกับผู้สูงอายุ
เบิกจ่าย 4,000.-บาท
และเข้าร่วมกิจกรรม
และใส่ใจสืบทอดประเพณี
ให้คงอยู่ตลอดไป

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

51

โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
23. โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง
(ลอยกระทง) บ้านปันง้าว ประจาปีงบประมาณ
2558
งบประมาณ 120,000.-บาท
เบิกจ่าย 120,000.-บาท
24. โครงการจัดงานประเพณีปใี๋ หม่เมือง ประจาปี
2558
งบประมาณ 120,000.-บาท
เบิกจ่าย 119,540.-บาท
25. โครงการสรงน้าพระธาตุปางม่วง หมู่ 9
ประจาปีงบประมาณ 2559
งบประมาณ 100,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,700.-บาท
26. โครงการจัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี และ
งานวัฒนธรรมประเพณี ประจาปีงบประมาณ
2558 อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอ)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000.-บาท
27. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมมหกรรม
ก๋องปูจุ า จังหวัดลาปาง ครั้งที่ 14 ประจาปี
2558
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอ)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
28. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
บ้านแม่ฮาว ประจาปีงบประมาณ 2558
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3)
งบประมาณ 50,000.-บาท
เบิกจ่าย 50,000.-บาท
29. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
บ้านสถานี ประจาปีงบประมาณ 2558
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสถานี หมู่ 4)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร และ
บุคคลทัว่ ไปให้ความสนใจและ
เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น

ประชาชนในตาบลห้างฉัตร และ
บุคคลทัว่ ไปให้ความสนใจและ
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร และ
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
บุคคลทัว่ ไปให้ความสนใจและ
เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า
ประชาชนและทุกหน่วยงาน
และประชาชนทัว่ ไปได้มีโอกาสแสดง ในอาเภอห้างฉัตร ตระหนัก
ความจงรักภักดีและได้เข้าร่วมในงาน และเล็งเห็นความสาคัญ
พิธีวันสาคัญต่าง ๆ
ของงานพระราชพิธี และ
รัฐพิธีต่าง ๆ
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร และ
บุคคลทัว่ ไปให้ความสนใจและ
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลทัว่ ไป ประชาชนในหมู่บ้าน
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น
ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลทัว่ ไป ประชาชนในหมู่บ้าน
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
30. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
บ้านแพะดอนสัก ประจาปีงบประมาณ 2558
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแพะดอนสัก)
งบประมาณ 30,000.-บาท
เบิกจ่าย 30,000.-บาท
31. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
บ้านขามแดง ประจาปีงบประมาณ 2558
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามแดง หมู่ 6)
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 20,000.-บาท
32. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
บ้านหัวหนอง ประจาปีงบประมาณ 2558
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหัวหนอง
หมู่ 8)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000.-บาท
33. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
บ้านปางม่วง ประจาปีงบประมาณ 2558
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางม่วง หมู่ 9)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000.-บาท
34. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน
ภายในเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
งบประมาณ 150,000.-บาท
เบิกจ่าย 116,629.-บาท
35. วัสดุกีฬา
งบประมาณ 60,000.-บาท
เบิกจ่าย 59,994.-บาท
36. โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชนอาเภอห้างฉัตร ประจาปีการศึกษา 2557
(อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลทัว่ ไป ประชาชนในหมู่บ้าน
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น
ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลทัว่ ไป ประชาชนในหมู่บ้าน
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น
ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลทัว่ ไป ประชาชนในหมู่บ้าน
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น

ประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลทัว่ ไป ประชาชนในหมู่บ้าน
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น
เยาวชน และประชาชน ภายใน ทต. เยาวชน ประชาชน และ
ห้างฉัตรแม่ตาล เข้าร่วมกิจกรรม
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
การแข่งขันกีฬา
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
จัดซื้อวัสดุกีฬาทุกประเภท สาหรับ เยาวชน ประชาชน และ
การแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
เด็กและเยาวชนในอาเภอห้างฉัตร เด็กและเยาวชนในอาเภอ
เข้าร่วมแข่งกันกีฬา
ห้างฉัตร มีความสามัคคี
และมีทักษะในกีฬาแต่ละ
ประเภท
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
37. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน
ภายในเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประจาปี 2558
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3)
งบประมาณ 35,000.-บาท
เบิกจ่าย 35,000.-บาท
38. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน
ภายในเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประจาปี 2558
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสถานี หมู่ 4)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000.-บาท
39. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน
ภายในเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประจาปี 2558
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแพะดอนสัก)
หมู่ 5)
งบประมาณ 25,000.-บาท
เบิกจ่าย 25,000.-บาท
40. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน
ภายในเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประจาปี 2558
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามแดง หมู่ 6)
งบประมาณ 25,000.-บาท
เบิกจ่าย 25,000.-บาท
41. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน
ภายในเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประจาปี 2558
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปันง้าว หมู่ 7)
งบประมาณ 35,000.-บาท
เบิกจ่าย 35,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา

เยาวชน ประชาชน และ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา

เยาวชน ประชาชน และ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา

เยาวชน ประชาชน และ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา

เยาวชน ประชาชน และ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา

เยาวชน ประชาชน และ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
42. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน
ภายในเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประจาปี 2558
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหัวหนอง หมู่ 8)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000.-บาท
43. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน
ภายในเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประจาปี 2558
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางม่วง หมู่ 9)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000.-บาท
44. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตาบลห้างฉัตร
(อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตาบลห้างฉัตร)
งบประมาณ 43,900.-บาท
เบิกจ่าย 43,900.-บาท
45. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเวทีประชาคมตาบล /
เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาลเคลื่อนที่
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 11,690.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา

เยาวชน ประชาชน และ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬา

เยาวชน ประชาชน และ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

ผู้สูงอายุทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้สูงอายุในเขต ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความสามัคคี
รวมทัง้ มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกคน
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนาข้อมูลพืน้ ฐานนี้
มาพัฒนาในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
และแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
ได้อย่างถูกต้อง และถูกจุด
ประชาชนตาบลห้างฉัตร เข้าร่วม
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
อบรมและกิจกรรมในการต่อสู้เพือ่
มีสุขภาพกายและจิตใจ
เอาชนะยาเสพติด
ทีแ่ ข็งแกร่ง และต่อสู้เพือ่
เอาชนะยาเสพติด
ประชาชนตาบลห้างฉัตร เข้าร่วม
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ปรองดองฯ มีความสามัคคีและอยู่ร่วม
กันอย่างมีความสุข

46. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพือ่ เอาชนะยาเสพติดตาบล
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย - บาท
47. โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพือ่ การ
ปฏิรูปเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
งบประมาณ 50,000.-บาท
เบิกจ่าย - บาท
48. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิม่ ประสิทธิ- ประชาชนตาบลห้างฉัตร เข้าร่วม
ภาพศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ
อบรมและกิจกรรมในการต่อสู้
ยาเสพติดอาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
เพือ่ เอาชนะยาเสพติด
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอห้างฉัตร)
งบประมาณ 30,000.-บาท
เบิกจ่าย 30,000.-บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
49. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.)
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอห้างฉัตร)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย - บาท
50. โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกล
ยาเสพติด
(อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบลห้างฉัตร)
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 20,000.-บาท
51. โครงการวันสตรีอาเภอห้างฉัตร
(อุดหนุนกลุ่มสตรีตาบลห้างฉัตร)
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 20,000.-บาท
52. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ (อสม.)
งบประมาณ 60,000.-บาท
เบิกจ่าย 59,775.-บาท
53. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านแม่ฮาว)
งบประมาณ 7,500.-บาท
เบิกจ่าย 7,500.-บาท
54. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านสถานี)
งบประมาณ 7,500.-บาท
เบิกจ่าย 7,500.-บาท
55. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านแพะดอนสัก)
งบประมาณ 7,500.-บาท
เบิกจ่าย 7,500.-บาท
56. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านขามแดง)
งบประมาณ 7,500.-บาท
เบิกจ่าย 7,500.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะกรรมการหมู่บ้านทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง
และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

สร้างความรักความผูกพันธ์
สร้างความรักความผูกพันธ์
ในครอบครัว จานวน 50 ครอบครัว ในครอบครัว ลดปริมาณ
การแตกแยกของครอบครัว

กลุ่มสตรีตาบลห้างฉัตร ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล
อาเภอห้างฉัตร

ส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่ม
สตรีอาเภอห้างฉัตร

อสม. ทุกคน ให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม

อสม. ได้รับความรู้และ
เข้าใจในเรื่องสาธารณสุข
และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
สามารถพัฒนางาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สามารถพัฒนางาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สามารถพัฒนางาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สามารถพัฒนางาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี

สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน

สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน

สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน

สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
57. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านปันง้าว)
งบประมาณ 7,500.-บาท
เบิกจ่าย 7,500.-บาท
58. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านหัวหนอง)
งบประมาณ 7,500.-บาท
เบิกจ่าย 7,500.-บาท
59. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านปางม่วง)
งบประมาณ 7,500.-บาท
เบิกจ่าย 7,500.-บาท
60. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
งบประมาณ 150,000.-บาท
เบิกจ่าย 141,232.50 บาท
61. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
- จัดซื้อทรายเคลือบสาร
- น้ายาพ่นหมอกควัน
งบประมาณ 150,000.-บาท
เบิกจ่าย 146,000.-บาท
62. โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอาเภอห้างฉัตร
ประจาปีงบประมาณ 2558 อาเภอห้างฉัตร
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอห้างฉัตร)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000.-บาท
63. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลฯ
งบประมาณ 30,000.-บาท
เบิกจ่าย 14,700.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน

สามารถพัฒนางาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน สามารถพัฒนางาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน สามารถพัฒนางาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สร้างหลักประกันสุขภาพให้กับ
สามารถสร้างหลักประกัน
ประชาชนในพืน้ ทีจ่ านวน 7 หมู่บ้าน สุขภาพให้กับประชาชน
ในพืน้ ทีไ่ ด้เป็นอย่างดี
พ่นหมอกควัน/แจกทรายเคลือบสาร ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
/ฉีดวัคซีน ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
มีสุขภาพทีแ่ ข็งแรง และ
ห้างฉัตรแม่ตาล ทัง้ 7 หมู่บ้าน
ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

สนับสนุนกิจกรรมกาชาดอาเภอ
ห้างฉัตร

กิ่งกาชาดอาเภอห้างฉัตร
มีงบประมาณในการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เพียงพอ
ในการให้บริการและ
ช่วยเหลือประชาชน
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ประชาชนมีความเข้าใจ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล และรู้จักวิธีการปูองกันภัย
ปีใหม่ และสงกรานต์ ในเขตพืน้ ที่
จากอุบัติเหตุ-อุบัติภัย
เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
ในช่วงเทศกาลฯ ทาให้
มีความปลอดภัยทัง้ ชีวิต
และทรัพย์สิน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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64. โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่าง ๆ
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย - บาท
65. โครงการปูองกันไฟปุาและหมอกควัน
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 3,500.-บาท

