
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ สนับสนุน

1  การพัฒนาดา้นการ  บริหารงานทัว่ไป  การรักษาความสงบ  สํานักปลัด  - อบจ.ลําปาง
 อนุรักษ์ทรัพยากร  ภายใน  - กรมสงเสริมการปกครอง
 ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  สวนทองถิ่น

 เคหะและชุมชน  กองชาง  - อําเภอหางฉัตร
 - สํานักงานเกษตร

 การเกษตร  สํานักปลัด  - สนง.พัฒนาทีดิ่น
 - อุทยานแหงชาติ
 ดอยขุนตาน
 - หนวยงานอื่นทีเ่กี่ยวของ

2  การพัฒนาดา้น  บริการชมุชนและ  เคหะและชุมชน  กองชาง  - อบจ.ลําปาง
 โครงสร้างพ้ืนฐาน  สังคม  - กรมชลประทาน

 การเกษตร  กองชาง  - สนง.ทรัพยากรน้ํา
 - สนง.ทรัพยากรน้ําบาดาล
 - กรมสงเสริมการปกครอง
 สวนทองถิ่น
 - อําเภอหางฉัตร
 - หนวยงานอื่นทีเ่กี่ยวของ
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ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน

ส่วนที ่4

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปไีปสู่การปฏิบตัิ
 ** ** ** ** ** ** ** **



หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ สนับสนุน

3  การพัฒนาดา้นสังคม  บริหารงานทัว่ไป  บริหารงานทัว่ไป  สํานักปลัด  - อบจ.ลําปาง
  - กรมสงเสริมการปกครอง
 การรักษาความสงบ  สํานักปลัด  สวนทองถิ่น
 ภายใน  - สนง.พัฒนาสังคมและ

 ความมั่นคงของมนุษยแ
 บริการชมุชนและ  การศึกษา  สํานักปลัด  - สนง.วัฒนธรรม จ.ลป.
 สังคม  - อําเภอหางฉัตร

 สาธารณสุข  สํานักปลัด  - สนง.พัฒนาชุมชน
 - สนง.เกษตร

 เคหะและชุมชน  กองชาง  - โรงพยาบาลหางฉัตร
 - โรงเรียนในพืน้ที่

 สรางความเขมแข็ง  สํานักปลัด  - กศน.
 ของชุมชน  - หนวยงานอื่นทีเ่กี่ยวของ

 การศาสนา วัฒนธรรม  สํานักปลัด
 และนันทนาการ

 การด าเนินงานอ่ืน  งบกลาง  สํานักปลัด

4  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  บริการชมุชนและ  สรางความเขมแข็ง  สํานักปลัด  - อบจ.ลําปาง
 สังคม  ของชุมชน  - กรมสงเสริมการปกครอง

 สวนทองถิ่น
 การศาสนา วัฒนธรรม  สํานักปลัด  - สนง.วัฒนธรรม
 และนันทนาการ  - อําเภอหางฉัตร

 - สนง.พัฒนาชุมชน
 เคหะและชุมชน  กองชาง  - สนง.เกษตร

 - หนวยงานอื่นทีเ่กี่ยวของ
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ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน



หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ สนับสนุน

5  การพัฒนาดา้นการบริหาร  บริหารงานทัว่ไป  บริหารงานทัว่ไป  สํานักปลัด
 และพัฒนาองค์กร  กองคลัง

 การรักษาความสงบ  สํานักปลัด
 ภายใน

 การศึกษา  สํานักปลัด
 สาธารณสุข  สํานักปลัด

 เคหะและชุมชน  กองชาง

 สรางความเขมแข็ง  สํานักปลัด
 ของชุมชน

 การศาสนา วัฒนธรรม  สํานักปลัด
 และนันทนาการ
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ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน



แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 1. การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม
 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5        175,000        5        175,000        5        175,000        5        175,000        20       700,000         
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 14       3,610,000     14      3,610,000     14      3,610,000     14      3,610,000     56       14,440,000     
 1.3 แผนงานการเกษตร 18       615,000        18      615,000        18      615,000        18      615,000        72       2,460,000       

รวม 37      4,400,000    37      4,400,000    37      4,400,000    37      4,400,000    148     17,600,000     

 2. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5        88,642,500   5        25,356,100   5        64,180,900   5        54,075,100   20       232,254,600   
 2.2 แผนงานการเกษตร 5        9,598,300     5        12,548,300   5        6,848,300     5        6,348,300     20       35,343,200     

รวม 10      98,240,800   10      37,904,400   10      71,029,200   10      60,423,400   40       267,597,800   
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง



แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 3. การพัฒนาดา้นสังคม
 3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3        450,000        3        450,000        3        450,000        3        450,000        12       1,800,000       
 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4        165,000        4        165,000        4        165,000        4        165,000        16       660,000         
 3.3 แผนงานการศึกษา 36       3,458,000     36      3,458,000     36      3,458,000     36      3,458,000     144     13,832,000     
 3.4 แผนงานสาธารณสุข 4        2,470,000     4        2,470,000     4        2,470,000     4        2,470,000     16       9,880,000       
 3.5 แผนงานเคหะและชุมชน 29       9,420,000     29      9,420,000     29      9,420,000     29      9,420,000     116     37,680,000     
 3.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8        2,685,000     8        2,685,000     8        2,685,000     8        2,685,000     32       10,740,000     
 3.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 7        1,675,000     7        1,675,000     7        1,675,000     7        1,675,000     28       6,700,000       
      และนันทนาการ
 3.8 แผนงานงบกลาง 5        13,384,000   5        13,384,000   5        13,384,000   5        13,384,000   20       53,536,000     

รวม 96      33,707,000   96      33,707,000   96      33,707,000   96      33,707,000   384     134,828,000   
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี



แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 4. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
 4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 10       705,000        10      705,000        10      705,000        10      705,000        40       2,820,000       
 4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 3        380,000        3        380,000        3        380,000        3        380,000        12       1,520,000       
      และนันทนาการ
 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 9        3,180,000     9        2,630,000     5        1,450,000     5        1,450,000     28       8,710,000       

รวม 22      4,265,000    22      3,715,000    18      2,535,000    18      2,535,000    80       13,050,000     

 5. การพัฒนาดา้นการบริหารและพัฒนาองค์กร
 5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 24       13,767,000   24      14,267,000   24      14,867,000   24      15,667,000   96       58,568,000     
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11       1,880,000     11      1,910,000     11      1,940,000     11      1,970,000     44       7,700,000       
 5.3 แผนงานการศึกษา 5        2,360,000     5        2,560,000     5        2,760,000     5        2,960,000     20       10,640,000     
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี



แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 5.4 แผนงานสาธารณสุข 5        345,000        5        345,000        5        345,000        5        345,000        20       1,380,000       
 5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 8        4,760,000     8        4,810,000     8        4,860,000     8        4,910,000     32       19,340,000     
 5.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5        680,000        5        710,000        5        740,000        5        770,000        20       2,900,000       
 5.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 1        100,000        1        100,000        1        100,000        1        100,000        4        400,000         
       และนันทนาการ

รวม 59      23,892,000   59      24,702,000   59      25,612,000   59      26,722,000   236     100,928,000   

รวมทัง้สิ้น 224     164,504,800 224    104,428,400 220    137,283,200 220    127,787,400 888     534,003,800   
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 6  การสง่เสริมการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุและยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
   1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
      1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  ฝึกอบรมเพือ่ปูองกัน และใหความชวยเหลือ  เพื่อปูองกันภัยพิบัติตางๆ ทางธรรมชาติ  คณะผูบริหาร / ส.ท. / ผูนําทองถิน่ 55,000          55,000          55,000          55,000           มีการดําเนินการ  สามารถปูองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ สํานักปลัด

 ภยัภบิัติตาง ๆ ทางธรรมชาติ  เชน น้ําทวม ไฟปุา แผนดินไหว ฯลฯ  พนักงานเทศบาล / พนักงานจาง  ตามโครงการ  ตาง ๆ เชน น้ําทวม ไฟปุา แผนดินไหว 

 ตลอดจนการรับมือ การใหความชวยเหลือ  ตลอดจนประชาชนทัว่ไป  ฯลฯ ไดเป็นอยางดี

2  ปูองกันภยัแลงในเขตพืน้ที่  เพื่อแกไขปัญหาภัยแลงในเขตพื้นที่เทศบาล  หมู 3 - หมู 9 20,000          20,000          20,000          20,000           มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาภัยแลงในเขตพื้นที่เทศบาล สํานักปลัด

 ตําบลหางฉัตรแมตาล  ฯลฯ  ตามโครงการ  ตําบลหางฉัตรแมตาล ไดเป็นอยางดี

3  ปูองกันและแกไขปัญหาไฟปุาและ  เพือ่ปูองกันและแกไขปัญหาการเผาปุา  - อบรมใหความรู 50,000          50,000          50,000          50,000           มีการดําเนินการ  สามารถปูองกันปัญหาไฟปุาและ สํานักปลัด

 หมอกควัน  การเผาในทีโ่ลง  ฯลฯ  - ประชาสัมพนัธแ  ตามโครงการ  หมอกควันไดอยางมีประสิทธิภาพ

4  ปูองกันปัญหาอุทกภยัในพืน้ทีตํ่าบล  เพือ่เป็นการเตรียมความพรอมในการปูองกัน  หมู 3 - หมู 9 20,000          20,000          20,000          20,000           มีการดําเนินการ  สามารถปูองกันและแกไขปัญหา สํานักปลัด

 ปัญหาอุทกภยั  ฯลฯ  ตามโครงการ  จากการเกิดอุทกภยัได

5  ฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครปูองกันไฟปุา  - เพือ่อบรมหลักสูตรอาสาสมัครปูองกันไฟปุา  จัดกิจกรรมอบรมใหแกประชาชน 30,000          30,000          30,000          30,000           มีการดําเนินการ  ผูเขารับการอบรมมีความรูในการ สํานักปลัด

 ใหแกเจาหนาทีผู่ปฏบิัติงาน ทัง้ในระดับตําบล  ในพืน้ที ่เจาหนาทีผู่ปฏบิัติงาน  ตามโครงการ  ปูองกันไฟปุาไดเป็นอยางดี

 และหมูบาน  ฯลฯ  ทัง้ในระดับตําบลและหมูบาน

 รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน  5  โครงการ     - 175,000       175,000       175,000       175,000        -  -  -
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เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 6  การสง่เสริมการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุและยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
   1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
      1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  จัดซ้ือทีดิ่นเพือ่กําจัดขยะของเทศบาล  เพือ่จัดซ้ือทีดิ่นในการกําจัดขยะในเขตพืน้ที่  หมู 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000      มีการดําเนินการ  สามารถแกไขปัญหาความเดือดรอน สํานักปลัด

 ตําบลหางฉัตรแมตาล  รับผิดชอบ และแกไขปัญหาความเดือดรอน  ตามโครงการ  ในการกําจัดขยะของประชาชนได

 ในการกําจัดขยะของประชาชนในพืน้ที่

2  จัดซ้ือถังขยะประจาํบาน และสวนสาธารณะ  เพือ่จัดหาถังรองรับขยะ และเก็บขยะ  - ถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร 50,000          50,000          50,000          50,000           มีการดําเนินการ  สามารถจัดหาถังรองรับขยะ และ สํานักปลัด

 ในพืน้ทีเ่ขตรับผิดชอบของเทศบาลฯ  ไดสะดวกและรวดเร็วขึน้  แบบมีลอลาก  ตามโครงการ  เก็บขยะไดสะดวกและรวดเร็วขึน้

 - ถังขยะทีท่ําจากยางรถยนตแ

3  ธนาคารขยะในหมูบาน  เพือ่สงเสริมการกําจัดขยะอยางเป็นระบบ  เยาวชน/ประชาชน/เด็กนักเรียน 50,000          50,000          50,000          50,000           มีการดําเนินการ  เยาวชน/ประชาชน รวมกันกําจัด สํานักปลัด

 และหมูบาน หมู 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  ตามโครงการ  แยกขยะและนําขยะมารีไซเคิล

4  จัดเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอย  เพือ่คัดแยกขยะมูลฝอยในพืน้ที่  ประชาชนในพืน้ที ่หมู 3, 4, 5, 50,000          50,000          50,000          50,000           มีการดําเนินการ  สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยในพืน้ที่ สํานักปลัด