66. โครงการปูองกันภัยแล้ง
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 9,880.-บาท

67. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลฯ
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอห้างฉัตร)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000.-บาท
68. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
งบประมาณ 57,000.-บาท
เบิกจ่าย 55,250.-บาท
ด้านเศรษฐกิจ
1. โครงการสนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาว
ของดีนครลาปาง ประจาปีงบประมาณ 2558
(อุดหนุนกิจการทีท่ าการปกครองอาเภอ)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
2. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มตีมีด
งบประมาณ 40,000.-บาท
(เงินอุดหนุนทัว่ ไประบุวัตถุประสงค์)
เบิกจ่าย 40,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนเข้ารับการ ประชาชนมีความเข้าใจ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการปูองกัน และรู้จักวิธีการปูองกันภัย
สาธารณภัยต่าง ๆ
เพือ่ สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ได้ทัน
ท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
จัดทาปูายรณรงค์ปูองกันไฟปุาและ ประชาชนมีความเข้าใจ
หมอกควันภายในพืน้ ทีท่ ุกหมู่บ้าน ร่วมกันปูองกันไฟปุาและ
หมอกควัน รวมทัง้ มลพิษ
ทางอากาศภายในพืน้ ที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ประชาสัมพันธ์และให้การช่วยเหลือ ประชาชนได้รับการ
ประชาชนในพืน้ ทีท่ ุกหมู่บ้าน
ช่วยเหลือน้าอุปโภคบริโภค
อย่างทัว่ ถึงและเพียงพอ
ให้ดารงชีพประจาวันได้
อย่างมีความสุข
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ประชาชนมีความเข้าใจ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล และรู้จักวิธีการปูองกันภัย
ปีใหม่ และสงกรานต์ ระดับอาเภอ จากอุบัติเหตุ-อุบัติภัย
ในช่วงเทศกาลฯ ทาให้
มีความปลอดภัยทัง้ ชีวิต
และทรัพย์สิน
จัดซื้อหนังสือพิมพ์สาหรับทีอ่ ่าน
ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน และ
ข่าวสารทีท่ ันสมัย และ
จุดบริการสาธารณะในเขต ทต.
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ห้างฉัตรแม่ตาล
ประชาชนชาวจังหวัดลาปาง
ประชาชนทัว่ ไป และนักท่องเทีย่ ว
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มตีมีดบ้านขามแดง หมู่ 6

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

เสริมสร้างรายได้ให้แก่
จังหวัดลาปาง และผู้ร่วมงาน
ได้รับความสุขและ
ความเพลิดเพลินจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างรายได้ให้แก่
กลุ่มตีมีดและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. การจัดซื้อวัสดุไฟฟูา
(หมู่ 3 - หมู่ 9)
งบประมาณ 275,000.-บาท
เบิกจ่าย 245,059.-บาท
2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์
ประจาหมู่บ้าน
บ้านขามแดง หมู่ 6
(อาคารห้องสมุดประจาหมู่บ้าน (เดิม))
งบประมาณ 560,000.-บาท
เบิกจ่าย 545,000.-บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปันง้าว หมู่ 7
- จุดที่ 1 สายบ้านนายเฉลิม ฉัตรคาแปง
(ช่วงที่ 1)
- จุดที่ 2 สายบ้านนายเฉลิม ฉัตรคาแปลง
(ช่วงที่ 2)
- จุดที่ 3 ซอยบ้านนายจรูญ ตาเรือนวัง
งบประมาณ 128,200.-บาท
เบิกจ่าย 121,000.-บาท

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวหนอง หมู่ 8
(ซอยกลางทุง่ )
งบประมาณ 272,800.-บาท
เบิกจ่าย 250,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ต่าง ๆ

ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
ได้รับความปลอดภัย
ในการเดินทาง

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร
สูง 6.60 เมตร พืน้ ทีใ่ ช้สอย 94.00
ตารางเมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีสถานทีก่ ารทากิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นสัดส่วน

- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 31.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 93.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 88.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
- ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 23.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 57.50 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย
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เป้าหมายเชิงปริมาณ

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางม่วง หมู่ 9
- จุดที่ 1 ซอยบ้านนายประสิทธิ์ ทาโม๊ะ
- จุดที่ 2 ซอยบ้านนางศรีแก้ว สันวันดี
งบประมาณ 73,300.-บาท
เบิกจ่าย 71,300.-บาท

- ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 18.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร
- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ขนาดความกว้างภายในราง 0.30
เมตร ยาว 477.00 เมตร พืน้ +
ผนังราง หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40
เมตร ฝารางหนา 0.1 เมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
(หน้าตลาด)
งบประมาณ 919,600.-บาท
เบิกจ่าย 850,000.-บาท
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านปันง้าว หมู่ 7
(สายบ้านนายสวน ปูอหล้า)
งบประมาณ 333,100.-บาท
เบิกจ่าย 312,000.-บาท
9. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5
งบประมาณ 520,000.-บาท
เบิกจ่าย 510,000.-บาท

10. ค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟูา
สาธารณะประจาหมู่บ้านในพืน้ ทีต่ าบล
ห้างฉัตร
งบประมาณ 300,000.-บาท
เบิกจ่าย 298,670.-บาท

ขนาดความกว้างภายในราง 0.30
เมตร ยาว 172.00 เมตร พืน้ +
ผนังราง หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40
เมตร ฝารางหนา 0.1 เมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย
- เพือ่ ช่วยระบายน้าในช่วง
ฤดูฝนและปูองกันปัญหา
น้าท่วม
- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย
- เพือ่ ช่วยระบายน้าในช่วง
ฤดูฝนและปูองกันปัญหา
น้าท่วม
- ประชาชนมีน้าสาหรับ
อุปโภคบริโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อย
กว่า 250.00 เมตร ปริมาณน้า
ไม่น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า
แบบหัวจุ่ม (ซับเมิสซิเบิล้ ) ขนาด
3 แรงม้า พร้อมปูายมาตรฐานฯ
พาดสายแรงต่าเพือ่ ติดตั้งดวงโคม
- ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ไฟฟูาสาธารณะ ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูา เพียงพอทุกครัวเรือน
ฯลฯ ค่าขยายเขตระบบจาหน่าย
ระบบจาหน่ายไฟฟูาสาธารณะต่าง ๆ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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11. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและ
สิ่งก่อสร้าง
งบประมาณ 546,000.-บาท
เบิกจ่าย 430,150.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ปรับปรุงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
บ้านปันง้าว-บ้านหัวหนอง
งบประมาณ 98,600.-บาท
- ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5
งบประมาณ 17,000.-บาท
- ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านปันง้าว
หมู่ 7
งบประมาณ 88,500.-บาท
- ซ่อมแซมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
บ้านขามแดง หมู่ 6
งบประมาณ 17,100.-บาท
- ซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบลาเหมือง
บ้านปันง้าว หมู่ 7
งบประมาณ 20,600.-บาท
- ซ่อมแซมถนนลูกรัง 2 จุด
บ้านปันง้าว หมู่ 7
งบประมาณ 49,600.-บาท
- ซ่อมแซมระบบกรองน้า
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5
งบประมาณ 13,700.-บาท
- ซ่อมแซมถนน
บ้านหัวหนอง หมู่ 8
งบประมาณ 15,000.-บาท
- จ้างเหมาก่อสร้างผนังกั้นน้า คสล.
บ้านปันง้าว หมู่ 7
งบประมาณ 20,600.-บาท
- ซ่อมแซมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
บ้านขามแดง หมู่ 6
งบประมาณ 12,300.-บาท
- ซ่อมแซมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
บ้านปันง้าว หมู่ 7
งบประมาณ 39,000.-บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดู
สะอาด สวยงาม
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62. เงินสารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความ
จาเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนกรณีภัยธรรมชาติในตาบลห้างฉัตร
และตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ทีข่ อความ
ช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 ข้อ 19 และตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
งบประมาณ 407,500.-บาท
เบิกจ่าย 329,224.50 บาท

63. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านขามแดง หมู่ 6
(หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง)
งบประมาณ 530,000.-บาท
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เบิกจ่าย 530,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- ซ่อมแซมประตูกั้นน้า
บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ 1
(ทากิจการนอกเขตฯ)
งบประมาณ 11,900.-บาท
- ซ่อมแซมถนน คสล.
บ้านขามแดง หมู่ 6
งบประมาณ 26,700.-บาท
- ซ่อมแซมถนน คสล.
บ้านปันง้าว หมู่ 7
งบประมาณ 19,900.-บาท
- ช่วยหลือผู้ประสบวาตภัย
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
(กระเบือ้ งและครอบ)
ได้รับการช่วยเหลือได้อย่าง
งบประมาณ 5,352.-บาท
ทันถ่วงที
- ซ่อมแซมฝายน้าล้น
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
งบประมาณ 30,450.-บาท
- ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
บ้านปันง้าว หมู่ 7
งบประมาณ 46,950.-บาท
- ซ่อมแซมฝายน้าล้น
บ้านปางม่วง หมู่ 9
งบประมาณ 48,700.-บาท
- ซื้อปัม๊ ซับเมิร์ทซิเบิล้
บ้านสถานี หมู่ 4
งบประมาณ 76,772.50 บาท
- ค่ารื้อถอนและติดตั้งปัม๊ ซับเมิร์ทซิเบิล้
บ้านสถานี หมู่ 4
งบประมาณ 22,500.-บาท
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 278.00 - ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ในการสัญจรไปมาได้
ไม่น้อยกว่า 1,112 ตารางเมตร
สะดวก ปลอดภัย
ไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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เป้าหมายเชิงปริมาณ

64. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
บ้านปันง้าว หมู่ 7
(สายซอย 1 ถนนสายปุาช้าถึงปากทางเข้า
ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 11)
งบประมาณ 984,900.-บาท
(เงินอุดหนุนทัว่ ไประบุวัตถุประสงค์)
เบิกจ่าย 984,900.-บาท

- จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVER LAY
ทับผิวถนนเดิม กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 461.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือคิดเป็นพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 1,844
ตารางเมตร
- จุดที่ 2 ก่อสร้างเสริมผิวไหล่ทาง
ถนนโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รวมพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 925
ตารางเมตร ดังนี้ ปริมาณงาน
จุดที่ 2.1 รวมพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 200
ตารางเมตร
จุดที่ 2.2 รวมพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 650
ตารางเมตร
จุดที่ 2.3 รวมพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 75
ตารางเมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
65. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
บ้านปันง้าว หมู่ 7
- โรงสูบน้า 1 หลัง
(บริเวณทีส่ าธารณะตรงข้ามวัดปันง้าว)
- รางระบายน้า
งบประมาณ 3,147,244.-บาท
- ปูายการประปา
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
- ประตูรั้ว (เฉพาะประตู)
เบิกจ่าย 3,147,244.-บาท
- การประสานระบบไฟฟูาภายใน
- ระบบกรองน้าบาดาลขนาด 20
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่าง
เป็นถังน้าใส ขนาดความจุด 100
ลูกบาศก์เมตร
- หอถังสูง ขนาดบรรจุ 45 ลบ.ม.
- ระบบท่อส่งน้าดิบ
- การประสานท่อระหว่างระบบ
- การประสานท่อทีป่ ากบ่อบาดาล
- การประสานท่อภายในโรงสูบน้าดี
- ระบบท่อจ่ายน้าประปา (ท่อเมน
จ่ายน้าภายในหมู่บ้าน)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

- ประชาชนมีน้าสาหรับ
อุปโภคบริโภค

- ประชาชนมีน้าสาหรับ
อุปโภคบริโภค
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- เครื่องสูบน้าบาดาลพร้อมอุปกรณ์
ควบคุม จานวน 1 ชุด
- เครื่องสูบน้าดีพร้อมอุปกรณ์
จานวน 2 ชุด
- เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน
- เครื่องมือประจาการประปา
- เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่าง
ในน้า
- เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็ก
ในน้า
- ทดสอบการรับน้าหนักบรรทุก
ของดิน จานวน 1 จุด
- การประสานระบบไฟฟูาภายนอก
ตามแบบมาตรฐานระบบประปา
หมู่บ้าน ประเภทบาดาลขนาดใหญ่
สานักบริหารจัดการน้า กรมทรัพยากรน้า
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้าน
งบประมาณ 500,000.-บาท
(หมู่ 3 - หมู่ 9)
เบิกจ่าย 360,000.-บาท
2. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์
รักษ์พนื้ ทีส่ ีเขียว
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 19,800.-บาท
3. โครงการพระราชเสาวนีย์
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000.-บาท
4. วัสดุการเกษตร
งบประมาณ 50,000.-บาท
เบิกจ่าย 49,840.-บาท

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลและประชาชน
ในหมู่บ้านร่วมกันปลูกต้นไม้

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลและประชาชน
ในหมู่บ้านร่วมกันปลูกต้นไม้
จัดซื้อวัสดุการเกษตรไว้เพียงพอ
สาหรับงานด้านการเกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

ตาบลห้างฉัตรสามารถ
บริหารจัดการขยะได้อย่าง
ถูกต้อง และไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม
ตาบลห้างฉัตรมีความร่มรื่น
สภาพภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม
และมีพนื้ ทีส่ ีเขียวเพิม่ ยิ่งขึ้น
ตาบลห้างฉัตรมีความร่มรื่น
สภาพภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม
และมีพนื้ ทีส่ ีเขียวเพิม่ ยิ่งขึ้น
สภาพภูมิทัศน์ภายใน
สานักงานเทศบาลตาบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ร่มรื่นน่าอยู่
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ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
1. โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
งบประมาณ 510,000.-บาท
เบิกจ่าย 504,300.-บาท

2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 7,900.-บาท
3. โครงการตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เขตพืน้ ที่
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
(อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงตาล)
งบประมาณ 35,000.-บาท
เบิกจ่าย 35,000.-บาท
4. โครงการบริหารงานคลังเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ด้านการจัดเก็บรายได้
งบประมาณ 70,000.-บาท
เบิกจ่าย 4,500.-บาท
5. วัสดุสานักงาน (ตู้ใส่แฟูมแขวน)
งบประมาณ 4,500.-บาท
(รายจ่ายประจาปี 2558)
เบิกจ่าย 4,500.-บาท
6. วัสดุสานักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก)
งบประมาณ 42,300.-บาท
เบิกจ่าย 42,300.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
พนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบล
ห้างฉัตรแม่ตาล และประชาชนทัว่ ไป
กลุ่มอาชีพ กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ
ในตาบลห้างฉัตร เข้าร่วมอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
พนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ทุกคน เข้าร่วม
อบรมและทากิจกรรมร่วมกัน
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนิน
งานของศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ
หรือจัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น เขตพืน้ ทีอ่ าเภอ
ห้างฉัตร

เพือ่ สร้างความสามัคคี
พัฒนาศักยภาพในการ
ทางาน การบริหารงาน
ขององค์กร

ผู้มีหน้าทีช่ าระภาษีให้แก่เทศบาลฯ
มาชาระตามวัน เวลา ทีก่ าหนด

ผู้มีหน้าทีช่ าระภาษีมาชาระ
ภาษีตรงตามเวลา ทาให้
ลดจานวนภาษีค้างชาระ

ตู้ใส่แฟูมแขวน จานวน 1 ตู้
ตู้เหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก มีล็อกแขวน
เอกสาร
(สานักปลัด งานบริหารทัว่ ไป)
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จานวน
9 ตู้ ๆ ละ 4,700.-บาท ขนาดกว้าง
1,491 มิลลิเมตร ลึก 408 มิลลิเมตร
สูง 878 มิลลิเมตร
(สานักปลัด งานปูองกันฯ 1 ตู้,
ศพด. 3 ตู้, งานพัฒนาชุมชน 1 ตู้)
(กองคลัง 1 ตู้)
(กองช่าง 3 ตู้)

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

เพือ่ สร้างความสามัคคี
พัฒนาศักยภาพในการ
ทางาน การบริหารงาน
ขององค์กร
เพือ่ ให้ศูนย์รวมข่าวสาร
การจัดซื้อหรือจัดจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น เขตพืน้ ทีอ่ าเภอ
ห้างฉัตร สามารถดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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7. วัสดุสานักงาน (โต๊ะทางาน ระดับ 3-6)
งบประมาณ 18,000.-บาท
เบิกจ่าย 18,000.-บาท

8. วัสดุสานักงาน (เก้าอี้สานักงาน พนักพิงสูง)
งบประมาณ 3,500.-บาท
เบิกจ่าย 3,500.-บาท

9. วัสดุสานักงาน (พัดลม แบบติดผนัง)
งบประมาณ 13,500.-บาท
เบิกจ่าย 13,500.-บาท

10. วัสดุสานักงาน (พัดลม แบบโคจร)
งบประมาณ 6,000.-บาท
เบิกจ่าย 6,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

โต๊ะทางาน ระดับ 3-6 จานวน 4
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
ตัว ๆ ละ 4,500.-บาท ขนาดกว้าง เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
0.80 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง
มากยิ่งขึ้น
0.75 เมตร มีตู้เก็บเอกสาร 2 ข้าง
1 ลิ้นชัก ขาเหล็กพ่นดา
(สานักปลัด งานพัฒนาชุมชน 1 ตัว)
(สานักปลัด ศพด. 3 ตัว)
เก้าอี้สานักงาน พนักพิงสูง จานวน เพือ่ ให้การบริหารภายใน
1 ตัว ชนิดหนัง ปรับสูง-ต่า ด้วยโช๊ค เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
ไฮโดรลิก ขนาดกว้าง 62 เซนติเมตร มากยิ่งขึ้น
ลึก 62 เซนติเมตร สูง 118-130
เซนติเมตร
(กองช่าง)
พัดลม แบบติดผนัง จานวน 9 ตัว ๆ เพือ่ ให้การบริหารภายใน
ละ 1,500.-บาท ใบพัดขนาด 18 นิ้ว เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับส่าย
มากยิ่งขึ้น
ซ้ายขวาอิสระ และหยุดส่ายด้วย
ระบบ PULL SWITCH มอเตอร์
ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น
อัตโนมัติบอล แบร์ริ่ง (BALL
BEARING) เพิม่ ความปลอดภัยด้วย
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ THERMAL
FUSE ผ่านกระบวนการผลิตทีไ่ ด้รับ
การรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน
ระดับโลก ISO 9001 ได้รับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยเลขที่ มอก.9342533 จากสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
(สานักปลัด ศพด.แม่ฮาว 4 เครื่อง)
(สานักปลัด ศพด.ปันง้าว 5 เครื่อง)
พัดลม แบบโคจร จานวน 4 เครื่อง ๆ เพือ่ ให้การบริหารภายใน
ละ 1,500.-บาท ใบพัดขนาด 18 นิ้ว เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับรัศมี
มากยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจร)
งบประมาณ 12,000.-บาท
เบิกจ่าย 12,000.-บาท
12. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผงกั้นจราจร)
งบประมาณ 44,000.-บาท
เบิกจ่าย 44,000.-บาท

13. วัสดุเครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิง)
งบประมาณ 5,700.-บาท
เบิกจ่าย 5,700.-บาท
14. วัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
15. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แว่นตา
ปูองกันสารเคมี)
งบประมาณ 1,600.-บาท
เบิกจ่าย 1,600.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

การส่ายได้ตั้งแต่ 15, 30, 50 องศา
มีสวิตซ์ควบคุมการส่ายได้ตามต้องการ
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบ
รองลื่นอัตโนมัติบอล แบร์ริ่ง (BALL
BEARING) เพิม่ ความปลอดภัยด้วย
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ THERMAL
FUSE ผ่านกระบวนการผลิตทีไ่ ด้รับ
การรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน
ระดับโลก ISO 9001 ได้รับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยเลขที่ มอก.9342533 จากสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
(สานักปลัด ศพด.ขามแดง 4 เครื่อง)
กรวยจราจร จานวน 15 อัน ๆ ละ เพือ่ ให้การบริหารภายใน
800.-บาท ความสูง 80 เซนติเมตร เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
พร้อมสะท้อนแสง และชื่อหน่วยงาน มากยิ่งขึ้น
(สานักปลัด งานปูองกันฯ)
แผงกั้นจราจร แบบมีล้อ จานวน
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
20 แผง ๆ ละ 2,200.-บาท ขนาด เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
150 เซนติเมตร พร้อมสกรีนชื่อ
มากยิ่งขึ้น
หน่วยงาน
(สานักปลัด งานปูองกันฯ)
ชุดดับเพลิง จานวน 3 ชุด ๆ ละ
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
1,900.-บาท เสื้อพร้อมปักชื่อ
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน กางเกง แถบสะท้อนแสง มากยิ่งขึ้น
(สานักปลัด งานปูองกันฯ)
ถังดับเพลิง จานวน 4 ถัง ๆ ละ
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
2,500.-บาท ถังเคมีดับเพลิง (มอก.) เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
ขนาด 15 ปอนด์ ผงเคมีแห้ง
มากยิ่งขึ้น
(สานักปลัด งานปูองกันฯ)
แว่นตาปูองกันสารเคมี จานวน 4
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
อัน ๆ ละ 400.-บาท แบบพลาสติก เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มีสายรัดศีรษะ
มากยิ่งขึ้น
(สานักปลัด งานสาธารณสุข)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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16. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากาก
ปูองกันสารเคมี)
งบประมาณ 2,100.-บาท
เบิกจ่าย 2,100.-บาท
17. วัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดสาหรับพ่นหมอกควัน)
งบประมาณ 7,200.-บาท
เบิกจ่าย 7,200.-บาท

หน้ากากปูองกันสารเคมี จานวน 6
อัน ๆ ละ 350.-บาท ปิดจมูกและ
ปาก มีสายรัด
(สานักปลัด งานสาธารณสุข)
ชุดสาหรับพ่นหมอกควัน จานวน 4
ชุด ๆ ละ 1,800.-บาท เป็นชุดที่
เสื้อกับกางเกงติดกัน (ชุดหมี) เสื้อ
แขนยาว กางเกงขายาว
(สานักปลัด งานสาธารณสุข)
กระจกโค้งมน จานวน 25 ชุด ๆ ละ
3,700.-บาท ขนาดประมาณ 18 นิ้ว
พร้อมประกับขายึด และเสาเหล็ก
สูงประมาณ 1.80 เมตร พร้อมติดตั้ง
(สานักปลัด งานปูองกันฯ)
กระจกโค้งมน จานวน 14 ชุด ๆ ละ
4,500.-บาท ขนาดประมาณ 24 นิ้ว
พร้อมประกับขายึด และเสาเหล็ก
สูงประมาณ 1.80 เมตร พร้อมติดตั้ง
(สานักปลัด งานปูองกันฯ)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก
(มอก.) จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 8,000.บาท
(สานักปลัด งานวิเคราะห์ฯ 1 ตู้)
(กองคลัง 1 ตู้)
ชุดรับแขก จานวน 1 ชุด ประกอบ
ด้วย โซฟายาว 3 ทีน่ ั่ง จานวน 1 ตัว
(ขนาดกว้าง 180 เซนติเมตร ลึก 50
เซนติเมตร สูง 82 เซนติเมตร)
โซฟาเดี่ยว 1 ทีน่ ั่ง จานวน 2 ตัว
(ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ลึก 80
เซนติเมตร สูง 82 เซนติเมตร)
โต๊ะกลาง ชุดไม้ หน้ากระจกฝูา
จานวน 1 ตัว (ขนาดกว้าง 90

18. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกโค้งมน)
งบประมาณ 92,500.-บาท
(รายจ่ายประจาปี 2558)
เบิกจ่าย 92,500.-บาท
19. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกโค้งมน)
งบประมาณ 63,000.-บาท
เบิกจ่าย 63,000.-บาท

20. ครุภัณฑ์สานักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ
4 ลิ้นชัก (มอก.)
งบประมาณ 16,000.-บาท
เบิกจ่าย 14,000.-บาท
21. ครุภัณฑ์สานักงาน (ชุดรับแขก)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 14,000.-บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

- เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
- ลดอุบัติเหตุบริเวณ
จุดเสี่ยงต่าง ๆ
- เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
- ลดอุบัติเหตุบริเวณ
จุดเสี่ยงต่าง ๆ
- เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

- เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร สูง
50 เซนติเมตร)
(สานักปลัด งานบริหารทัว่ ไป)
22. ครุภัณฑ์สานักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.)
(มอก.)
จานวน 3 ตู้ ๆ ละ 6,500.-บาท
งบประมาณ 19,500.-บาท
ขนาด 2 บาน มีชั้นวางเอกสาร
เบิกจ่าย 18,000.-บาท
(สานักปลัด งานการศึกษา 1 ตู้)
(กองคลัง 2 ตู้)
23. ครุภัณฑ์สานักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
ดิจิตอล (ขาว-ดา)
จานวน 1 เครื่อง ความเร็ว 10 แผ่น
งบประมาณ 50,000.-บาท
ต่อนาที ชนิดขาว-ดา ความเร็วที่
เบิกจ่าย 49,000.-บาท
กาหนดเป็นความเร็วในการถ่าย
ไม่ต่ากว่า เป็นระบบมัลติฟังส์ชั่น
เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิด
หมึกผง ย่อ-ขยายได้
(กองช่าง)
24. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จานวน
แบบข้ออ่อน)
2 เครื่อง ๆ ละ 11,000.-บาท เป็น
งบประมาณ 22,000.-บาท
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องเบิกจ่าย 21,600.-บาท
ยนต์ขนาดไม่ต่ากว่า 1.5 แรงม้า
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 30
ซีซ.ี พร้อมใบมีด และอุปกรณ์ครบชุด
พร้อมใช้งานได้
(สานักปลัด งานบริหารทัว่ ไป)
25. ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ (เครื่องเสียง (แบบหิว้ เครื่องเสียง (แบบหิว้ เคลื่อนย้ายได้)
เคลื่อนย้ายได้))
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 1 ชุด
งบประมาณ 7,800.-บาท
ตู้ลาโพง ขนาด 12 นิ้ว (มีขยาย
เบิกจ่าย 7,800.-บาท
ไมค์ลอย 2 ตัว พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
อื่น ๆ ครบชุดพร้อมใช้งานได้
(สานักปลัด งานบริหารทัว่ ไป)
26. ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ (เครื่องเสียง)
เครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
งบประมาณ 45,000.-บาท
จานวน 1 ชุด POWERMIXER+
เบิกจ่าย 45,000.-บาท
LINE+USB จานวน 1 เครื่อง
ตู้ลาโพงแขวน 8 นิ้ว มี LINE จานวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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27. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซ.ี )
งบประมาณ 76,000.-บาท
เบิกจ่าย 75,200.-บาท

3 คู่ ตู้ RACK 19 นิ้ว จานวน 1 ใบ
ไมค์ลอยมือถือคู่ 1 ชุด ไมค์สาย
จานวน 2 ตัว ขาไมค์บูม จานวน 2
อัน ขาตั้งไมค์ จานวน 2 ชุด พร้อม
อุปกรณ์การติดตั้ง และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงอื่น ๆ ครบชุดพร้อมใช้งานได้
(สานักปลัด งานบริหารทัว่ ไป)
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซ.ี
จานวน 2 คัน ๆ ละ 38,000.-บาท
แบบเกียร์ธรรมดา ขนาดทีก่ าหนด
เป็นขนาดปริมตรกระบอกสูบไม่ต่า

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กว่า (กรณีขนาดต่ากว่า ซีซี. ทีก่ าหนด

ไม่เกิน 5 ซีซ.ี หรือขนาดเกิดกว่า ซีซ.ี
ทีก่ าหนดไม่เกิน 5 ซีซี.) ราคาทีก่ าหนด

ไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2350-2551
(กองคลัง) (กองช่าง)
28. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
นิ่ง ระบบดิจิตอล)
จานวน 3 กล้อง ๆ ละ 6,000.-บาท เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ 18,000.-บาท
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้าน- มากยิ่งขึ้น
เบิกจ่าย 18,000.-บาท
พิกเซล เป็นกล้องคอมแพค
(Compact Digital Camera) ความ
ละเอียดทีก่ าหนดเป็นความละเอียด
ทีเ่ ซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)
มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูล
ได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือ
เมื่อต้องการเปลี่ยน สามารถโอนถ่าย
ข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(สานักปลัด งานปูองกันฯ, งานการ
ศึกษา, งานพัฒนาชุมชน)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
29. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(เปลช่วยชีวิต)
งบประมาณ 16,000.-บาท
เบิกจ่าย 16,000.-บาท
30. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(ชุดเฝือกดามหลัง-แขน-ขา)
งบประมาณ 14,000.-บาท
เบิกจ่าย 14,000.-บาท
31. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(เครื่องพ่นหมอกควัน)
งบประมาณ 45,000.-บาท
(รายจ่ายประจาปี 2558)
เบิกจ่าย 45,000.-บาท

32. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายส่งน้าดับเพลิง)
งบประมาณ 66,000.-บาท
เบิกจ่าย 66,000.-บาท

33. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (หัวฉีดปรับฝอย)
งบประมาณ 6,000.-บาท
เบิกจ่าย 6,000.-บาท

34. ครุภัณฑ์สารวจ (เทปวัดระยะ)
งบประมาณ 11,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ
เปลช่วยชีวิต จานวน 1 ชุด
อุปกรณ์ประคองศีรษะ เข็มขัดรัด 4
เส้น อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้
(สานักปลัด งานปูองกันฯ)
ชุดเฝือกดามหลัง-แขน-ขา จานวน
1 ชุด เฝือกดามหลัง 1 ชิ้น เฝือก
ดามแขน-ขา 2 ชิ้น อุปกรณ์ครบชุด
พร้อมใช้งานได้
(สานักปลัด งานปูองกันฯ)
เครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 1
เครื่อง กาลังเครื่องยนต์ไม่ต่ากว่า
25.8 แรงม้า บรรจุน้ายาเคมีไม่น้อย
กว่า 6 ลิตร ระยะพ่นหมอกควัน
ไม่น้อยกว่า 15 - 30 เมตร และ
อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้
(สานักปลัด งานสาธารณสุข)
สายส่งน้าดับเพลิง จานวน 3 เส้น ๆ
ละ 22,000.-บาท ชนิดยาง PVC 3
ชั้น พร้อมข้อต่อ ขนาด 2.5 นิ้ว
ยาว 20 เมตร อุปกรณ์ครบชุด
พร้อมใช้งานได้
(สานักปลัด งานปูองกันฯ)
หัวฉีดปรับฝอย จานวน 1 อัน
หัวฉีดปรับฝอย ชนิดทองเหลือง
ขนาด 2.5 นิ้ว อุปกรณ์ครบชุด
พร้อมใช้งานได้
(สานักปลัด งานปูองกันฯ)
เทปวัดระยะ จานวน 2 อัน ๆ ละ
5,500.-บาท แบบพลาสติก ยาว
50.00 เมตร
(กองช่าง)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
35. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา)
งบประมาณ 29,200.-บาท
เบิกจ่าย 29,200.-บาท

36. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
งบประมาณ 115,000.-บาท
เบิกจ่าย 115,000.-บาท

37. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
งบประมาณ 30,400.-บาท
เบิกจ่าย 30,400.-บาท

38. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาสาหรับกระดาษ
ขนาด A3
งบประมาณ 53,000.-บาท
เบิกจ่าย 53,000.-บาท
39. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
งบประมาณ 9,900.-บาท
เบิกจ่าย 9,900.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (30 หน้าต่อนาที) จานวน
4 เครื่อง ๆ ละ 7,300.-บาท
(สานักปลัด งานบริหารทัว่ ไป)
(สานักปลัด งานการศึกษา)
(กองคลัง 2 เครื่อง)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 5
ชุด ๆ ละ 23,000.-บาท
(กองคลัง 2 ชุด)
(สานักปลัด งานปูองกันฯ)
(กองช่าง 2 ชุด)
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 7,600.-บาท
(สานักปลัด งานปูองกันฯ, งานการ
ศึกษา, งานพัฒนาชุมชน)
(กองช่าง)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง
(กองช่าง)