 6, 7, 8, 9  ตามโครงการ

5  การบริหารจัดการขยะเทศบาลตําบล  เพือ่จัดหาสถานทีก่ําจัดขยะมูลฝอย  พืน้ทีรั่บผิดชอบ ทต.หางฉัตรแมตาล 360,000        360,000        360,000        360,000         มีการดําเนินการ  สามารถบริหารจัดการขยะในตําบล สํานักปลัด

 หางฉัตรแมตาล  ตามโครงการ  ไดเป็นอยางดีและมีประสิทธิภาพ

6  จัดหาและจัดสรางเตาเผาขยะ  เพือ่ลดปัญหามลพษิจากขยะมูลฝอย  จัดซ้ือเตาเผาขยะมูลฝอยประจาํ 100,000        100,000        100,000        100,000         มีการดําเนินการ  ปัญหามลพษิจากขยะ ลดลงและ สํานักปลัด /

 ประจาํหมูบาน / ตําบล / สถานศึกษา  อยางจริงจัง  หมูบาน, ตําบล  ตามโครงการ  ประชาชนพงึพอใจในการกําจัดขยะ กองชาง

166

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 6  การสง่เสริมการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุและยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
   1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
      1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7  เตาแก฿สชีวภาพโรงฆาสัตวแเทศบาล  เพือ่เป็นการนําของเสียจากโรงฆาสัตวแฯ  วางระบบพรอมอุปกรณแสําหรับ 100,000        100,000        100,000        100,000         มีการดําเนินการ  โรงฆาสัตวแมีเตาแก฿สชีวภาพสําหรับ สํานักปลัด /

 ตําบลหางฉัตรแมตาล  มาใชประประโยชนแ  ติดต้ังเตาแก฿สชีวภาพ  ตามโครงการ  ใชประโยชนแ กองชาง

8  ดูแลรักษาปุาชุมชนหวยคอกหมู  - เพือ่ปูองกันดูแลรักษาปุาชุมชนและอนุรักษแ  - ลอมร้ัวปุาชุมชนหวยคอกหมู 100,000        100,000        100,000        100,000         มีการดําเนินการ  ปูองกันดูแลรักษาปุาชุมชนและ สํานักปลัด /

 ส่ิงแวดลอม  บานแมฮาว หมู 3  ตามโครงการ  อนุรักษแส่ิงแวดลอม กองชาง

 - เพือ่ปูองกันการบุกรุกปุาชุมชน

9  จัดสรางเรือนเพาะชาํประจาํเทศบาล  เพือ่เป็นศูนยแเพาะพนัธุแไมบริการประชาชน  สรางเรือนเพาะชาํกลาไม 100,000        100,000        100,000        100,000         มีการดําเนินการ  หางฉัตรแมตาล เป็นศูนยแเพาะกลาไม สํานักปลัด /

 และเป็นแหลงเรียนรูของเยาวชนและ  ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 9 เมตร  ตามโครงการ  และแหลงเรียนรูดานส่ิงแวดลอมในชุมชน กองชาง

 ประชาชนทัว่ไป

10  ปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ  เพือ่ปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศใหมี  ปรับปรุงสภาพภมูิทัศนแ ปรับปรุง 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000      มีการดําเนินการ  สามารถสรางความรมร่ืน และสวน สํานักปลัด /

 สภาพทีส่วยงาม  ถนน หองน้าํ ติดต้ังระบบไฟ  ตามโครงการ  สาธารณะในพืน้ทีตํ่าบลไดเป็นอยางดี  หนวยงานอืน่

 สองสวาง ระบบประปา ฯลฯ

11  ปรับปรุงฌาปนสถานตําบลหางฉัตร  เพื่อกอสรางศาลาที่พักประชาชน ปลูกไมดอก  ฌาปนสถานตําบลหางฉัตร 50,000          50,000          50,000          50,000           มีการดําเนินการ  สามารถปรับภมูิทัศนแ ฌาปนสถานตําบล สํานักปลัด /

 ประดับ และปรับสภาพแวดลอม  บานแพะดอนสัก หมู 5  ตามโครงการ  หางฉัตรไดเป็นอยางดี กองชาง /

หนวยงานอืน่
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งบประมาณและที่ผานมา

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 6  การสง่เสริมการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุและยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
   1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
      1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12  ปรับปรุงสภาพภมูิทัศนแแหลงน้าํ  เพือ่ปรับปรุงสภาพภมูิทัศนแบริเวณหนองน้าํ  - สระน้าํดินแดง 100,000        100,000        100,000        100,000         มีการดําเนินการ  สามารถสรางความรมร่ืนบริเวณแหลงน้าํ กองชาง

 สระน้าํ ใหมีความสวยงาม  - หนองแฝก หนองตึง หนองฟาู  ตามโครงการ  ในพืน้ทีตํ่าบลไดเป็นอยางดี

13  ปรับปรุงภมูิทัศนแหมูบานในพืน้ทีตํ่าบล  เพือ่สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการดูแล  ตกแตงภมูิทัศนแในแตละหมูบาน 50,000          50,000          50,000          50,000           มีการดําเนินการ  ปัญหามลพษิจากขยะ ลดลงและ กองชาง

 รักษาส่ิงแวดลอม  ดวยพนัธุแไม และวัสดุตาง ๆ  ตามโครงการ  ประชาชนพงึพอใจในการกําจัดขยะ

 หมู 3 - หมู 9

14  กอสราง ปรับปรุงสวนสาธารณะ  - เพือ่สรางสวนสาธารณะใหเป็นแหลงพกัผอน  - บานแมฮาว หมู 3 500,000        500,000        500,000        500,000         มีการดําเนินการ  สามารถใชเป็นสถานทีพ่กัผอนหยอนใจ กองชาง

 หยอนใจของหมูบาน  - หนองแฝก หมู 4  ตามโครงการ  และออกกําลังกายของประชาชนได

 - เพือ่สรางร้ัว ปลูกไมดอกไมประดับสราง        - ศาลาอเนกประสงคแฯ หมู 5  เป็นอยางดี

 สนามฟตุซอล และทางเดินรอบสนาม  - สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

 - เพือ่จัดหาเคร่ืองเลนกลางแจงทุกชนิด  บานปันงาว - บานหวัหนอง 

 รวมแผนงานเคหะและชมุชน  14  โครงการ     - 3,610,000     3,610,000     3,610,000     3,610,000      -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 6  การสง่เสริมการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุและยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
   1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
      1.3 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  ฝึกอบรมการมีสวนรวมในการอนุรักษแ  - เพือ่สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการดูแล   - จัดกิจกรรมอบรมใหแกกลุม 50,000          50,000          50,000          50,000           มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันดูแลรักษาทรัพยากร สํานักปลัด

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เปูาหมาย หมู 3 - หมู 9  ตามโครงการ  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทองถิน่

 - เพือ่ใหผูนําชุมชน ประชาชน เจาหนาที่  - เพิม่เครือขายอาสาสมัครอนุรักษแ

 ไดมีความรูความเขาใจในการอนุรักษแ  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

2  ดําเนินกิจกรรมทีเ่กีย่วของ ตามแผนแมบท  สรางความตระหนัก สงเสริมการศึกษา  หมู 3 - หมู 9 30,000          30,000          30,000          30,000           มีการดําเนินการ  สรางความตระหนัก สงเสริมการศึกษา สํานักปลัด

 บูรณาการจัดการความหลากหลายทาง  การเรียนรู และถายทอดองคแความรูเกีย่วกับ  ตามโครงการ  การเรียนรู และถายทอดองคแความรู

 ชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 2564 (ระดับชาติ)  ความหลากหลายทางชีวภาพ  เกีย่วกับความหลากหลายทางชีวภาพ

 ไดเป็นอยางดี

3  ฝึกอบรมการทําปุยหมักจากใบไมแหง  เพือ่นําเศษใบไมแหงหรือวัชพชืตาง ๆ  หมู 3 - หมู 9 30,000          30,000          30,000          30,000           มีการดําเนินการ  ประชาชนเหน็ความสําคัญของการ สํานักปลัด

 นํามาใชใหเป็นประโยชนแ  ตามโครงการ  อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและ

 ส่ิงแวดลอม

4  จัดทําปูายรณรงคแประชาสัมพนัธแอนุรักษแ  เพือ่ประชาสัมพนัธแอนุรักษแเร่ืองส่ิงแวดลอม  จัดทําปูายประชาสัมพนัธแโครงการ 10,000          10,000          10,000          10,000           มีการดําเนินการ  ประชาชนเหน็ความสําคัญของการ สํานักปลัด

 ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  อนุรักษแธรรมชาติ  ตามโครงการ  อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและ

 ส่ิงแวดลอม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 6  การสง่เสริมการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุและยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
   1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
      1.3 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5  ซ้ือถุงผาเพือ่ลดภาวะโลกรอน  เพือ่สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการ  ประชาชนในพืน้ที่ 50,000          50,000          50,000          50,000           มีการดําเนินการ  สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการ สํานักปลัด

 อนุรักษแส่ิงแวดลอม  ตามโครงการ  อนุรักษแส่ิงแวดลอม

6  ศึกษาดูงานเกีย่วกับการบริหารจัดการ  เพือ่ใหผูนําชุมชน ประชาชน มีความรูความ  เยาวชน ประชาชน และผูทีส่นใจ 30,000          30,000          30,000          30,000           มีการดําเนินการ  ประชาชนมีความรู ความเขาใจเกีย่วกับ สํานักปลัด

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เขาใจในการบําบัดฟืน้ฟ ูการเฝูาระวังและ  หมู 3 - หมู 9  ตามโครงการ  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

 อยางมีประสิทธิภาพ  ปูองกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติฯ  ส่ิงแวดลอมไดเป็นอยางดี

7  ทองถิน่ไทย รวมใจภกัด์ิ รักษแพืน้ทีสี่เขียว  เพือ่แกไขปัญหาภาวะโลกรอน และรวม  ปลูกตนไม หมู 3 - หมู 9 และ 20,000          20,000          20,000          20,000           มีการดําเนินการ  สามารถชวยแกไขปัญหาภาวะโลกรอน สํานักปลัด

 ถวายเป็นราชสักการะแดพระบาทสมเด็จ-  กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ  ตามโครงการ  และรวมถวายเป็นราชสักการะแด

 พระเจาอยูหวัฯ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ

8  รักน้าํ รักปุา รักษาแผนดิน  เพือ่แกไขปัญหาภาวะโลกรอน และรวม  ปลูกตนไม หมู 3 - หมู 9 และ 20,000          20,000          20,000          20,000           มีการดําเนินการ  สามารถชวยแกไขปัญหาภาวะโลกรอน สํานักปลัด

 ถวายเป็นราชสักการะแดพระบาทสมเด็จ-  กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ  ตามโครงการ  และรวมถวายเป็นราชสักการะแด

 พระเจาอยูหวัฯ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ

9  พระราชเสาวนียแ เพือ่ดําเนินการตามโครงการ  ปลูกตนไม หมู 3 - หมู 9 และ 15,000          15,000          15,000          15,000           มีการดําเนินการ  สามารถชวยแกไขปัญหาภาวะโลกรอน สํานักปลัด

พระราชเสานียแฯ  กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ  ตามโครงการ  และรวมถวายเป็นราชสักการะแด

 พระนางเจาสิริกิต์ิฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 6  การสง่เสริมการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุและยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
   1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
      1.3 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10  ตนกลาเพือ่พอชะลอโลกรอน  เพือ่สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา  เพาะกลาไมยืนตน และแจกจาย 50,000          50,000          50,000          50,000           มีการดําเนินการ  นักเรียน นักศึกษา นักทองเทีย่ว สํานักปลัด /

 นักทองเทีย่วหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ประเภทประดู สัก จามจุรี ฯลฯ  ตามโครงการ  หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคแกร หนวยงานอืน่ฯ

 และองคแกรตาง ๆ ไดมีสวนรวมในการอนุรักษแ  จาํนวน 500,000 กลา  ตาง ๆ มีสวนรวมในการอนุรักษแ

 ทรัพยากรธรรมชาติ และลดภาวะโลกรอน    ทรัพยากรธรรมชาติ  

11  ประชาอาสาปลูกปุา 800 ลานกลา  เพือ่รณรงคแการปลูกตนไมแลแอนุรักษแ  หมู 3 - หมู 9 20,000          20,000          20,000          20,000           มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรวมกันปลูกตนไม สํานักปลัด /