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง
(กองช่าง)

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
40. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า
แบบข้ออ่อน)
งบประมาณ 19,000.-บาท
เบิกจ่าย 19,000.-บาท

41. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า
แบบล้อจักรยาน)
งบประมาณ 22,000.-บาท
เบิกจ่าย 22,000.-บาท

42. ครุภัณฑ์สานักงาน (เครื่องดูดฝุุน)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000.-บาท

43. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
งบประมาณ 260,000.-บาท
เบิกจ่าย 257,684.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 9,500.-บาท
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด
และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้
(สานักปลัด งานบริหารทัว่ ไป)
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
จานวน 2 คัน ๆ ละ 11,000.-บาท
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ
ประมาณ 26 นิ้ว รัศมีตัดหญ้าได้
กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ความจุถัง
น้ามันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50
ลิตร และอุปกรณ์ครบชุดพร้อม
ใช้งานได้
(สานักปลัด งานบริหารทัว่ ไป)
เครื่องดูดฝุุน ขนาด 25 ลิตร จานวน
1 เครื่อง สามารถดูดฝุุน หรือ
สามารถดูดฝุุนและน้า เป็นราคา
พร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ครบชุด
พร้อมใช้งานได้
(สานักปลัด งานบริหารทัว่ ไป)
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานและพนักงานจ้าง ทุกคน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
ให้มีความรู้ความสามารถ
การปฏิบัติงานในหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
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1.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
การพัฒนาด้านสังคม
1. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 100%
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์)
งบประมาณ 230,000.-บาท
เบิกจ่าย 171,602.08 บาท
2. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 100%
(โรงเรียน 2 แห่ง)
งบประมาณ 230,000.-บาท
เบิกจ่าย 216,507.48 บาท
3. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว)
งบประมาณ 168,000.-บาท
เบิกจ่าย 95,000.-บาท
4. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง)
งบประมาณ 168,000.-บาท
เบิกจ่าย 104,200.-บาท
5. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว)
งบประมาณ 112,000.-บาท
เบิกจ่าย 101,600.-บาท
6. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%
(อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)
งบประมาณ 228,000.-บาท
เบิกจ่าย 228,000.-บาท
7. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 100%
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)
งบประมาณ 284,000.-บาท
เบิกจ่าย 284,000.-บาท
8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้สื่อ
เทคโนโลยี โดยการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์
(อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)
งบประมาณ 60,000.-บาท
เบิกจ่าย 60,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
มีอาหารเสริม (นม) ดื่มครบทุกคน
ดื่มครบทุกคน
นักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาล
ห้างฉัตรแม่ตาล มีอาหารเสริม (นม)
ดื่มครบทุกคน

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
และมีพัฒนาการสมวัย
นักเรียนในโรงเรียนของ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
และมีพัฒนาการสมวัย
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่ฮาว ทุกคน มีอาหารกลางวัน ทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์
รับประทานอย่างทัว่ ถึง
แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านขามแดง ทุกคน มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทัว่ ถึง

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปันง้าว ทุกคน มีอาหารกลางวัน ทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์
รับประทานอย่างทัว่ ถึง
แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
นักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้าน
แม่ฮาว ทุกคน มีอาหารกลางวัน
รับประทานอย่างทัว่ ถึง

นักเรียนทุกคนมีร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพัฒนาการสมวัย

นักเรียนในโรงเรียนบ้านปันง้าว
ทุกคน มีอาหารกลางวัน
รับประทานอย่างทัว่ ถึง

นักเรียนทุกคนมีร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพัฒนาการสมวัย

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนได้รับความรู้
เป็นพืน้ ฐานในการเรียนต่อ
ตลอดจนสามารถศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลในการเรียนรู้
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
9. โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ดนตรีพนื้ บ้าน
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)
งบประมาณ 60,000.-บาท
เบิกจ่าย 60,000.-บาท
10. โครงการการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน
อย่างยั่งยืน
(อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา)
งบประมาณ 35,900.-บาท
เบิกจ่าย 35,900.-บาท
11. โครงการคุณธรรมนาชีวิต
(อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา)
งบประมาณ 35,900.-บาท
เบิกจ่าย 31,200.-บาท
12. โครงการศึกษาเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และศิลปวัฒนธรรมทีส่ าคัญทางพุทธศาสนา
(อุดหนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอห้างฉัตร)
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 20,000.-บาท
13. วัสดุงานบ้านงานครัว
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์)
(โรงฆ่าสัตว์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล)
(สานักงาน/คนงานประจารถขยะ)
งบประมาณ 100,000.-บาท
เบิกจ่าย 98,465.-บาท
14. วัสดุเครื่องใช้ประจาตัวเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์)
งบประมาณ 30,000.-บาท
เบิกจ่าย 5,500.-บาท
15. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
งบประมาณ 80,000.-บาท
เบิกจ่าย 70,010.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนได้รับความรู้และ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม
ดนตรีพนื้ บ้านของท้องถิ่น

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนได้รับความรู้และ
สามารถบริหารจัดการ
ขยะได้อย่างยั่งยืน

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนได้รับความรู้และ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี
ของสังคมตลอดไป

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนมีแหล่งข้อมูลในการ
ศึกษาความรู้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนงานประจา
รถขยะ และโรงฆ่าสัตว์ ของ ทต.
ห้างฉัตรแม่ตาล มีวัสดุงานบ้าน
งานครัว ใช้อย่างเพียงพอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนงาน
ประจารถขยะ โรงฆ่าสัตว์ฯ
สะอาดถูกสุขอนามัย
เรียบร้อย น่าอยู่

ศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีวัสดุเครื่องใช้
ประจาตัวเด็ก ใช้อย่างเพียงพอ

เพือ่ ลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง

เด็กและเยาวชนในตาบลห้างฉัตร
ได้ทากิจกรรมและการแสดงออก
ร่วมกันจานวนมาก

เด็กและเยาวชนในตาบล
ห้างฉัตรได้รับความรู้และ
ความสาคัญของวันเด็ก

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

16. โครงการสวัสดิการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์
งบประมาณ 84,000.-บาท
เบิกจ่าย 78,000.-บาท
17. กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
(อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ)
งบประมาณ 150,000.-บาท
เบิกจ่าย 150,000.-บาท
18. โครงการแจกเครื่องกันหนาว
งบประมาณ 50,000.-บาท
เบิกจ่าย - บาท

19.

20.

21.

22.

ผู้ติดเชื้อเอดส์ ทุกคน ในเขต ทต.
ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการดูแล
ห้างฉัตรแม่ตาล ได้รับเงินสงเคราะห์ และช่วยเหลือให้มีขวัญ
เบีย้ ยังชีพเดือนละ 500 บาทต่อคน กาลังใจในการดาเนินชีวิต
ต่อไป
สมาชิกกองทุน จานวน 1,652 คน การบริหารกองทุนฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ และ
ได้รับผ้าห่มกันหนาว ทุกคน
ผู้ด้อยโอกาสในพืน้ ที่
มีกาลังใจ ได้รับความ
ช่วยเหลือและมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีขึ้น
โครงการปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เพือ่ แสดงความจงรักภักดี
งบประมาณ 10,000.-บาท
ข้าราชการ พนักงาน ทต.ห้างฉัตร ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เบิกจ่าย - บาท
แม่ตาล ทุกคน
และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานพุม่ และ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
พวงมาลา
พนักงานจ้าง ทุกคน ร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
- งานรัฐพิธี ราชพิธี ต่าง ๆ
งานรัฐพิธี ราชพิธีต่าง ๆ
ในการอนุรักษ์ประเพณี
งบประมาณ 5,000.-บาท
ของไทย และเป็นการแสดง
เบิกจ่าย 1,000.-บาท
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
โครงการทาบุญเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
หรือวันสาคัญของชาติ (วันปิยะมหาราช /
ข้าราชการ พนักงาน ทต.ห้างฉัตร ข้าราชการ พนักงาน ทต.
วันเฉลิมพระชนมพรรษา / วันฉัตรมงคล)
แม่ตาล ทุกคน มีโอกาสแสดง
ห้างฉัตรแม่ตาล ตระหนัก
งบประมาณ 10,000.-บาท
ความจงรักภักดี และได้เข้าร่วม
และเห็นคุณค่า ความสาคัญ
เบิกจ่าย - บาท
ในงานพิธีวันสาคัญต่าง ๆ
ของงานพิธีในวันสาคัญต่าง ๆ
โครงการจัดงานบุญกินข้าวสลาก (สลากภัตร) ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
งบประมาณ 10,000.-บาท
เห็นความสาคัญของประเพณีทดี่ ี
ให้ความสาคัญกับผู้สูงอายุ
เบิกจ่าย - บาท
และเข้าร่วมกิจกรรม
และใส่ใจสืบทอดประเพณี
ให้คงอยู่ตลอดไป
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โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย
23. โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง
(ลอยกระทง) บ้านปันง้าว ประจาปีงบประมาณ
2559
งบประมาณ 240,000.-บาท
เบิกจ่าย 24,000.-บาท
24. โครงการจัดงานประเพณีปใี๋ หม่เมือง ประจาปี
2559
งบประมาณ 120,000.-บาท
เบิกจ่าย 118,500.-บาท
25. โครงการสรงน้าพระธาตุปางม่วง หมู่ 9
ประจาปีงบประมาณ 2559
งบประมาณ 30,000.-บาท
เบิกจ่าย 26,200.-บาท
26. โครงการจัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี และ
งานวัฒนธรรมประเพณี ประจาปีงบประมาณ
2559 อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอ)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000.-บาท
27. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมมหกรรม
ก๋องปูจุ า จังหวัดลาปาง ครั้งที่ 15 ประจาปี
2559
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอ)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
28. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน
ภายในเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
งบประมาณ 100,000.-บาท
เบิกจ่าย - บาท
29. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตาบลห้างฉัตร
งบประมาณ 50,000.-บาท
เบิกจ่าย 48,350.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร และ
บุคคลทัว่ ไปให้ความสนใจและ
เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น

ประชาชนในตาบลห้างฉัตร และ
บุคคลทัว่ ไปให้ความสนใจและ
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร และ
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
บุคคลทัว่ ไปให้ความสนใจและ
เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า
ประชาชนและทุกหน่วยงาน
และประชาชนทัว่ ไปได้มีโอกาสแสดง ในอาเภอห้างฉัตร ตระหนัก
ความจงรักภักดีและได้เข้าร่วมในงาน และเล็งเห็นความสาคัญ
พิธีวันสาคัญต่าง ๆ
ของงานพระราชพิธี และ
รัฐพิธีต่าง ๆ
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร และ
บุคคลทัว่ ไปให้ความสนใจและ
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

เยาวชน และประชาชน ภายใน ทต. เยาวชน ประชาชน และ
ห้างฉัตรแม่ตาล เข้าร่วมกิจกรรม
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
การแข่งขันกีฬา
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ผู้สูงอายุทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้สูงอายุในเขต ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความสามัคคี
รวมทัง้ มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
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77

โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

30. วัสดุกีฬา
งบประมาณ 60,000.-บาท
เบิกจ่าย 59,981.-บาท

จัดซื้อวัสดุกีฬาทุกประเภท สาหรับ
การแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ

31. โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชนอาเภอห้างฉัตร ประจาปีการศึกษา 2558
(อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
32. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเวทีประชาคมตาบล /
เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาลเคลื่อนที่
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 9,340.-บาท

เด็กและเยาวชนในอาเภอห้างฉัตร
เข้าร่วมแข่งกันกีฬา

เยาวชน ประชาชน และ
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ
สามัคคี รวมทัง้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
เด็กและเยาวชนในอาเภอ
ห้างฉัตร มีความสามัคคี
และมีทักษะในกีฬาแต่ละ
ประเภท

33. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพือ่ เอาชนะยาเสพติดตาบล
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 20,000.บาท
34. โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพือ่ การ
ปฏิรูปเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย - บาท
35. โครงการ "กิจกรรมเพือ่ ต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในนักเรียน" (โครงการ D.A.R.E)
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย - บาท
36. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิม่ ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดอาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
ประจาปีงบประมาณ 2559
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอห้างฉัตร)
งบประมาณ 30,000.-บาท
เบิกจ่าย 30,000.-บาท

ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
สามารถนาข้อมูลพืน้ ฐานนี้
มาพัฒนาในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
และแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
ได้อย่างถูกต้อง และถูกจุด
ประชาชนตาบลห้างฉัตร เข้าร่วม
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
อบรมและกิจกรรมในการต่อสู้เพือ่
มีสุขภาพกายและจิตใจ
เอาชนะยาเสพติด
ทีแ่ ข็งแกร่ง และต่อสู้เพือ่
เอาชนะยาเสพติด
ประชาชนตาบลห้างฉัตร เข้าร่วม
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ปรองดองฯ มีความสามัคคีและอยู่ร่วม
กันอย่างมีความสุข
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 - 6
เข้าอบรมและกิจกรรมในการต่อสู้
เพือ่ เอาชนะยาเสพติด
ประชาชนตาบลห้างฉัตร เข้าร่วม
อบรมและกิจกรรมในการต่อสู้
เพือ่ เอาชนะยาเสพติด

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย
มีสุขภาพกายและจิตใจ
ทีแ่ ข็งแกร่ง และต่อสู้เพือ่
เอาชนะยาเสพติด
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
มีสุขภาพกายและจิตใจ
ทีแ่ ข็งแกร่ง และต่อสู้เพือ่
เอาชนะยาเสพติด
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37. โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกล
ยาเสพติด
(อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบลห้างฉัตร)
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 20,000.-บาท
38. โครงการวันสตรีอาเภอห้างฉัตร
(อุดหนุนกลุ่มสตรีตาบลห้างฉัตร)
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 20,000.-บาท
39. โครงการพัฒนาทีท่ าการชมรมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
(อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตาบลห้างฉัตร)
งบประมาณ 72,600.-บาท
เบิกจ่าย 72,600.-บาท
39. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ (อสม.)
งบประมาณ 60,000.-บาท
เบิกจ่าย
40. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านแม่ฮาว)
งบประมาณ 7,500.-บาท
เบิกจ่าย 7,500.-บาท
41. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านสถานี)
งบประมาณ 7,500.-บาท
เบิกจ่าย 7,500.-บาท
42. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านแพะดอนสัก)
งบประมาณ 7,500.-บาท
เบิกจ่าย 7,500.-บาท
43. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านขามแดง)
งบประมาณ 7,500.-บาท
เบิกจ่าย 7,500.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

สร้างความรักความผูกพันธ์
สร้างความรักความผูกพันธ์
ในครอบครัว จานวน 50 ครอบครัว ในครอบครัว ลดปริมาณ
การแตกแยกของครอบครัว

กลุ่มสตรีตาบลห้างฉัตร ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล
อาเภอห้างฉัตร

ส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่ม
สตรีอาเภอห้างฉัตร

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า ทาราวบันได ปูายประชาสัมพันธ์ความรู้
ของชมรม สร้างสวนสมุนไพร
ในชมรมผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ
ในการทากิจกรรม และ
เป็นชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ

อสม. ทุกคน ให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม

อสม. ได้รับความรู้และ
เข้าใจในเรื่องสาธารณสุข
และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
สามารถพัฒนางาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สามารถพัฒนางาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สามารถพัฒนางาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สามารถพัฒนางาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี

สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน

สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน

สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน

สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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44. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านปันง้าว)
งบประมาณ 7,500.-บาท
เบิกจ่าย 7,500.-บาท
45. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านหัวหนอง)
งบประมาณ 7,500.-บาท
เบิกจ่าย 7,500.-บาท
46. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.บ้านปางม่วง)
งบประมาณ 7,500.-บาท
เบิกจ่าย 7,500.-บาท
47. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
งบประมาณ 150,000.-บาท
เบิกจ่าย 140,760.-บาท
48. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
- จัดซื้อทรายเคลือบสาร
- น้ายาพ่นหมอกควัน
งบประมาณ 50,000.-บาท
เบิกจ่าย 49,800.-บาท
49. โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอาเภอห้างฉัตร
ประจาปีงบประมาณ 2559 อาเภอห้างฉัตร
(อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอห้างฉัตร)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000.-บาท
50. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลฯ
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 5,200.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน

สามารถพัฒนางาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน สามารถพัฒนางาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน สามารถพัฒนางาน
ชุมชนประจาหมู่บ้าน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาหมู่บ้าน
ได้เป็นอย่างดี
สร้างหลักประกันสุขภาพให้กับ
สามารถสร้างหลักประกัน
ประชาชนในพืน้ ทีจ่ านวน 7 หมู่บ้าน สุขภาพให้กับประชาชน
ในพืน้ ทีไ่ ด้เป็นอย่างดี
พ่นหมอกควัน/แจกทรายเคลือบสาร ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
/ฉีดวัคซีน ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
มีสุขภาพทีแ่ ข็งแรง และ
ห้างฉัตรแม่ตาล ทัง้ 7 หมู่บ้าน
ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

สนับสนุนกิจกรรมกาชาดอาเภอ
ห้างฉัตร

กิ่งกาชาดอาเภอห้างฉัตร
มีงบประมาณในการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เพียงพอ
ในการให้บริการและ
ช่วยเหลือประชาชน
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ประชาชนมีความเข้าใจ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล และรู้จักวิธีการปูองกันภัย
ปีใหม่ และสงกรานต์ ในเขตพืน้ ที่
จากอุบัติเหตุ-อุบัติภัย
เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
ในช่วงเทศกาลฯ ทาให้
มีความปลอดภัยทัง้ ชีวิต
และทรัพย์สิน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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51. โครงการปูองกันไฟปุาและหมอกควัน
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย - บาท

52. โครงการปูองกันภัยแล้ง
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย - บาท

53. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลฯ
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอห้างฉัตร)
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000.-บาท
54. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
งบประมาณ 50,000.-บาท
เบิกจ่าย 29,780.-บาท

ด้านเศรษฐกิจ
1. โครงการสนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาว
ของดีนครลาปาง ประจาปีงบประมาณ 2559
(อุดหนุนกิจการทีท่ าการปกครองอาเภอ)
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 10,000.-บาท
2. โครงการลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ ขยายโอกาส
ให้กับประชาชน
งบประมาณ 30,000.-บาท
เบิกจ่าย 29,750.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

จัดทาปูายรณรงค์ปูองกันไฟปุาและ
หมอกควันภายในพืน้ ทีท่ ุกหมู่บ้าน

ประชาชนมีความเข้าใจ
ร่วมกันปูองกันไฟปุาและ
หมอกควัน รวมทัง้ มลพิษ
ทางอากาศภายในพืน้ ที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ประชาสัมพันธ์และให้การช่วยเหลือ ประชาชนได้รับการ
ประชาชนในพืน้ ทีท่ ุกหมู่บ้าน
ช่วยเหลือน้าอุปโภคบริโภค
อย่างทัว่ ถึงและเพียงพอ
ให้ดารงชีพประจาวันได้
อย่างมีความสุข
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ประชาชนมีความเข้าใจ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล และรู้จักวิธีการปูองกันภัย
ปีใหม่ และสงกรานต์ ระดับอาเภอ จากอุบัติเหตุ-อุบัติภัย
ในช่วงเทศกาลฯ ทาให้
มีความปลอดภัยทัง้ ชีวิต
และทรัพย์สิน
จัดซื้อหนังสือพิมพ์สาหรับทีอ่ ่าน
ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน และ
ข่าวสารทีท่ ันสมัย และ
จุดบริการสาธารณะในเขต ทต.
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ห้างฉัตรแม่ตาล

ประชาชนชาวจังหวัดลาปาง
ประชาชนทัว่ ไป และนักท่องเทีย่ ว
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนในตาบลห้างฉัตร และ
ตาบลใกล้เคียง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

เสริมสร้างรายได้ให้แก่
จังหวัดลาปาง และผู้ร่วมงาน
ได้รับความสุขและ
ความเพลิดเพลินจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และ
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. การจัดซื้อวัสดุไฟฟูา
(หมู่ 3 - หมู่ 9)
งบประมาณ 230,000.-บาท
เบิกจ่าย 223,095.40 บาท
2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจาหมู่บ้าน
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5
(อาคารศูนย์ อสม. (เดิม))
งบประมาณ 430,000.-บาท
เบิกจ่าย 429,900.-บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมบดอัด
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
(ซอยข้างบ้านนายนรินทร์ ธิรินทอง)
งบประมาณ 563,800.-บาท
เบิกจ่าย 563,800.-บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
(ซอยบ้านนางเสาร์แก้ว เกษาพันธ์)
งบประมาณ 372,300.-บาท
เบิกจ่าย 322,100.-บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5
(ซอยบ้านนางจันทร์เพ็ญ ศิลปชัย)
งบประมาณ 51,900.-บาท
เบิกจ่าย 45,900.-บาท
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านขามแดง หมู่ 6
(ซอยบ้านนางศรีนวล แก้วเสมอใจ)
งบประมาณ 161,200.-บาท
เบิกจ่าย 139,900.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ต่าง ๆ

ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
ได้รับความปลอดภัย
ในการเดินทาง