 ทรัพยากรธรรมชาติ  ตามโครงการ หนวยงานอืน่ฯ

12  สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษแ  เพือ่ใหผูนําชุมชน ประชาชน เจาหนาที่  เพิม่เครือขาย อส. พทิักษแอุทยานฯ 50,000          50,000          50,000          50,000           มีการดําเนินการ  ประชาชนมีความรู ความเขาใจ สํานักปลัด /

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  องคแกร มีความรู ความเขาใจถึงทรัพยากร  และชุมชน  ประชาชนมีสวนรวม  ตามโครงการ  รวมต้ังองคแกร เครือขาย มีเปูาหมาย หนวยงานอืน่ฯ

 "รักษแปุา รักษแน้าํ รักษแชุมชน รวมใจ  ธรรมชาติปุาไมและส่ิงแวดลอม มีบทบาท  ในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ  และแนวทางการอนุรักษแพืน้ทีชุ่มชน

 ถวายในหลวง"  เขามามีสวนรวมในการอนุรักษแปุาไม  และส่ิงแวดลอม จาํนวน 30 คน  อยางตอเนือ่ง

13  ปลูกตนไมสองขางทางในหมูบาน /  เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียวและสรางภมูิทัศนแ  จัดกิจกรรมปลูกตนไมในโอกาส 20,000          20,000          20,000          20,000           มีการดําเนินการ  มีแหลงสรางอากาศทีบ่ริสุทธิ์ สํานักปลัด

 ทีส่าธารณะ  ทีส่วยงาม  วันสําคัญตาง ๆ หมู 3 - 9  ตามโครงการ  สภาพภมูิทัศนแเขียวขจี สวยงาม

14  บวชปุาชุมชน / หมูบาน และรักษา  - เพือ่รณรงคแการปลูกตนไมและอนุรักษแ  หมู 3 - หมู 9 20,000          20,000          20,000          20,000           มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรวมกันปลูกตนไมและ สํานักปลัด

 ทีส่าธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ตามโครงการ  รักษาส่ิงแวดลอม

 - เพือ่เป็นการปกปูองคุมครองพืน้ทีปุ่าชุมชน
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ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
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แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 6  การสง่เสริมการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุและยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
   1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
      1.3 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15  ปลูกตนไม / ปลูกปุาในชุมชน  - เพือ่ใหเป็นทีอุ่มความชืน้ของน้าํเก็บ  หมู 3 - หมู 9 50,000          50,000          50,000          50,000           มีการดําเนินการ  เพิม่พืน้ทีสี่เขียวใหกับหมูบานและ สํานักปลัด

 - เพือ่รณรงคแการปลูกตนไมและอนุรักษแ  ตามโครงการ  อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ

 ทรัพยากรธรรมชาติ

16  ปลูกไมดอกไมประดับตามถนนสายหลัก  เพือ่สรางเสนทางสายหลักภายในหมูบาน  หมู 3 - หมู 9 50,000          50,000          50,000          50,000           มีการดําเนินการ  สามารถสรางความเป็นระเบียบและ สํานักปลัด

 ในทุกหมูบานในพืน้ทีตํ่าบล  ใหสวยงาม  ตามโครงการ  ความสวยงามของเสนทาง

17  ฟืน้ฟรูะบบนิเวศพืน้ทีปุ่าตนน้าํในเขต  เพือ่สงเสริมใหนักเรียน ประชาชน ไดมี  เพาะชาํกลาไมเพือ่แจกจาย 50,000          50,000          50,000          50,000           มีการดําเนินการ  สามารถสงเสริมใหนักเรียน ประชาชน สํานักปลัด /

 อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล  สวนรวมในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ  แกผูทีส่นใจเขารวมโครงการ และ  ตามโครงการ  ทุกหมูเหลา ไดมีสวนรวมในการอนุรักษแ หนวยงานอืน่ฯ

 และลดภาวะโลกรอน  สรางฝายตนน้าํแบบผสมผสาน  ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกรอน

 ในเขตอุทยานแหงชาติ

18  เพิม่พืน้ทีปุ่าเพือ่ลดภาวะโลกรอน  เพือ่สงเสริมใหราษฎรในพืน้ทีเ่ทศบาลตําบล  เพือ่แจกจายกลาไมใหราษฎรในพืน้ที่ 50,000          50,000          50,000          50,000           มีการดําเนินการ  ประชาชนในพืน้ที ่ไดมีสวนรวมในการ สํานักปลัด /

 หางฉัตรแมตาลไดมีสวนรวมในการอนุรักษแ  โรงเรียน วัดและพืน้ทีส่าธารณะ  ตามโครงการ  อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและ หนวยงานอืน่ฯ

 ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกรอน  จาํนวน 100,000 กลา  ลดภาวะโลกรอน

 รวมแผนงานการเกษตร  18  โครงการ     - 615,000       615,000       615,000       615,000        -  -  -

 รวมยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  37  โครงการ 4,400,000  4,400,000  4,400,000  4,400,000  
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งบประมาณและที่ผานมา

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและตดิตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ
 - อุดหนุนทีท่ําการไฟฟาูสวนภมูิภาค  เพือ่ขยายเขตระบบจาํหนายไฟฟาู  หมู 3 - หมู 9 200,000 200,000 200,000 200,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีไฟฟาูใชอยางทัว่ถึง กองชาง

 อําเภอหางฉัตร  สาธารณะประจาํหมูบาน  ตามโครงการ  

 - ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะเสนทางระหวาง  เพือ่ใหมีแสงสวางและปูองกันอุบัติเหตุ  เสนทางระหวาง บานแมฮาว 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีไฟฟาูใชอยางทัว่ถึง กองชาง

 โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว - บานปางมวง  หมู 3 - บานปางมวง หมู 9  ตามโครงการ

 - ขยายไฟฟาู เพือ่การเกษตร  เพือ่ใหมีไฟฟาูไวใชสําหรับการเกษตร  ตามแบบการไฟฟาูกําหนด 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีไฟฟาูใชอยางทัว่ถึง กองชาง

 บานแมฮาว หมู 3  บานหลายน้าํ  ตามโครงการ

 - ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะพรอมสายพาดดับ  เพือ่ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะใหทัว่ถึง  - บานนายอาทิตยแ  แสงบุญเรือง 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 บานแมฮาว หมู 3  และครอบคลุม  - บานนางเสารแแกว  เกษาพนัธแ  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - บานนายจาตุรงคแ ฮาวปินใจ

 - สายทุงปึง้ - ทุงปิง้ ฯลฯ

 - ขยายเขตดวงโคมไฟฟาูสาธารณะ  เพือ่ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะใหทัว่ถึง  ระยะทางประมาณ 400 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 บานแมฮาว หมู 3  และครอบคลุม  แยกทางรถไฟ ถึงบานนายมี เชือ้ปัญญา  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 รวมทัง้มีไฟฟาูอยางทัว่ถึง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ขยายเขตไฟฟูาแรงตํ่า และไฟฟูาสาธารณะ  เพือ่ความสะดวกในการสัญจรไป-มา  - บริเวณถนนเขาหนองแฝก 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ไดรับความสะดวกในการสัญจร กองชาง

 พรอมอุปกรณแพาดดับ บานสถานี หมู 4  ของประชาชนชวงกลางคืน  - บริเวณสายบานสถานี-บานปุาไคร  ตามโครงการ

  - บานนางศิริพร - นายสมบูรณแ

 - ปากทาง ถึง สปอ.เกา

 - สามแยกบานพอนวล

 - ขยายเขตดวงโคมไฟฟาูสาธารณะ  เพือ่ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ /  ทุกซอยในหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 บานแพะดอนสัก หมู 5  ไฟกิง่สาธารณะใหทัว่ถึง และครอบคลุม  - ซอยบานนายสอน  โลจันติ  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - ซอยบานผูชวยชาติ  รวมทัง้มีไฟฟาูอยางทัง่ถึง

 - ผูชวยนอยนอย  2 จุด 

 - ซอยบานนายเอกชัย ฮาวกันทะ 3 จุด

 - ซอยบานนางบัวเหลียว วงศแสุวรรณ 2 จุด

 - ซอยบานนางเยย คําอินต฿ะ 3 จุด

 - ซอยบานนายคํามูล คําอินต฿ะ 3 จุด

 - ซอยบานผูชวยทา  3 จุด

 - ปากทางเขาหมูบาน 1 จุด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ขยายเขตไฟฟาู บานแพะดอนสัก หมู 5  - เพือ่ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะใหทัว่ถึง  ขยายเขตไฟฟาูและโคมไฟ 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 และครอบคลุม  - ซอยบานนายเดช  ตันตา  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - เพือ่ขยายเขตไฟฟาูแรงตํ่าใหทัว่ถึง  - สายบานนายมา แสงเมืองเปียง  รวมทัง้มีไฟฟาูอยางทัว่ถึง

 และครอบคลุม  - สายปากทางฝ่ังบานแมฮาวถึงหมูบาน

 - ขยายเขตไฟฟาู/ไฟกิง่สาธารณะ พรอม  เพือ่ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ /  อุปกรณแสายไฟครบชุด 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 อุปกรณแสายไฟครบชุด บานแพะดอนสัก  ไฟกิง่สาธารณะใหทัว่ถึง และครอบคลุม  บริเวณปากทางเขาหมูบานถึงฌาปนสถาน  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หมู 5  รวมทัง้มีไฟฟาูอยางทัว่ถึง

 - ติดต้ังสายไฟฟาูพาดดับ ดวงโคมไฟฟาู  เพือ่ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะใหทัว่ถึง  - สายไปบานตนผ้ึง ซอย 1 , ซอย 2  60,000 60,000 60,000 60,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สาธารณะ บานแพะดอนสัก หมู 5  และครอบคลุม  ความยาว 1,500 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 รวมทัง้มีไฟฟาูอยางทัว่ถึง

 - ขยายเขตไฟฟาู/ไฟกิง่สาธารณะ  เพือ่ความสะดวกและปลอดภยัในการ  - บริเวณหนาบานนายสามารถ แดงแกวคํา 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 บานขามแดง หมู 6  สัญจรของประชาชนในชวงกลางคืน  ถึงหลังบานโกเนีย้ว  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - บานนางกนกวรรณ แกวคําอาย  รวมทัง้มีไฟฟาูอยางทัว่ถึง

 - บริเวณซอยซอยหนาศูนยแเด็กเล็ก ถึง

 รานยางติดถนนสายลําปาง - เชียงใหม

 ถึงหลังบานโกเนีย้ว และบริเวณทีย่ังไมมีแสงสวาง
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ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ  เพือ่ความสะดวกในการสัญจร  ตามแบบไฟฟาูกําหนด 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 บานปันงาว หมู 7  - บานปันงาว - บานใหมลมเย็ม  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายบานใหม - โรงฆาสัตวแฯ  รวมทัง้มีไฟฟาูอยางทัว่ถึง

 - ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ พรอมติดต้ัง  เพือ่ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะใหทัว่ถึง บริเวณภายในหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายพาดดับ บานปันงาว หมู 7  และครอบคลุม  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 รวมทัง้มีไฟฟาูอยางทัว่ถึง

 - ขยายเขตไฟฟาูแรงตํ่า บานปันงาว หมู 7  เพือ่ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะใหทัว่ถึง  - บริเวณภายในหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

  และครอบคลุม  - บานนางบัวบิน ใจบรรทัด  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - บานนายยืน ตุยวงศแ  รวมทัง้มีไฟฟาูอยางทัว่ถึง

 - ซอยหนาโรงเรียน สายปุาเก฿าถอน

 - ขยายไฟฟาูระบบประปา จาก 2 เฟส  เพือ่ขยายกําลังสงของไฟฟาูใหทัว่ถึง  ระยะทางตามสภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 เป็น 3 เฟส บานหวัหนอง หมู 8  และครอบคลุม  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 รวมทัง้มีไฟฟาูอยางทัว่ถึง

176

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ พรอมติดต้ัง  เพือ่ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะใหทัว่ถึง  ติดต้ังโคมไฟถนนเป็นไฟฟาูสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายพาดดับ บานหวัหนอง หมู 8  และครอบคลุม  และติดต้ังวงจรทุกซอย ติดต้ังไฟฟาู  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - บริเวณหนาวัดดอนมูล - โรงสีขาว  รวมทัง้มีไฟฟาูอยางทัว่ถึง

 - บานนายเกษม พรหมจรรยแ ถึง

 บานนายพร เสนาถี ยาว 100 เมตร

 - บานนางขวัญเรือน ติวรรณะ 

 ฝ่ังตรงขามบานนายประสิทธิ ์ญาณะทวี

 - ซอยโรงทําประสาท ถึงบานนางศรีรัตนแ 

 - บริเวณจุดเส่ียงภายในหมูบาน

 - ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ  เพือ่ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ  ติดต้ังโคมไฟถนนเป็นไฟฟาูสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 ใหทัว่ถึง และครอบคลุม  และติดต้ังวงจรพาดดับ  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - จากบานแมฮาว  ถึงบานปางมวง  รวมทัง้มีไฟฟาูอยางทัว่ถึง

 - สายทางเขาอางหวยลวด ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร

 - ขยายไฟฟาู จาก 2 เฟส เป็น 3 เฟส   เพือ่ขยายกําลังสงของไฟฟาูใหทัว่ถึง ระยะทางตามสภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 บานปางมวง หมู 9  และครอบคลุม  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 รวมทัง้มีไฟฟาูอยางทัว่ถึง

177

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ติดต้ังดวงโคมไฟฟาูสาธารณะ  เพือ่ความสะดวกในการสัญจร  - ซอยบานนายหาญทางไปสวนใหม 2 จุด 20,000 20,000 20,000 20,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 บานปางมวง หมู 9  - ซอยหนาสถานีรถไฟ 2 จุด  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 รวมทัง้มีไฟฟาูอยางทัว่ถึง

 - ขยายไฟฟาูแรงตํ่า  เพือ่ขยายเขตไฟฟาูแรงตํ่า  - บานนายคํา เวยีงปิง - บาน 50,000 50,000 50,000 50,000  มีการดําเนินการ  สามารถขยายเขตไฟฟาูแรงตํ่า กองชาง

 บานปางมวง หมู 9  ใหแกประชาชน  นายสมศักด์ิ  มณฑานพรัตนแ  หมู 9  ตามโครงการ  ใหแกประชาชนไดเป็นอยางดี

 - ซอมแซมไฟฟาูกิง่สาธารณะ  เพือ่ซอมแซมและรักษาไฟฟาูกิง่  ทุกซอยภายในหมูบาน บานปันงาว 30,000 30,000 30,000 30,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 บานปันงาว หมู 7  สาธารณะ   ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 รวมทัง้มีไฟฟาูอยางทัว่ถึง

178

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปา
 - กอสรางระบบประปาผิวดินขนาดใหญมาก  เพือ่กอสรางระบบประปาผิวดิน  จาํนวนอยางนอย 1 แหง 6,183,200 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํสะอาดสําหรับ กองชาง /

 ขนาดใหญมาก แบบครบวงจร  หมู 3 - หมู 9  ตามโครงการ  อุปโภคบริโภคอยางเพยีงพอ หนวยงานอืน่

 - กอสรางระบบประปาขนาดใหญมาก  เพือ่กอสรางระบบประปาขนาดใหญมาก  จาํนวนอยางนอย 1 แหง 4,000,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํสะอาดสําหรับ กองชาง /

 แบบครบวงจร  หมู 3 - หมู 9  ตามโครงการ  อุปโภคบริโภคอยางเพยีงพอ หนวยงานอืน่

 - กอสรางระบบประปาขนาดใหญ  เพือ่กอสรางระบบประปาขนาดใหญ  หมู 3 - หมู 9 3,000,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํสะอาดสําหรับ กองชาง /

 แบบครบวงจร  ตามโครงการ  อุปโภคบริโภคอยางเพยีงพอ หนวยงานอืน่

 - กอสรางระบบประปาบาดาลขนาดใหญ  เพือ่กอสรางระบบประปาบาดาล  บานหวัหนอง หมู 8 2,000,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํสะอาดสําหรับ กองชาง /

 (หอถังสูง)  ขนาดใหญ แบบหอถังสูง  ตามโครงการ  อุปโภคบริโภคอยางเพยีงพอ หนวยงานอืน่

 - ปรับปรุงระบบประปา  เพือ่ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา  ปรับปรุงระบบประปา หมู 3 - หมู 9 800,000 800,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํสะอาดสําหรับ กองชาง

 ทีม่ีอยูเดิม และหรือชาํรุดทรุดโทรม  ตามโครงการ  อุปโภคบริโภคอยางเพยีงพอ

 ใหใชการได

 - ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา  เพือ่ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา  ติดต้ังระบบวาลแวน้าํเพิม่เติม และ -                100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํสะอาดสําหรับ กองชาง

 บานแมฮาว หมู 3  ใหทัว่ถึงเพยีงพอกับความตองการ  ซอมแซมตามบริเวณจุดทีต่องการ  ตามโครงการ  อุปโภคบริโภคอยางเพยีงพอ

179

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - วางทอสงน้าํระบบประปาภายในหมูบาน  เพือ่ปรับปรุงระบบแนวทางทอประปา  วางทอระบบประปาใหมทัง้หมด 500,000 500,000 500,000 500,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํสะอาดสําหรับ กองชาง

 บานแมฮาว หมู 3  ใหมทัง้ระบบ  ครอบคลุมทัง้หมูบาน  ตามโครงการ  อุปโภคบริโภคอยางเพยีงพอ 

 - ขยายขนาดของทอประปาหมูบาน  เพือ่ขยายแรงดันของระบบประปา  บริเวณหองแถว ถึง รานกเวยเต๋ียว -                100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํสะอาดสําหรับ กองชาง

 บานหวัหนอง หมู 8  หมูบาน  บานหวัหนอง หมู 8  ตามโครงการ  อุปโภคบริโภคอยางเพยีงพอ 

 - กอสรางถังกรองน้าํใสระบบประปาหมูบาน  เพือ่ถังกรองน้าํใสประปาหมูบาน  สรางถังกรองน้าํใส จาํนวน  1 แหง 500,000 500,000 500,000 500,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํสะอาดสําหรับ กองชาง

 บานปางมวง หมู 9  ตามโครงการ  อุปโภคบริโภคอยางเพยีงพอ

 - วางทอสงน้าํระบบประปาหมูบาน  เพือ่ปรับปรุงระบบจายน้าํประปา  - วางทอเหล็ก ขนาด Ø 4" พรอมบอพกั 500,000 500,000 500,000 500,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํสะอาดสําหรับ กองชาง

 บานปางมวง หมู 9  หมูบานดวยการวางทอ พรอมบอพกั  - วางทอเหล็ก ขนาด Ø 4" พรอมบอพกั  ตามโครงการ  อุปโภคบริโภคอยางเพยีงพอ

 อางเก็บน้าํหวยลอด

 - ขุดบอน้าํดิบประปาขนาดทอ 

 - ขยายเขตประปา บานแมฮาว หมู 3  เพือ่ขยายเขตประปาใหประชาชน  บานแมอาว หมู 3 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํสะอาดสําหรับ กองชาง

 มีน้าํประปาใชครอบคลุมทุกพืน้ที่  ตามโครงการ  อุปโภคบริโภคอยางเพยีงพอ
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ขยายเขตประปา บานปันงาว หมู 7  เพือ่ขยายเขตประปาใหประชาชน  เจาะบอใหมพรอมขยายทอประปา 300,000 300,000 300,000 300,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํสะอาดสําหรับ กองชาง

 มีน้าํประปาใชครอบคลุมทุกพืน้ที่  สายบานใหมลมเย็น บานปันงาว หมู 7  ตามโครงการ  อุปโภคบริโภคอยางเพยีงพอ

 - ขยายเขตประปา บานปางมวง หมู 9  เพือ่ขยายเขตประปาใหประชาชน  ประปาสายบน ทางไปสวนใหม 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํสะอาดสําหรับ กองชาง

 มีน้าํประปาใชครอบคลุมทุกพืน้ที่  บานปางมวง หมู 9  ตามโครงการ  อุปโภคบริโภคอยางเพยีงพอ

3  การวางผังเมอืงรวม
 - แบงแนวเขต พรอมปูายแบงแนวเขต  เพือ่มีเขตแนว บอกพืน้ทีแ่ละปูาย  ทัง้ตําบล และทุกหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  มีเขตแนว บอกพืน้ทีแ่ละ กองชาง /

 ทัง้ตําบล ทุกหมูบานใหชัดเจน  บอกแนวแบงเขตแตละหมูบานในพืน้ที่  ตามโครงการ  ปูายบอกแนวแบงเขต  หนวยงานอืน่

 แตละพืน้ทีท่ีช่ัดเจน
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ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน
4.1  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 บา้นแม่ฮาว หมู ่3

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 6,000,000 -                6,000,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง /

 สายบานนายไพบูลยแ แกวพมิพแ (เขต ทต.  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม อบจ.ลําปาง /

 หางฉัตรแมตาล) เชือ่มตอ บานหางฉัตรเหนือ  หนา 0.15 เมตร หนวยงานอืน่

 หมู 2 (เขต ทต.หางฉัตร)

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 260,000 -                260,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายสุภทัรแ  สายบุญเรือง  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 130 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 50,000 -                50,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายนอย แกวนันชัย  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ขยายถนนตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 60,000 -                60,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายเจริญ  นันตาเป็ก  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 3 เมตร ยาว 40 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร
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เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 60,000 -                60,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนางจันทรแแกว นามคํา สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 3 เมตร ยาว 40 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายไพบูลยแ แกวพมิพแ ถึง สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 นายสมชัย ชัยสมบัติ

 บา้นสถานี หมู ่4

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานสถานี หมู 4 320,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบาน น.ส.ภิญญดา ภูมิพัฒนแ ถึง  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 บานนายมงคล คํานนทแคอม 

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานสถานี หมู 4 400,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนางปัด วงศแทา  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานสถานี หมู 4 400,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานสวน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร
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งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่แกไขปัญหาถนนลูกรังทีช่าํรุด  บานสถานี หมู 4 3,385,000 -                3,385,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนในพืน้ทีแ่ละในพืน้ที่ กองชาง /

 สายบานสถานี หมู 4 ตําบลหางฉัตร  ทรุดโทรมใหกับประชาชนทีสั่ญจรไปมา  ขนาดกวาง 5.00x1,354x0.15 เมตร  ตามโครงการ  ตําบลใกลเคียงไดรับความ หนวยงานอืน่

 เชือ่มตอ บานปุาไครใต หมู 1  ในพืน้ทีร่ะหวางตําบล  ไหลทางขางละ 0.50 เมตร  สะดวกและปลอดภยัในการ

 ตําบลหนองหลม  พกิัดเร่ิมตน E 538713  N 2027648   คมนาคม

 พกิัดส้ินสุด E 539342  N 2028818     

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานสถานี หมู 4 300,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายอดิเรก ถึงบานนางเจนจิรา  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานสถานี หมู 4 1,500,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายเฉลิม ถึงบานนายยุทธพล  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 6 เมตร ยาว 500 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานสถานี หมู 4 1,750,000 -                1,750,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายวิทวัส ไชยตา ถึง อูชางเกิม้ยุ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 700 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 บา้นแพะดอนสัก หมู ่5

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแพะดอนสัก หมู 5 200,000 200,000 200,000 200,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 ทุกสายทุกซอยภายในหมูบาน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแพะดอนสัก หมู 5 400,000 -                200,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายต๋ัน กาวิละ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้าํ

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแพะดอนสัก หมู 5 400,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายยรรยง ฮาวคําฟ ู  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้าํ

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแพะดอนสัก หมู 5 100,000 100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนางจันทรแ สุภากุล   สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม
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งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 บา้นขามแดง หมู ่6

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานขามแดง หมู 6 40,000 -                40,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

  เสายโรงสีโชควันชืน่ชือ่มตอจุดเดิม  ตอเนือ่งจากจุดเดิมทีย่ังไมแลวเสร็จ  กวาง 4 เมตร ยาว 20 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานขามแดง หมู 6 40,000 -                40,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายชลอ ทําบุญ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานขามแดง หมู 6 90,000 -                90,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายดนัย ทรายคําปวน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 45 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานขามแดง หมู 6 -                200,000 -                200,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายขางบานนายสวัสด์ิ เศรษฐชัยยันตแ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานขามแดง หมู 6 200,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายลําเหมืองศาลปูเุจาบาน ถึงถนนใหญ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานขามแดง หมู 6 124,000 -                124,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายขางรานบุญสงมอเตอรแ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 62 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 บา้นปนัง้าว หมู ่7