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น
กว้าง 9.00 เมตร สูง 3.00 เมตร
พืน้ ทีใ่ ช้สอย 63.00 ตารางเมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

อสม.ประจาหมู่บ้าน
มีสถานทีก่ ารทากิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นสัดส่วน

ถมดิน พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร และ
บ่อพักน้า จานวน 9 บ่อพัก เฉลี่ย
ความกว้างถนน 3.00 - 4.00 เมตร
ระยะทางรวม 194.00 เมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 805.00 ตารางเมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย
- เพือ่ ช่วยระบายน้าในช่วง
ฤดูฝนและปูองกันปัญหา
น้าท่วม
- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
105.00 ตารางเมตร กว้างเฉลี่ย
3.50 - 4.00 เมตร ยาว 28.00
เมตร หนา 0.15 เมตร

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
318.00 ตารางเมตร หนา 0.15
ในการสัญจรไปมาได้
เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 - 4.00 เมตร สะดวก ปลอดภัย
ยาว 81.00 เมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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เป้าหมายเชิงปริมาณ

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 2.40 - 9.00 เมตร ยาว 33.00
บ้านขามแดง หมู่ 6
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
(ซอยบ้านนายคา ใหม่ทา)
ไม่น้อยกว่า 111.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 57,900.-บาท
เบิกจ่าย 39,100.-บาท
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร
บ้านขามแดง หมู่ 6
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
(ซอยบ้านนายชาญ ตองใจ)
ไม่น้อยกว่า 217.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 104,000.-บาท
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
เบิกจ่าย 84,900.-บาท
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร
บ้านขามแดง หมู่ 6
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
(ซอยบ้านนายสิงห์แก้ว ทิพย์มณี)
ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 35,500.-บาท
เบิกจ่าย 28,500.-บาท
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
บ้านขามแดง หมู่ 6
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
(ซอยบ้านนายเฉลิมศักดิ์ เหล่าวาณิชวัฒนา) ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 61,300.-บาท
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
เบิกจ่าย 52,900.บาท
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร
บ้านปันง้าว หมู่ 7
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
(ซอยบ้านนายลอด ง้าวทาสม)
ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 31,500.-บาท
ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร
เบิกจ่าย 25,500.-บาท
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร
บ้านปันง้าว หมู่ 7
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
(ซอยบ้านนางอาไพ สอนเตจา)
ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 24,500.-บาท
เบิกจ่าย 24,500.-บาท
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
บ้านปันง้าว หมู่ 7
36.00 ตารางเมตร กว้างเฉลี่ย
(ซอยบ้านนายประหยัด รินชมภู)
4.00 - 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 17,500.-บาท
ยาว 8.00 เมตร
เบิกจ่าย 14,300.-บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย
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14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวหนอง หมู่ 8
(ซอยบ้านนางบุญนาค ตาเมืองมา)
งบประมาณ 30,500.-บาท
เบิกจ่าย 27,600.-บาท
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางม่วง หมู่ 9
(ทางเข้าปุาช้า)
งบประมาณ 267,600.-บาท
เบิกจ่าย 264,600.-บาท
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางม่วง หมู่ 9
- จุดที่ 1 ข้ามทางรถไฟ (สายล่าง) 1
- จุดที่ 2 ข้ามทางรถไฟ (สายล่าง) 2
งบประมาณ 206,100.-บาท
เบิกจ่าย 205,200.-บาท

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.40 เมตร

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 129.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 516.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
- กว้าง 4.00 - 16.00 เมตร
ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 196.00
ตารางเมตร
- กว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 212.00 ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่ (จุดที่ 1+ จุดที่ 2)
408.00 ตารางเมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
ความกว้างภายในราง 0.30 เมตร
ยาว 35.00 เมตร พืน้ +ผนังราง
หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5
(ซอยหน้าบ้านนางน้อย มาเมืองใจ)
งบประมาณ 63,100.-บาท
เบิกจ่าย 63,000.-บาท
18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านปันง้าว หมู่ 7
(ซอยบ้านนายเย็น บุญจู)
งบประมาณ 120,500.-บาท
เบิกจ่าย 119,000.-บาท

ความกว้างภายในราง 0.30 เมตร
ยาว 63.00 เมตร พืน้ +ผนังราง
หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย
- เพือ่ ช่วยระบายน้าในช่วง
ฤดูฝนและปูองกันปัญหา
น้าท่วม
- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย
- เพือ่ ช่วยระบายน้าในช่วง
ฤดูฝนและปูองกันปัญหา
น้าท่วม
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19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านหัวหนอง หมู่ 8
(ซอยหน้าบ้านนางขวัญเรือน ติวรรณะ)
งบประมาณ 267,300.-บาท
เบิกจ่าย 267,200.-บาท
20. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถังกรองน้าใส
พร้อมเดินท่อระบบประปา และติดตั้ง
ระบบสูบน้า
บ้านสถานี หมู่ 4
(บริเวณประปาหมู่บ้าน)
งบประมาณ 300,400.-บาท
เบิกจ่าย 297,500.-บาท
21. โครงการวางท่อส่งน้าระบบประปา
บ้านปันง้าว หมู่ 7
(ภายในหมู่บ้าน)
งบประมาณ 550,000.-บาท
เบิกจ่าย 495,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ความกว้างภายในราง 0.30 เมตร
ยาว 147.00 เมตร พืน้ +ผนังราง
หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

ถังกรองน้าใส กว้าง 2.00 เมตร
ยาว 2.20 เมตร สูง 4.80 เมตร
พร้อมวางท่อส่งน้า P.V.C. และ
ติดตั้งเครื่องสูบน้า
พร้อมปูายมาตรฐานฯ

วางท่อเมนจ่ายน้า PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นความหนา
8.5 ปลายเรียบ ยาว 2,040.00
ตารางเมตร และวางท่อเมนจ่ายน้า
PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว
ชั้นความหนา 8.5 ปลายเรียบ
ยาว 908.00 ตารางเมตร
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
22. โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก เทคอนกรีตลานกีฬาไม่น้อยกว่า
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5
1,674.00 ตารางเมตร หนา 0.10
(ลานกีฬาข้างศาลาเอนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน) เมตร
งบประมาณ 607,700.-บาท
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
เบิกจ่าย 598,600.-บาท
23. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด
ปรับผิวดินถมดินคันทาง กว้าง 5.00
บ้านหัวหนอง หมู่ 8
เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15
(ซอยบ้านนายเสงี่ยม หม้อใจวงศ์)
เมตร หรือพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
งบประมาณ 113,500.-บาท
1,500 ตารางเมตร
เบิกจ่าย 109,100.-บาท
พร้อมปูายมาตรฐานฯ
24. โครงการปรับปรุงสันฝายห้าต้าง
เสริมคอนกรีตสันฝาย กว้าง 0.40
บ้านปางม่วง หมู่ 9
เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 28.00
งบประมาณ 28,000.-บาท
เมตร
เบิกจ่าย 27,900.-บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย
- เพือ่ ช่วยระบายน้าในช่วง
ฤดูฝนและปูองกันปัญหา
น้าท่วม
ประชาชนมีน้าสาหรับ
อุปโภคบริโภค

ประชาชนมีน้าสาหรับ
อุปโภคบริโภคทัว่ ถึง

ประชาชนมีสถานที่
ออกกาลังกาย และ
สุขภาพทีแ่ ข็งแรง

ประชาชนมีสถานที่
ออกกาลังกาย และ
สุขภาพทีแ่ ข็งแรง

ประชาชนมีน้าสาหรับ
อุปโภคบริโภคทัว่ ถึง
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25. ค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟูา
สาธารณะประจาหมู่บ้านในพืน้ ทีต่ าบล
ห้างฉัตร
(อุดหนุนทีท่ าการไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ.ห้างฉัตร)

งบประมาณ 380,000.-บาท
เบิกจ่าย 362,578.19 บาท
26. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและ
สิ่งก่อสร้าง
งบประมาณ 800,000.-บาท
เบิกจ่าย 787,835.88 บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

พาดสายแรงต่าเพือ่ ติดตั้งดวงโคม
- ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ไฟฟูาสาธารณะ ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูา เพียงพอทุกครัวเรือน
ฯลฯ ค่าขยายเขตระบบจาหน่าย
ระบบจาหน่ายไฟฟูาสาธารณะต่าง ๆ

- ซ่อมแซมถนนลูกรัง (ซอยบ้าน
- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ดต.เชิด) บ้านปันง้าว หมู่ 7
ในการสัญจรไปมาได้
งบประมาณ 33,500.-บาท
สะดวก ปลอดภัย
- ซ่อมแซมถนนลูกรัง (ซอยบ้าน
- ปูองกันน้าท่วมขังผิวถนน
นางทอง) บ้านปันง้าว หมู่ 7
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดู
งบประมาณ 18,700.-บาท
สะอาด สวยงาม
- ซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์
งบประมาณ 141,700.-บาท
- ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมขยายไหล่ทาง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
งบประมาณ 14,900.-บาท
- ค่าซ่อมแซมฝายกั้นน้า คสล.
(เหมืองปูปุ ุาน) บ้านปันง้าว หมู่ 7
งบประมาณ 29,900.-บาท
- ค่าซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
งบประมาณ 27,800.-บาท
- ซ่อมแซมถนนลูกรัง (ซอยบ้าน
นายธนกิตติ์ฯ) บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
งบประมาณ 9,400.-บาท
- ซ่อมแซมหลังคาโรงฆ่าสัตว์ฯ
งบประมาณ 5,900.-บาท
- ค่าซ่อมแซมฌาปนสถานตาบล
ห้างฉัตร
งบประมาณ 116,600.-บาท
- ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง (นายสุพรรณ)
งบประมาณ 21,800.-บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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27. เงินสารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความ
จาเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนกรณีภัยธรรมชาติในตาบลห้างฉัตร
และตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ทีข่ อความ
ช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง (นายแมน)
งบประมาณ 8,800.-บาท
- ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง (นายส่ง)
งบประมาณ 7,200.-บาท
- ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง (นายสม)
งบประมาณ 5,500.-บาท
- ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง (เลียบเหมือง)
งบประมาณ 50,400.-บาท
- ค่าซ่อมแซมบ่อบาบัดน้าเสีย
โรงฆ่าสัตว์ฯ
งบประมาณ 30,100.-บาท
- ค่าซ่อมแซมหูช้าง คสล.
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
งบประมาณ 13,400.-บาท
- ค่าซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5
งบประมาณ 80,500.-บาท
- ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
บ้านปางม่วง หมู่ 9
งบประมาณ 65,200.-บาท
- ค่าซ่อมแซมตู้มิเตอร์อลูมิเนียมไฟฟูา
ประปา หมู่ 7
งบประมาณ 2,035.88 บาท
- ค่าซ่อมแซมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
จานวน 3 จุด บ้านขามแดง หมู่ 6
งบประมาณ 14,000.-บาท
- ค่าชดเชยความเสียหาย
ประชาชนในตาบลห้างฉัตร
โรคระบาดนาข้าว
ได้รับการช่วยเหลือได้อย่าง
งบประมาณ 8,904.-บาท
ทันถ่วงที
- ค่าซื้อกระเบือ้ งช่วยเหลือ
ผู้ประสบวาตภัย
งบประมาณ 3,450.-บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 ข้อ 19 และตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
งบประมาณ 400,000.-บาท
เบิกจ่าย 379,180.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- ค่าซื้อปัม๊ น้าหอยโข่ง (สูบน้าประปา
บ้านปางม่วง หมู่ 9
งบประมาณ 6,900.-บาท
- ค่าซื้อกระเบือ้ งช่วยเหลือ
ผู้ประสบวาตภัย
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (ครั้งแรก)
งบประมาณ 1,748.-บาท
บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (ครั้งที่ 2)
งบประมาณ 194,050.-บาท
บ้านสถานี หมู่ 4
งบประมาณ 64,520.-บาท
บ้านขามแดง หมู่ 6
งบประมาณ 16,465.-บาท
บ้านหัวหนอง หมู่ 8
งบประมาณ 50,852.-บาท
บ้านปางม่วง หมู่ 9
งบประมาณ 18,275.-บาท
- ค่าจ้างเหมารถตักดินและ
รถบรรทุก
งบประมาณ 4,500.-บาท
- ค่าจัดซื้อกระสอบทราย ทราย
เชือกฟาง (สาหรับกั้นน้า)
งบประมาณ 9,516.-บาท

28. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านขามแดง หมู่ 6
(หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง)
งบประมาณ 28,700.-บาท
เบิกจ่าย 28,700.-บาท
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
29. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 955.00 เมตร
ด้วยการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล
(Para Slury Seal) บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
งบประมาณ 660,700.-บาท
เบิกจ่าย 660,000.-บาท
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

- ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย
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30. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้วยการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล
(Para Slury Seal) บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5
งบประมาณ 643,400.-บาท
เบิกจ่าย 642,000.-บาท
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
31. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้วยการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล
(Para Slury Seal) บ้านปางม่วง หมู่ 9
งบประมาณ 591,200.-บาท
เบิกจ่าย 590,000.-บาท
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
32. โครงการก่อสร้างระบบประปา
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5
งบประมาณ 1,095,743.-บาท
งบประมาณ 1,229,280.-บาท
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เป้าหมายเชิงปริมาณ

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 930.00 เมตร - ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 855.00 เมตร - ประชาชนมีถนนเพือ่ ใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

ตามแบบทีก่ าหนด

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้าน
งบประมาณ 360,000.-บาท
(หมู่ 3 - หมู่ 9)
เบิกจ่าย 360,000.-บาท
2. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์
รักษ์พนื้ ทีส่ ีเขียว
งบประมาณ 20,000.-บาท
เบิกจ่าย 19,800.-บาท
3. โครงการพระราชเสาวนีย์
งบประมาณ 15,000.-บาท
เบิกจ่าย 15,000.-บาท
4. วัสดุการเกษตร
งบประมาณ 70,000.-บาท
เบิกจ่าย 38,985.-บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลและประชาชน
ในหมู่บ้านร่วมกันปลูกต้นไม้

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลและประชาชน
ในหมู่บ้านร่วมกันปลูกต้นไม้
จัดซื้อวัสดุการเกษตรไว้เพียงพอ
สาหรับงานด้านการเกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

ประชาชนมีน้าสาหรับ
อุปโภคบริโภค

ตาบลห้างฉัตรสามารถ
บริหารจัดการขยะได้อย่าง
ถูกต้อง และไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม
ตาบลห้างฉัตรมีความร่มรื่น
สภาพภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม
และมีพนื้ ทีส่ ีเขียวเพิม่ ยิ่งขึ้น
ตาบลห้างฉัตรมีความร่มรื่น
สภาพภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม
และมีพนื้ ทีส่ ีเขียวเพิม่ ยิ่งขึ้น
สภาพภูมิทัศน์ภายใน
สานักงานเทศบาลตาบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ร่มรื่นน่าอยู่
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ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
1. โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
งบประมาณ 100,000.-บาท
เบิกจ่าย 93,000.-บาท

2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 9,996.-บาท
3. โครงการตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เขตพืน้ ที่
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
(อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงตาล)
งบประมาณ 35,000.-บาท
เบิกจ่าย 35,000.-บาท
4. โครงการบริหารงานคลังเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ด้านการจัดเก็บรายได้
งบประมาณ 10,000.-บาท
เบิกจ่าย 4,500.-บาท
5. วัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย)
งบประมาณ 21,600.-บาท
เบิกจ่าย 21,600.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
พนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบล
ห้างฉัตรแม่ตาล และประชาชนทัว่ ไป
กลุ่มอาชีพ กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ
ในตาบลห้างฉัตร เข้าร่วมอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
พนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ทุกคน เข้าร่วม
อบรมและทากิจกรรมร่วมกัน
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนิน
งานของศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ
หรือจัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น เขตพืน้ ทีอ่ าเภอ
ห้างฉัตร

เพือ่ สร้างความสามัคคี
พัฒนาศักยภาพในการ
ทางาน การบริหารงาน
ขององค์กร

ผู้มีหน้าทีช่ าระภาษีให้แก่เทศบาลฯ
มาชาระตามวัน เวลา ทีก่ าหนด

ผู้มีหน้าทีช่ าระภาษีมาชาระ
ภาษีตรงตามเวลา ทาให้
ลดจานวนภาษีค้างชาระ

1 ชุด ประกอบด้วย เสื้อแขนสั้น
และกางเกงขายาว (เสื้อแขนสั้น
ด้านหน้า ติดแถบสะท้อนแสง
ซ้าย-ขวา ข้างขวาปักชื่อเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและนามเรียกขาน
กระเป๋าเสื้อบนข้างขวาติดโลโก้
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กระเป๋าเสื้อบนข้างซ้ายติดโลโก้
เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพือ่ สร้างความสามัคคี
พัฒนาศักยภาพในการ
ทางาน การบริหารงาน
ขององค์กร
เพือ่ ให้ศูนย์รวมข่าวสาร
การจัดซื้อหรือจัดจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น เขตพืน้ ทีอ่ าเภอ
ห้างฉัตร สามารถดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แขนเสื้อข้างขวาติดโลโก้ AMBULANCE
และโลโก้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล
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เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

แขนซื้อข้างซ้ายติดโลโก้เทศบาล
ตาบลห้างฉัตรแม่ตาล เสื้อด้านหลัง
ปักคาว่า ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
เครื่องหมายสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 1669 เทศบาลตาบล
ห้างฉัตรแม่ตาล และแถบสะท้อนแสง

6. ครุภัณฑ์สานักงาน (เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา)
งบประมาณ 18,000.-บาท
เบิกจ่าย 14,000.-บาท

7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี)
งบประมาณ 19,000.-บาท
เบิกจ่าย 16,900.-บาท

กางเกงขายาวติดแถบสะท้อนแสง
บริเวณเข่า
(สานักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ)
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
ธรรมดา 1 เครื่อง (ส่งเอกสารได้
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
ครั้งละ 20 แผ่น) หมายถึงเครื่อง
มากยิ่งขึ้น
Facsimile หรือโทรภาพความเร็ว
ในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาที
ต่อแผ่น ขนาดส่งเอกสารขั้นต่า
คุณสมบัติการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ให้เป็นไปตามสานักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้
(สานักปลัด (งานบริหารทัว่ ไป))
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เพือ่ ให้การบริหารภายใน
เลเซอร์/ชนิด LED สี 1 เครื่อง
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
- เป็นอุปกรณ์ทมี่ ีความสามารถเป็น มากยิ่งขึ้น
Printer, Copier, Scanner และ
FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ
แบบ LED
- มีหน่วยความจา (Memory)
ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อย
กว่า 22 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดา
ไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4
(ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto
Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทงั้ สี
และขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อย
กว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง
400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,
Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(สานักปลัด (งานบริหารทัว่ ไป))
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
ระบบดิจิตอล)
จานวน 1 ตัว ความละเอียด
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ 7,000.-บาท
ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล เป็น
มากยิง่ ขึ้น
เบิกจ่าย 3,990.-บาท
กล้องคอมแพค (Compact Digital
Camera) ความละเอียดทีก่ าหนด
เป็นความละเอียดทีเ่ ซ็นเซอร์ภาพ
(Image sensor) มีระบบแฟลชในตัว
สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูล
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9. ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ (สัญญาณไฟฉุกเฉิน
แบบยาว)
งบประมาณ 17,000.-บาท
เบิกจ่าย 17,000.-บาท
10. ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ (สัญญาณเตือน
ไฟกระพริบ )
งบประมาณ 147,000.-บาท
เบิกจ่าย 145,800.-บาท
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล
ฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซ)ี
งบประมาณ 1,000,000.-บาท
เบิกจ่าย 1,000,000.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือ
เมื่อต้องการเปลี่ยนสามารถโอนถ่าย
ข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(สานักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ)
สัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบยาว 1 ชุด เพือ่ ให้การบริหารภายใน
อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
(สานักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ) มากยิ่งขึ้น
สัญญาณเตือนไฟกระพริบ 6 ชุด ๆ เพือ่ ให้การบริหารภายใน
ละ 24,500.-บาท อุปกรณ์ครบชุด เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งานได้
มากยิ่งขึ้น
(สานักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ)
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
เพือ่ ให้การบริหารภายใน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
2,400 ซีซี 1 คัน
มากยิ่งขึ้น
1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อม
อุปกรณ์ตามมาตรฐาน
2. ประตูมีด้านหลัง ปิด-เปิด สาหรับ
ยกเตียงผู้ปุวยเข้า-ออก
3. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า
2 ท่อ ทีแ่ ขวนน้าเกลือ
4. ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์
5. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์
6. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์
การแพทย์ประกอบ
(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น
ปรับเป็นรถเข็นได้
(2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ
สาหรับเด็กและผู้ใหญ่
(3) เครื่องส่องกล่องเสียง/เครื่องดูด
ของเหลว
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12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
งบประมาณ 410,000.-บาท
เบิกจ่าย 400,462.-บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

(4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด
ติดผนัง
(5) ชุดปูองกันกระดูกคอเคลื่อน
(6) ชุดเฝือกลม
(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line
สาหรับส่งท่อก๊าซ
(8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น
(9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ปุวย
ชนิดพับเก็บได้
(สานักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ)
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของ
พนักงานและพนักงานจ้าง ทุกคน
บุคลากร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
ให้มีความรู้ความสามารถ
การปฏิบัติงานในหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

94