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 52,000 52,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายพธุ ถาอินจักร   สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 26 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 50,000 50,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายสุวรรณ เรือนกุณา  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 300,000 300,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายไล หมอศรีใจ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 188,000 188,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายสมศักด์ิ สอนปิงคํา  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 94 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 700,000 -                700,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายเม็ด วงคแทอง - โรงฆาสัตวแ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 350 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 400,000 -                400,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายสมจิตร สุวรรณศร  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 50,000 50,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายเลิศ สุคําเมือง  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 50,000 50,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายสมพล เรือนกุณา  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 100,000 100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายสวิง งาวกาเขียว  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 600,000 -                600,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายทองสุข ถาอินจักรแ (ลุงจา)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 คุมบานใหม  หนา 0.15 เมตร
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ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 50,000 50,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนางทอง ปูอหลา  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 50,000 50,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนางหลาย เทพรักษา  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 40,500 40,500 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายบุญมา จักรบุญมา  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 3 เมตร  ยาว 27 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 400,000 -                400,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 บานนายดี หมอศรีใจ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 200,000 -                200,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายวิษณุกร โพธิเดช  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 100,000 100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานใหมลมเย็นติดกับฟารแมวัว  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม
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เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 100,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 พรอมทอระบายน้าํหรือรางระบายน้าํ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 100,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายซอยหลังประสาท ถึงหนาบานผูใหญ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 นพดล มาละเงิน

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 100,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายพงษแศักด์ิ ชัยปัญญา  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกัน  บานปันงาว หมู 7 200,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 พรอมทอระบายน้าํหรือรางระบายน้าํ  น้าํทวมผิวจราจร  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายบานผูใหญบุญเนียม สัญญา

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 400,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายขางฌาปนสถาน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 400,000 400,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายลอมปุาปาล  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 บา้นหวัหนอง หมู ่8

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานหวัหนอง หมู 8 200,000 200,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 ซอย 2  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานหวัหนอง หมู 8 100,000 100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายหลังบานสามหลังจนสุดสาย  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ซอยบานสามหลัง ถึงสวนนายเฉลิมพล  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 แกวเมืองมูล

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานหวัหนอง หมู 8 100,000 100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายขางนางบัวคํา วงัปา (สุดสาย)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ครอบลําเหมือง ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานหวัหนอง หมู 8 100,000 100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 ถนนซุปเปอรแไฮเวยแ - ถนนหางฉัตรเกาะคา  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ทางไปวัดดอนมูล  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม
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งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานหวัหนอง หมู 8 100,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 พรอมรางระบายน้าํ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ทีจ่นสุดสาย  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายขางบานนายเมืองต่ืน ทรายเมืองมา

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานหวัหนอง หมู 8 198,000 100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานร.ต.ต.สมศักด์ิ กันทะวงศแ ถึง  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 99 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สวนนายประหยัด โยปินตา  หนา 0.15 เมตร

 - โครงการกอสรางถนน คสล.  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานหวัหนอง หมู 8 50,000 50,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบาน น.ส.สมหวัง ทรายเมืองมา  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ทีจ่นสุดสาย  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานหวัหนอง หมู 8 50,000 50,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนางพวงลัย จันกัน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ทีจ่นสุดสาย  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานหวัหนอง หมู 8 50,000 50,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายเสอีย่ม หมอใจวงศแ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ทีจ่นสุดสาย  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 บา้นปางม่วง หมู ่9

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 800,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 พรอมวางทอระบายน้าํ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายขึน้วัดพระธาตุปางมวง (เสนลาง)  หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 500,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 พรอมวางทอระบายน้าํ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายขึน้วัดพระธาตุปางมวง (เสนบน)  หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 500,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายเจาพอขุนตานขึน้วัดพระธาตุปางมวง  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 800,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 ทางไปทีส่าธารณะ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 1,000,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบนทางไปทุงบน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 2,500,000 -                2,500,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง /

 สายบานปางมวง ตําบลหางฉัตร เชือ่มตอ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม หนวยงานอืน่

 บานหวัยเรียน หมู 7 ตําบลเวียงตาล  หนา 0.15 เมตร

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 100,000 -                100,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายสม สีเขียว  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 100,000 -                100,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายหาญ ฮาวคําฟ ู  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 100,000 -                100,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายชูชาติ ชนขัน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 100,000 -                100,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายอมร  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม
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เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2  ถนนลาดยางแอสฟัลตกิส์คอนกรีต

 บา้นแม่ฮาว หมู ่3

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 8,750,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง /

 สายหลักเชือ่มระหวางบานแมฮาว หมู 3   สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม หนวยงานอืน่

 ตําบลหางฉัตร ถึง ตําบลวอแกว  หนา 0.05 เมตร

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 300,000 300,000 300,000 300,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 ถนนภายใน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 -                -                2,100,000 2,100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง /

 สายบานแมฮาว หมู 3 ตําบลหางฉัตร  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม หนวยงานอืน่
 เชือ่มตอบานปุาไครเหนือ ตําบลหนองหลม  หนา 0.05 เมตร

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 1,400,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง /

 สายหนา ทต.หางฉัตรแมตาล หมู 3 เชือ่มตอ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม หนวยงานอืน่

 บานหางฉัตรเหนือ หมู 2 เขต ทต.หางฉัตร  หนา 0.05 เมตร
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งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 บา้นสถานี หมู ่4

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานสถานี หมู 4 -                -                -                1,434,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง /

 พรอมวางทอระบายน้าํ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 705 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม หนวยงานอืน่

 สายบาน น.ส.ปราณี ปฺอกวงษา บานสถานี  หนา 0.05 เมตร พรอมวางทอระบายน้าํ

 หมู 4 เชือ่มตอทางหลวงแผนดิน หมายเลข  พกิัด N 2026510 E 053845 -

 1039 (ขาลอง)  N 2027135 E 053877

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานสถานี หมู 4 -                -                -                3,150,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง /

 สายบานสถานี ถึงบานหนองนอย ตําบล  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม หนวยงานอืน่

 หนองหลม หมู 4  หนา 0.05 เมตร

 บา้นแพะดอนสัก หมู ่5

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแพะดอนสัก หมู 5 -                1,127,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายหลัก  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 644 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.05 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแพะดอนสัก หมู 5 -                1,750,000 -                1,750,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง /

 สายตนผ้ึง ถึงหนาวัดดอนมูล  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม หนวยงานอืน่

 หนา 0.05 เมตร

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแพะดอนสัก หมู 5 -                3,150,000 -                3,150,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง /

 ปากทางเขาหมูบาน บานแพะดอนสัก  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม หนวยงานอืน่

 (ฝ่ังบานแมฮาว ) ถึงสามแยกบานสถานี  หนา 0.05 เมตร

 บา้นขามแดง หมู ่6

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานขามแดง หมู 6 2,800,000 -                -                2,800,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง /

 สายหลัก เขต ทต.หางฉัตรแมตาล เชือ่มตอ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม หนวยงานอืน่

 บานหางฉัตรใต หมู 1 เขต ทต.หางฉัตร  หนา 0.05 เมตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 บา้นปนัง้าว หมู ่7

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 -                -                2,100,000 2,100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง /

 หรือลาดยางพาราสเลอล่ีซีล  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม หนวยงานอืน่

 สายบานปันงาว – บานใหมลมเย็น หมู 7  หนา 0.05 เมตร 

 เชือ่มตอทางหลวงแผนดินหมายเลข 11  พรอมตีเสนจราจร 300 ตารางเมตร

 พิกัดเร่ิมตน E 538601  N 2024243    

 พิกัดส้ินสุด E 539788  N 2024748 

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 -                -                1,820,000 1,820,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง /

 สายโรงฆาสัตวแ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม หนวยงานอืน่

 หนา 0.05 เมตร 

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 497,000 -                497,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายเจริญ ถึง บาน ด.ต.เชิด  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 355 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.05 เมตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 980,000 -                980,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนางกษมา ปูอหลา  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 700 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.05 เมตร 

 บา้นหวัหนอง หมู ่8

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานหวัหนอง หมู 8 -                -                1,680,000 1,680,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง /

 สายภายในหมูบานทัง้หมด  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม หนวยงานอืน่
 หนา 0.05 เมตร 

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานหวัหนอง หมู 8 1,400,000 -                -                1,400,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง /

 สายหลักต้ังแตหลังวัดดอนมูล - สุดถนน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม หนวยงานอืน่

 ถึงบานแพะดอนสัก (ตนผ้ึง)  หนา 0.05 เมตร 

 บา้นปางม่วง หมู ่9

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 315,000 -                315,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายขึน้วัดพระธาตุปางมวง  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 225 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.05 เมตร 
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ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 -                -                2,450,000 2,450,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง / 

 สายบานปางมวง ถึงบานหวยเรียน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม  หนวยงานอืน่

 ตําบลเวียงตาล (สายลาง)  หนา 0.05 เมตร 

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 -                -                1,750,000 1,750,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง / 

 สายขามทางรถไฟ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม  หนวยงานอืน่

 หนา 0.05 เมตร 

4.3  ปรับปรุงถนน ดว้ยการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอลีซี่ล (Para Slurry Seal)

 บา้นแม่ฮาว หมู ่3

 - ปรับปรุงถนน ดวยการฉาบผิวทาง  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 -                -                448,900 448,900  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 แบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  จุดที ่1 กวาง 4 เมตร ยาว 540 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายหลายน้าํ ถึงแยกบานนายสมจิตร ตันเต  จุดที ่2 กวาง 5 เมตร ยาว 87 เมตร

 - ปรับปรุงถนน ดวยการฉาบผิวทาง  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 -                -                209,600 209,600  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 แบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  จุดที ่1 กวาง 3 เมตร ยาว 200 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายคุมบานโบสถแ ถึงโบสถแ  จุดที ่2 กวาง 4 เมตร ยาว 153 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ปรับปรุงถนน ดวยการฉาบผิวทาง  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 -                -                295,800 295,800  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 แบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 342 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายขางวัดตนซอ 

 - ปรับปรุงถนน ดวยการฉาบผิวทาง  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 -                -                383,100 383,100  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 แบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  จุดที ่1 กวาง 3 เมตร ยาว 133 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายบานนายชุม ฮาวคําฟ ูถึงบาน  จุดที ่2 กวาง 4 เมตร ยาว 454 เมตร

 นายสมพงษแ วงศแใจสุริยะ 

 - ปรับปรุงถนน ดวยการฉาบผิวทาง  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 -                -                755,600 755,600  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง / 

 แบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 1,092 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม  หนวยงานอืน่

 สายโรงสีแสงรุงเรืองถึงบานหางฉัตรเหนือ 

 (สายหนา ทต.หางฉัตรแมตาล เชือ่มตอ

 บานหางฉัตรเหนือ เขต ทต.หางฉัตร)
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งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 บา้นสถานี หมู ่4

 - ปรับปรุงถนน ดวยการฉาบผิวทาง  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานสถานี หมู 4 -                -                259,500 259,500  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 แบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 375 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายหนาสถานีรถไฟ ถึงทางขามรถไฟ 

 บา้นแพะดอนสัก หมู ่5

 - ปรับปรุงถนน ดวยการฉาบผิวทาง  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแพะดอนสัก หมู 5 -                -                397,900 397,900  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 แบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 575 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายบานผูชวยประสวย คําอินต฿ะ ถึงปากทาง

 ขางหอพกัพนัธุแทิพยแ 

 - ปรับปรุงถนน ดวยการฉาบผิวทาง  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแพะดอนสัก หมู 5 -                -                304,400 304,400  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 แบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 440 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายบานนายสุวรรณ ถึงสายไปบานสถานี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 บา้นขามแดง หมู ่6

 - ปรับปรุงถนน ดวยการฉาบผิวทาง  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานขามแดง หมู 6 -                -                1,399,900 1,399,900  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง / 

 แบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  จุดที ่1 กวาง 3 เมตร ยาว 135 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม  หนวยงานอืน่

 ภายในหมูบาน  จุดที ่2 กวาง 4 เมตร ยาว 1,168 เมตร โครงการ

 จุดที ่3 กวาง 5 เมตร ยาว 603 เมตร

 บา้นปนัง้าว หมู ่7

 - ปรับปรุงถนน ดวยการฉาบผิวทาง  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 -                -                1,162,500 1,162,500  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง / 

 แบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 1,680 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม  หนวยงานอืน่

 สายโรงฆาสัตวแ 

 - ปรับปรุงถนน ดวยการฉาบผิวทาง  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 -                -                1,750,700 1,750,700  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง / 

 แบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  จุดที ่1 กวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม  หนวยงานอืน่

 สายขางบานนางฉัตรจรียแ ต้ือยศ ถึงบาน  จุดที ่2 กวาง 4 เมตร ยาว 2,455 เมตร

 ใหมลมเย็น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ปรับปรุงถนน ดวยการฉาบผิวทาง  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 -                -                356,300 356,300  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 แบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  จุดที ่1 กวาง 3 เมตร ยาว 20 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายบานทรง ถึงบานนายณรงคแ ญาสิทธิ์  จุดที ่2 กวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

 บา้นหวัหนอง หมู ่8

 - ปรับปรุงถนน ดวยการฉาบผิวทาง  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานหวัหนอง หมู 8 -                -                749,900 749,900  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง / 

 แบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  จุดที ่1 กวาง 3 เมตร ยาว 85 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม  หนวยงานอืน่

 สายหลักภายในหมูบาน  จุดที ่2 กวาง 4 เมตร ยาว 745 เมตร

 จุดที ่3 กวาง 5 เมตร ยาว 220 เมตร

 บา้นปางม่วง หมู ่9

 - ปรับปรุงถนน ดวยการฉาบผิวทาง  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 -                -                439,400 439,400  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 แบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 635 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายขางบานผูชวยกําชัย ถึงขางบานนายจาํเนียร

 - ปรับปรุงถนน ดวยการฉาบผิวทาง  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 -                -                89,200 89,200  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 แบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 129 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 ขางบานหนองหอย 
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.4  ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด

 บา้นแม่ฮาว  หมูท่ี ่ 3

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด   เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 200,000 200,000 200,000 200,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 ภายในหมูบาน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด   เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 522,000 -                522,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานโบสถแ ถึงกองทราย  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.30 ม.

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 -                200,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 ซอยรวมใจ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด พรอมวางทอ  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 100,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 ระบายน้ํา  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายเก฿าแพนขางบานนายบุญรัตนแ สันบุญเป็ง

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 -                -                -                2,175,000        มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง / 

 ถนนเชือ่มระหวางบานแมฮาว หมู 3 ตําบล  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม  หนวยงานอืน่

 หางฉัตร ถึงบานปุาไครเหนือ หมู 9 ตําบลหนองหลม  หนา 0.30 ม.
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ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 บา้นสถานี หมู ่4

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานสถานี หมู 4 43,500           43,500           43,500           43,500            มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายรันดร สายศร ถึงบานกํานัน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 100 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 เฉลิม สายคําฟ ูพรอมขยายเขตไฟฟาู  หนา 0.30 ม.

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานสถานี หมู 4 -                -                -                2,175,000        มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง / 

 สายเชือ่มระหวางบานสถานี ถึงบานปุาไคร  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม  หนวยงานอืน่

 หมู 1 (หนองนอย) ตําบลหนองหลม  หนา 0.30 ม.

 บา้นแพะดอนสัก หมู ่5

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแพะดอนสัก หมู 5 27,900           27,900           27,900           27,900            มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายดี (บานทุง) ถึงกลางหมูบาน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 80 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแพะดอนสัก หมู 5 20,900           20,900           20,900           20,900            มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายทอง จักรคําปิง ถึงลําเหมือง  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม
 แมฮาว (ตนผ้ึง)  หนา 0.30 ม.

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแพะดอนสัก หมู 5 34,800           34,800           34,800           34,800            มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายหนาวัดดอนสัก บริเวณตนโพธิ ์  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม
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เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแพะดอนสัก หมู 5 38,300           38,300           38,300           38,300            มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานแพะดอนสัก ถึงบานแมฮาว  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 110 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หลังลังบานนายไตรรงคแ  หนา 0.30 ม.

 บา้นปนัง้าว หมู ่7

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด พรอมวางทอ  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 130,500          130,500          130,500          130,500           มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 ระบายน้าํ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 3 เมตร ยาว 500 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายกอนถึงบานใหมลมเย็น ถึงถนนซุปเปอรแ  หนา 0.30 ม.

 ไฮเวยแลําปาง - เชียงใหม

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 26,100           26,100           26,100           26,100            มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายเมฆ หมืน่คําแปง  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 3 เมตร ยาว 300 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 26,100           26,100           26,100           26,100            มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนายเม็ด วงคแทอง ถึงโรงฆาสัตวแ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 3 เมตร ยาว 300 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 26,100           26,100           26,100           26,100            มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานนางวรรณี หมืน่คําแปง ถึงบาน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 3 เมตร ยาว 300 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 ใหมลมเย็น  หนา 0.30 ม.
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งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด พรอมวางทอ  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 68,000           68,000           68,000           68,000            มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 ระบายน้าํ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 3 เมตร ยาว 300 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายฮองกเอง ซอยบานนายณรงคแ รินชมภู  วางทอระบายน้าํ คสล. 4 จุด

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 26,100           26,100           26,100           26,100            มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายน้าํด่ืมมิสสึ ซอยนายวีระ คําเกตุ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 3 เมตร ยาว 300 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 26,100           26,100           26,100           26,100            มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 เลียบลําน้าํแมฮาว ถึงออกถนนซุปเปอรแไฮเวยแ สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 3 เมตร ยาว 300 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม
 

 บา้นหวัหนอง หมู ่8

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานหวัหนอง หมู 8 -                -                435,000          435,000           มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 ถนนตัดใหมขางโรงเรียนบานปันงาว (เดิม)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 เชือ่มตอโรงเรียนบานปันงาว  หนา 0.30 ม.

 บา้นปางม่วง หมู ่9

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด พรอมวางทอ  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 -                -                487,200          487,200           มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 ระบายน้าํ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 สายทางเขาอางเก็บน้าํหวยรอด  หนา 0.30 ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 487,200          -                -                487,200           มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายทางสวนบน (ทุงหารอย)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 -                -                104,400          104,400           มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายเลียบทางรถไฟ ถึงฝายหารอย  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด พรอมวางทอ  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 -                -                250,000 250,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 ระบายน้าํ   ทางไปทีส่าธารณะ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - กอสรางถนนลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 -                -                435,000          435,000           มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายไปทุงบน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.30 ม. 

 - โครงการลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 -                -                870,000          870,000           มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายเขตสหกรณแนิคม  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.30 ม. 

 - โครงการลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 -                -                435,000          435,000           มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายใหม (สายลุม) ถึงแมฮาว  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.30 ม. 
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.5  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมูบ่า้น

 บา้นแม่ฮาว หมู ่3

 - ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 200,000 200,000 200,000 200,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายหลัก เชือ่มระหวาง ทต.หางฉัตร ถึง  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 บานแมฮาว

 - ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแมฮาว หมู 3 300,000 300,000 300,000 300,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายรอบหมูบาน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ระยะทางประมาณ 1,600 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 บา้นสถานี หมู ่4

 - ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ขยายความกวางของผิวถนน  แยกปากทางถนนสายหลัก - บานนายนวล 640,000 640,000 640,000 640,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายหลัก  ทีใ่ชสัญจรและคมนาคม  ปฺอกวงษา - รานสุนทรพาณิชยแ   ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 ขยายเพิม่ กวาง 2 เมตร ยาว 993 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 พกิัดจุดเร่ิมตน E 538907, N 2027381

 พกิัดจุดส้ินสุด E 0538446, N 2026527
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ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ปรับปรุงขยายผิวจราจร บริเวณไหลทาง  เพือ่ขยายความกวางของผิวถนน  บานขามแดง หมู 6 300,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 หนาบานนายเสง อิน่แกวถา จนถึงโคง  ทีใ่ชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 บานนางจันเพญ็ ธรรมลังกา

 บา้นแพะดอนสัก หมู ่5

 - ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมและ  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแพะดอนสัก หมู 5 300,000 300,000 300,000 300,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 ถนนลาดยางแอสฟลัติกสแ ทุกสายภายใน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ซอมแซมถนนทุกสายภายในหมูบาน  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม
 หมูบาน

 - ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลัติกสแ  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานแพะดอนสัก ถึง บานหวัหนอง 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายหลังวัดดอนมูล หมู 8 - ตนผ้ึง หมู 5  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  เฉพาะจุดทีช่าํรุด  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 บา้นขามแดง หมู ่6

 - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานขามแดง หมู 6 300,000 300,000 300,000 300,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 ทุกสายภายในหมูบาน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานขามแดง หมู 6 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 ทุกสายภายในหมูบาน  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม
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แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 บา้นปนัง้าว หมู ่7

 - ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลัติกสแคอนกรีต  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปันงาว หมู 7 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายบานปันงาว (ใหมลมเย็น)  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  เฉพาะจุดทีช่าํรุด  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 บา้นหวัหนอง หมู ่8

 - ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานหวัหนอง หมู 8 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายหนาบานนายเสง่ียม หมอใจวงคแ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 หนา 0.15 เมตร

 บา้นปางม่วง หมู ่9

 - ปรับปรุงถนน ทุกสายภายในหมูบาน  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 200,000 200,000 200,000 200,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 - ซอมแซมถนนลูกรังบดอัด  เพือ่ใหมีถนนทีส่ะดวกและปลอดภยั  บานปางมวง หมู 9 200,000 200,000 200,000 200,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สายนิคมสหกรณแ ต้ังแตสวนนายพสิิษฐแ  สําหรับใชสัญจรและคมนาคม  กวาง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 ถึงสวนนายอมร  หนา 0.30 เมตร
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แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.6  วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

 บา้นแม่ฮาว หมู ่3

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํชวงฤดูฝนและ  บานแมฮาว หมู 3 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 พรอมขยายผิวจราจร  ปูองกันน้าํทวม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 สายขางบานนายเจริญ  แกวสวาง 

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํชวงฤดูฝนและ  บานแมฮาว หมู 3 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานโบสถแ จากสามแยกบานนายถา  ปูองกันน้าํทวม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 เตียนนอย ถึงบานนางบัวผัด วงศแประเสริฐ

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํชวงฤดูฝนและ  บานแมฮาว หมู 3 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายเชือ่มระหวางเทศบาลถึงบานแมฮาว  ปูองกันน้าํทวม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 บริเวณหนาปัม๊น้าํมัน 

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํชวงฤดูฝนและ  บานแมฮาว หมู 3 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายโรงสีขาวแสงรุงเรือง ถึงบาน ผอ.เสกสันตแ  ปูองกันน้าํทวม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 อิญญาวิเลิศ

213

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํชวงฤดูฝนและ  บานแมฮาว หมู 3 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนายดนัย แสงบุญเรือง ถึงรานคา  ปูองกันน้าํทวม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 ชุมชนบานแมฮาว

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํชวงฤดูฝนและ  บานแมฮาว หมู 3 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนางอุม แสงบุญเรือง ถึงบาน  ปูองกันน้าํทวม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 นายไว แกวนันไชย

 บา้นสถานี หมู ่4

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํชวงฤดูฝนและ  บานสถานี หมู 4 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายจากปากทางเขาหมูบานถึงบาน  ปูองกันน้าํทวม  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 นายนวล ปฺอกวงษา

 บา้นแพะดอนสัก หมู ่5 

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ปูองกันน้าํทวมไหลเขาทวม  บานแพะดอนสัก หมู 5 200,000 -                200,000 -                 มีการดําเนินการ  สามารถปูองกันน้าํทวม กองชาง

 ทุกสายในหมูบาน , สายบานทุง  บานเรือนประชาชนในพืน้ที่  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  บานเรือนประชาชนได

 เป็นอยางดี
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ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพือ่ความสะดวกในการสัญจรไปมา  บานแพะดอนสัก หมู 5 480,000 -                480,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 พรอมขยายไหลถนน  - เพือ่ปูองกันน้าํทวมบานเรือนประชาชน  กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 สายบานทุง  ในพืน้ที่  หนา 0.15 เมตร

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํชวงฤดูฝนและ  บานแพะดอนสัก หมู 5 -                -                450,000 450,000  มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 พรอมบอพกั  ปูองกันน้าํทวม  ทอขนาดเสนผาศูนยแกลาง 1 เมตร  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 บริเวณปากทางถนนเขาหมูบาน  ความยาว 180 เมตร

 ฝ่ังบานแมฮาวถึงวัดดอนสัก 

 บา้นขามแดง หมู ่6

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันน้าํทวม  บานขามแดง หมู 6 200,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 พรอมลูกรังบดอัดหลังทอ  ผิวจราจร  กวาง 3.85 เมตร ยาว 85 เมตร  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 สายบานพอหลวงนอย ถึงขางบานโกเนีย้ว

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันน้าํทวม  บานขามแดง หมู 6 200,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 พรอมลูกรังบดอัดหลังทอ  ผิวจราจร  กวาง 4 เมตร ยาว 132 เมตร  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 สายบานพอคํา ถึงอุโมงคแฮองนอย หมู 6
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ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันน้าํทวม  บานขามแดง หมู 6 300,000 300,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายคารแแครแ ถึงหนารานอรทัย  ผิวจราจร  ร้ือทอระบายน้าํเกา และวางทอใหม  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันน้าํทวม  บานขามแดง หมู 6 300,000 300,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 หนาบานนางกนกวรรณ แกวคําอาย  ผิวจราจร  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันน้าํทวม  บานขามแดง หมู 6 300,000 300,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 พรอมลูกรังบดอัดหลังทอ  ผิวจราจร  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 หนาบานอาจารยแนเรนทแ 

 บา้นปนัง้าว หมู ่7

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันน้าํทวม  บานปันงาว หมู 7 420,000 -                420,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 พรอมบอพกั   ผิวจราจร  ระยะทางยาว 150 เมตร  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 โรงเรียนบานปันงาว ถึงสถานฌาปนสถาน

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่แกไขปัญหาการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานปันงาว หมู 7 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  สามารถแกไขปัญหาการต้ืนเขิน กองชาง

 ต้ังแตบานนายบุญธรรม สุวรรณศร ถึงทีน่า  และการระบายน้าํเขาทีน่าของประชาชน  วางทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนยแกลาง  ตามโครงการ  ของลําเหมือง และระบายน้าํ

 นายอาจหาญ วิมลจันทรแ   1 เมตร ระยะทางประมาณ 500 เมตร  เขานาไดเป็นอยางดี
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ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
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แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันน้าํทวม  บานปันงาว หมู 7 -                100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 พรอมบอพกั   ผิวจราจร  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 ขางบานนายธรรม สุวรรณศร

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันน้าํทวม  ทอ คสล. 80 เซนติเมตร  -                150,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 พรอมเทหชูาง   ผิวจราจร  จาํนวน 18 ทอน จาํนวน 2 จุด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 บานปันงาว ถึงลําเหมืองแมฮาว (ใหมลมเย็น) 

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันน้าํทวม  บานปันงาว หมู 7 364,000 -                364,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 บานนายชุม สุวรรณศร  ผิวจราจร  ระยะทางยาว 130 เมตร  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - โครงการวางทอระบายน้าํ  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันน้าํทวม  บานปันงาว หมู 7 -                150,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 บานใหม (โรงฆาสัตวแ) ถึงบานหมอ  ผิวจราจร  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันน้าํทวม  บานปันงาว หมู 7 30,000 30,000 30,000 30,000  มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 พรอมถนนลูกรังบดอัด  ผิวจราจร  จาํนวน 2 จุด ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 บานนายรัตนแ ฟทูอง
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ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง
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แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันน้าํทวม  บานปันงาว หมู 7 100,000 100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและเป็นการ กองชาง

 พรอมถนนลูกรังบดอัด  ผิวจราจร  วางทอ คสล. 2 ขาง ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  ระบายน้าํสูลําคลอง

 ลําเหมืองแมฮาว

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ระบายน้าํในลําเหมืองไดสะดวก  บานปันงาว หมู 7 100,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  การระบายน้าํในลําเหมืองเป็นไปโดย กองชาง

 ลําเหมืองสายเก฿าตุม บานใหมลมเย็น  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  สะดวก

 บา้นหวัหนอง หมู ่8

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันน้าํทวม  บานหวัหนอง หมู 8 -                250,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและเป็นการ กองชาง

 พรอมบอพกั   ผิวจราจร  ทอ ขนาดเสนผาศูนยแกลาง 1 เมตร  ตามโครงการ  ระบายน้าํสูลําคลอง

 บริเวณลําเหมืองขางบานแมคํา ทรายเมืองมา  พรอมบอพกั 6 บอ ยาว 58.40 เมตร

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันน้าํทวม  บานหวัหนอง หมู 8 50,000 50,000 -                -                 มีการดําเนินการ  สามารถปูองกันน้าํทวมบานเรือน กองชาง

 พรอมบอพกัและขุดลอก  บานเรือนประชาชน  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  ประชาชนไดเป็นอยางดี

 ขางศาลเจาปูบุาน ถึงหลังบานนายประหยัด

 โยปินตา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันน้าํทวม  บานหวัหนอง หมู 8 -                100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  สามารถปูองกันน้าํทวมผิวจราจร กองชาง

 พรอมถมดินลูกรังทับหลังทอ  ผิวจราจร  - ทอ ขนาดเสนผาศูนยแกลาง 0.80 เมตร  ตามโครงการ  และการคมนาคมสะดวก

 ระยะทางยาว 10 เมตร  

 - ทอ ขนาดเสนผาศูนยแกลาง 1 เมตร

 ระยะทางยาว 30 เมตร  

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันน้าํทวม  บานหวัหนอง หมู 8 -                20,000 20,000 20,000  มีการดําเนินการ  สามารถปูองกันน้าํทวม กองชาง

 หนาบานนายบุญชวย งาวกาเขียว  บานเรือนประชาชน  ร้ือทอเดิม และวางทอใหม  ตามโครงการ  บานเรือนประชาชนได

 - ทอ ขนาดเสนผาศูนยแกลาง 1 เมตร  เป็นอยางดี

 จาํนวน 12 ทอน

 บา้นปางม่วง หมู ่9

 - วางทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันน้าํทวม  บานปางมวง หมู 9 100,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนายสุพรรณ แสงบุญเรือง ถึงบาน  ผิวจราจร  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 นางสุพรรณี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.7  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

 บา้นแม่ฮาว หมู ่3

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานแมฮาว หมู 3 -                300,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายหลักรอบหมูบาน  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานแมฮาว หมู 3 300,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนางนอย ปามา บริเวณหนาวัด  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 ตนซอ ถึงบาน ดต.เดช  

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานแมฮาว หมู 3 94,200 94,200 94,200 94,200  มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนายสมพงษแ วงศแใจสุริยะ  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  - รางระบายน้าํ คสล. ความกวางภายใน  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 0.30 เมตร ยาว 44.00 เมตร ฝา+พืน้+

 ผนังรางหนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร  

 - บอพกัน้าํ คสล. ขนาดความกวาง

 ในบอพกั 0.60 x 0.60 เมตร  ความลึก

 หลังทอ 0.80 เมตร จาํนวน 2 บอ
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานแมฮาว หมู 3 300,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานโบสถแ หนาบานผูชวยเจริญ  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 สุรินสม

 บา้นสถานี หมู ่4

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานสถานี หมู 4 300,000 300,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนายสุภทัร ปวงคํา จนสุดซอย  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 บา้นแพะดอนสัก หมู ่5

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานแพะดอนสักหมู 5 675,000 675,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 บริเวณถนนภายในหมูบาน  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 ขนาด 0.3x0.5 เมตร ยาว 150 เมตร

 จุดที ่1 บริเวณซอย สปอ. ถึงลําเหมือง

 แมฮาว

 จุดที ่2 บริเวณศาลาเอนกประสงคแ

 ถึงลําเหมืองแมฮาว 250 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานแพะดอนสักหมู 5 300,000 300,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนางแกว สุขคําเมือง ถึงบาน  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด       ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 นายสงวน อินแสนต฿ะ 

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานแพะดอนสักหมู 5 300,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 พรอมเสริมระดับผิวถนน  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด       ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 ปากทางหมูบาน ถึงบานนายประเสริฐ ใจคํา

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานแพะดอนสักหมู 5 300,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนายมานพ  ใจมูล ถึง  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด       ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 หวัสะพานกลางหมูบาน

 - ขุดลอกรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานแพะดอนสักหมู 5 50,000 50,000 50,000 50,000  มีการดําเนินการ  สามารถแกไขปัญหาน้าํทวม กองชาง

 ทุกจุดภายในหมูบาน  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  ตามโครงการ  ผิวจราจรไดเป็นอยางดี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 บา้นขามแดง หมู ่6

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานขามแดง หมู 6 200,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายสามแยกหนาวัดขามแดงและทุกสาย  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 ยาว 100 เมตร ทัง้สองขาง

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานขามแดง หมู 6 500,000 500,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สามแยกบานนางจันทรแแกว ถึงสามแยก  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 ปากทางเขาหมูบาน  ยาว 900 เมตร 

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานขามแดง หมู 6 200,000 -                200,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายหนาบาน ป.บุญชู - บานนางนอย  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 ยาว 120 เมตร 

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานขามแดง หมู 6 200,000 -                200,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายหนาบานนายอินสม แกวเสมอใจ ถึง  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 หนาบานนายบุญเติง แสนคําลือ

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานขามแดง หมู 6 200,000 -                200,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายหนาบานนางวินียแ คําฝ้ัน ถึงลําเหมือง  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

หนาบานผูใหญอภชิาติ สุภากุล
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานขามแดง หมู 6 200,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายหนาบานนางคําแปง แกวคําอาย  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 ถึงขางบานนางทองเพยีร ไชยวังราษฎรแ

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานขามแดง หมู 6 100,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานอาจารยแเผชิญ  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานขามแดง หมู 6 100,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายกลุมทํารองเทา  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานขามแดง หมู 6 100,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนางธัญญลักษณแ มาละเงิน  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานขามแดง หมู 6 100,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนางอุไร หนองปิงคํา  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานขามแดง หมู 6 100,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนายสุพจนแ ฉัตรคําแปง  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานขามแดง หมู 6 200,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายหลัก  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง
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ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานขามแดง หมู 6 100,000 100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานอาจารยแสะอาด ทิพยแประจา  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 บา้นปนัง้าว หมู ่7

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานปันงาว หมู 7 300,000 300,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 ทุกสายในหมูบาน  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานปันงาว หมู 7 200,000 300,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนายถวิล ถาอรุณ  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานปันงาว หมู 7 200,000 300,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนายหนูกัน วงคแลาศรี  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานปันงาว หมู 7 200,000 300,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนายอดุลยแ ยะถา  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานปันงาว หมู 7 -                -                650,000 650,000  มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนายราช เหมยฟอง  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 ระยะทางยาว 360 เมตร
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ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานปันงาว หมู 7 130,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายเชือ่มระหวางบานปันงาว ถึงบาน  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 สันทราย หมู 1 ตําบลเวียงตาล  ตัวรางกวาง 0.30 ยาว 62 เมตร

 พกิัดจุดเร่ิมตน E 538713, N 2027648 

 พกิัดจุดส้ินสุด E 539342, N 2028818

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานปันงาว หมู 7 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนางจันทรแ กันทา  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานปันงาว หมู 7 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานพอหนานหมุน สุวรรณศร  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานปันงาว หมู 7 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนายชุม สุวรรณศร  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานปันงาว หมู 7 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายหลังวัดปันงาว บานนายจิระชัย ดวงจันตา  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานปันงาว หมู 7 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 ทางไปโรงเรียนบานปันงาว (หนาบาน  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 จันทรแ - อุเ)
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แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 บา้นหวัหนอง หมู ่8

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานหวัหนอง หมู 8 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบาน น.ส.สมหวัง ทรายเมืองมา  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานหวัหนอง หมู 8 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ

 สายบานนางทองลัย จันกัน  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานหวัหนอง หมู 8 270,000 -                270,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนายพร ถึงหลังบานนายเกษม  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 พรหมจรรยแ  ขนาด 0.4x0.5 เมตร ยาว 150 เมตร

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานหวัหนอง หมู 8 160,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนายเมืองต่ืน ทรายเมืองมา  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 ขนาด 0.4x0.5 เมตร 2 ขาง

 ยาวขางละ 50 เมตร รวม 100 เมตร

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานหวัหนอง หมู 8 267,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายหางฉัตร-เกาะคา หนาตูยามตํารวจ  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 ถึงลําเหมือง  ขนาด 0.4x0.5 เมตร ยาว 160 เมตร
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แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานหวัหนอง หมู 8 -                100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายหนาบานแมคํา ทรายเมืองมา  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร

 ยาว 50 เมตร 

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานหวัหนอง หมู 8 -                -                261,000 261,000  มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนางพร ถึงบานแมบาง ใจนันตา  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร

 ยาว 145 เมตร 

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานหวัหนอง หมู 8 180,000 -                180,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายหลังบาน ผอ.สุทัศนแ ใจคําปัน  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร

 ยาว 100 เมตร 

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานหวัหนอง หมู 8 90,000 -                90,000 -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบาน พ.ต.สุริยัณหแ หนองปิงคํา  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร

 ยาว 50 เมตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานหวัหนอง หมู 8 261,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนายสุทัศนแ ถึงบานนายปวง ญาณทวี  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร

 ยาว 145 เมตร 

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานหวัหนอง หมู 8 100,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนางนงคราญ ตานันใจ  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานหวัหนอง หมู 8 100,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายหนาสวนนางรสวรรณ ยางนอก  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

ระยะทางสุดสาย 

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานหวัหนอง หมู 8 100,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายบานนางแสงเทียน เมืองสอน ถึง  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 ทางระบายน้าํหลัก

 - กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ชวยระบายน้าํและปูองกันทวม  บานหวัหนอง หมู 8 100,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  แกไขปัญหาน้าํทวมและ กองชาง

 สายหนาอูมงคล ถึงขางบาน น.ส.อําพนั  ผิวจราจรและบานเรือนประชาชน  รางระบายน้าํ คสล. พรอมฝาปิด  ตามโครงการ  เป็นการระบายน้าํสูลําคลอง

 ใจอินตา
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เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.8  ก่อสร้างทอ่ลอดเหลีย่ม กองชาง

 - กอสรางทอลอดเหล่ียม  เพือ่กอสรางทอลอดเหล่ียมในพืน้ที่  ทอลอดเหล่ียม ทุกหมูบาน -                500,000 500,000 500,000  มีการดําเนินการ  สามารถระบายน้าํไดเป็นอยางดี

 ครอบคลุมทุกจุดในหมูบาน  เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล  หมู 3 - หมู 9  ตามโครงการ

 - กอสรางทอลอดเหล่ียม  - เพือ่ใหการระบายน้าํเป็นไปอยาง  บานปันงาว หมู 7 100,000 -                100,000 -                 มีการดําเนินการ  การระบายน้าํเป็นไปอยาง กองชาง

 สายเก฿าถอน ขางโรงเรียนบานปันงาว  คลองตัว  ตามโครงการ  คลองตัว และเกษตรกรสามารถ

 ลําเหมืองแมฮาว  - เพือ่ใหเกษตรกรสามารถขนผลผลิต  ขนผลผลิตทางการเกษตร

 ทางการเกษตรขามลําเหมืองไปมาได  ขามลําเหมืองไดสะดวก

4.9  ก่อสร้างโครงเหล็กจ ากัดความสูง  เพือ่ปูองกันรถทีม่ีความสูงเกินและ  บานหวัหนอง หมู 8 200,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  สามารถปูองกันการทรุดตัว กองชาง

 - กอสรางโครงเหล็กจาํกัคความสูง  น้าํหนักมากเขามายังถนนในพืน้ที่  กวาง 6  เมตร  สูง 5  เมตร  ตามโครงการ  ของถนนภายในหมูบานได

 ถนนสายหางฉัตร - เกาะคา  เป็นอยางดี

4.10  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาสะพาน

 - ขยายผิวจราจรสะพาน พรอมราวสะพาน  เพือ่ขยายผิวจราจรสะพานใหกวางขึน้  บานแพะดอนสัก หมู 5 300,000 300,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 หนาฝายแมฮาว  ขยายกวาง 4 เมตร ยาว 3 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 (ส่ีเหล่ียมคางหมู)

 - ขยายผิวจราจรสะพาน พรอมราวสะพาน  เพือ่ขยายผิวจราจรสะพานใหกวางขึน้  บานปันงาว หมู 7 50,000 -                50,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 หลังวัดปันงาว  ยาว 80 เมตร  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม
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เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5  การปรับปรุงดแูลรักษาแหลง่น้ าอุปโภคบริโภค
5.1  ขดุลอกแหล่งเก็บน้ า

 - ขุดลอกอางเก็บน้าํหวยคอกหมู  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของแหลงน้าํ  บานแมฮาว หมู 3 100,000 -                100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้าํไว กองชาง

 กวาง 50 เมตร ยาว 1,000 เมตร  ตามโครงการ  ใชตลอดทัง้ปี

 ลึก 5 เมตร

 - ขุดลอกหนองปูอุน  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของแหลงน้าํ  บานแมฮาว หมู 3 50,000 -                50,000 50,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้าํไว กองชาง

 กวาง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 3 เมตร  ตามโครงการ  ใชตลอดทัง้ปี

 - ขุดลอกหนองหา  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของแหลงน้าํ  บานแมฮาว หมู 3 50,000 -                50,000 50,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้าํไว กองชาง

 กวาง 20 เมตร ยาว 20 เมตร  ตามโครงการ  ใชตลอดทัง้ปี

 ลึก 3 เมตร

 - ปรับปรุงสระน้าํงามืน่มัน  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของแหลงน้าํ  บานแมฮาว หมู 3 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้าํไว กองชาง

 ตามสภาพ  ตามโครงการ  ใชตลอดทัง้ปี

 - ขุดลอกหนองบึง สระเก็บน้าํ  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของแหลงน้าํ  บานสถานี หมู 4 300,000 300,000 300,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้าํไว กองชาง

 หนองฟาู หนองตึง หนองมน  ตามโครงการ  ใชตลอดทัง้ปี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและที่ผานมา

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ขุดบอเก็บน้าํกลางหมูบาน  เพือ่ใชสําหรับกักเก็บน้าํไวอุปโภคบริโภค  บานแพะดอนสัก หมู 5 100,000 -                100,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้าํไว กองชาง

 ตามสภาพพืน้ที ่และแนวบอเดิม  ตามโครงการ  ใชตลอดทัง้ปี

 - ขุดลอกอางเก็บน้าํหวยรอด  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของอางเก็บน้าํ  บานปางมวง หมู 9 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้าํไว กองชาง /

 และเพิม่ปริมาณกักเก็บน้าํไวใชในฤดูแลง  ตามสภาพพืน้ทีแ่ละความจุอาง  ตามโครงการ  ใชตลอดทัง้ปี หนวยงานอืน่

 - ขุดลอกลําเหมืองแมฮาว  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  หมู 3, 5, 6, 7, 8, 9 100,000 -                100,000 -                 มีการดําเนินการ  สามารถปูองกันการต้ืนเขิน กองชาง /

 ขุดลอกตลอดทัง้สาย  ตามโครงการ  ของลําเหมืองไดเป็นอยางดี หนวยงานอืน่

5.2  ขดุเจาะบอ่บาดาล บอ่น้ าตืน้

 - ขุดเจาะบอบาดาล  เพือ่ใหมีน้าํใชสําหรับอุปโภคบริโภค  บานแมฮาว หมู 3 300,000 -                300,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํไวใชสําหรับ กองชาง

 จุดที ่1 บริเวณประปาหมูบาน  ตามโครงการ  อุปโภคบริโภค

 จุดที ่2 บริเวณขางวัดตนซอ

 จุดที ่3 ทีส่าธารณะภายในหมูบาน

 - ขุดเจาะบอบาดาล  เพือ่ใหมีน้าํใชสําหรับอุปโภคบริโภค  บานปันงาว หมู 7 150,000 150,000 150,000 150,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํไวใชสําหรับ กองชาง

 ตามโครงการ  อุปโภคบริโภค
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ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ขุดเจาะบาดาลน้าํลึก และหอจายสูง  เพือ่ใหมีน้าํใชสําหรับอุปโภคบริโภค  บานหวัหนอง หมู 8 500,000 -                500,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํไวใชสําหรับ กองชาง

 ตามโครงการ  อุปโภคบริโภค

 - ขุดเจาะบอบาดาล  เพือ่ใหมีน้าํใชสําหรับอุปโภคบริโภค  บานปางมวง หมุ 9 100,000 -                100,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํไวใชสําหรับ กองชาง

 ตามโครงการ  อุปโภคบริโภค

 - ขุดบอน้าํต้ืนในพืน้ทีเ่ขตรับผิดชอบ  เพือ่ใหมีน้าํใชสําหรับอุปโภคบริโภค  หมู 3 - หมู 9 35,000 35,000 35,000 35,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํไวใชสําหรับ กองชาง

 เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล  ตามโครงการ  อุปโภคบริโภค

 - ขุดบอบาดาล ขนาดใหญ  เพือ่ใหมีน้าํใชสําหรับอุปโภคบริโภค  หมู 3 ถึง หมู 9 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํไวใชสําหรับ กองชาง /

  และการเกษตร  จาํนวน 20 จุด  ตามโครงการ  อุปโภคบริโภคและการเกษตร หนวยงานอืน่

 รวมแผนงานเคหะและชมุชน  5  โครงการ     - 88,642,500     25,356,100     64,180,900     54,075,100      -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.2 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การก่อสร้างแหลง่เก็บน้ า (เพ่ือการเกษตร)
1  ก่อสร้างดาดล าเหมือง

 - เทดาดลําเหมืองในพืน้ทีตํ่าบล  - เพือ่ปูองกันการกัดเซาะของตล่ิง  ลําเหมืองหารอย หาตาง แมปิง้ 1,000,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 - เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  เหมืองหลวง ทุงงาว แมฮาว  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - เทดาดลําเหมืองหาตาง  - เพือ่ปูองกันการกัดเซาะของตล่ิง  บานแมฮาว หมู 3 -                500,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 - เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  กวาง 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 ลึก 1.50 เมตร

 - เทดาดลําเหมืองหารอย  - เพือ่ปูองกันการกัดเซาะของตล่ิง  บานแมฮาว หมู 3 -                500,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 - เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  กวาง 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 ลึก 1.50 เมตร

 - เทดาดลําเหมืองสัน  - เพือ่ปูองกันการกัดเซาะของตล่ิง  บานแมฮาว หมู 3 -                500,000 -                500,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 - เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  กวาง 1 เมตร ยาว 1,500 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 ลึก 1.20 เมตร

 - เทดาดลําเหมืองโปุง  - เพือ่ปูองกันการกัดเซาะของตล่ิง  บานแมฮาว หมู 3 -                500,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 - เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  กวาง 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 ลึก 1.50 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.2 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เทดาดลําเหมืองหลวง  - เพือ่ปูองกันการกัดเซาะของตล่ิง  บานแมฮาว หมู 3 -                500,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 - เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  กวาง 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 ลึก 1.20 เมตร

 - เทดาดลําเหมืองแมฮาว  - เพือ่ปูองกันการกัดเซาะของตล่ิง  บานแมฮาว หมู 3 -                500,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 - เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  กวาง 0.7 เมตร ยาว 500 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - เทดาดลําเหมือง พรอมทํานบ  - เพือ่ปูองกันการกัดเซาะของตล่ิง  บานแพะดอนสัก หมู 5 -                -                100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 ขางบานนายมูล ฉัตรแกว ถึงขางบาน  - เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  เทดาดลําเหมืองพรอมทํานบ  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 นางนันทจิตรา กาวิละ 

 - เทดาดลําเหมือง  - เพือ่ปูองกันการกัดเซาะของตล่ิง  บานขามแดง หมู 6 -                100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 บานแมชวย ถึงหนาบานลุงดอน  - เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - เทดาดลําเหมือง  - เพือ่ปูองกันการกัดเซาะของตล่ิง  บานหวัหนอง หมู 8 -                200,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 บริเวณศาลเจาปูบุาน ถึงลําเหมืองสาธารณะ  - เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - เทดาดลําเหมือง  - เพือ่ปูองกันการกัดเซาะของตล่ิง  บานหวัหนอง หมู 8 -                100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 ขางบานนางคํา ทรายเมืองมา  - เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได
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แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.2 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เทดาดลําเหมือง  - เพือ่ปูองกันการกัดเซาะของตล่ิง  บานหวัหนอง หมู 8 240,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 ซอย 1  - เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  กวาง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 80 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - ปรับปรุงซอมแซมดาดลําเหมืองกลาง  - เพือ่ปูองกันการกัดเซาะของตล่ิง  บานหวัหนอง หมู 8 500,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 ต้ังแตบานนางจุฬาลักษณแ ถึงบาน  - เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  กวาง 2 เมตร ลึก 1 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 นายรุงโรจนแ งาวกาเขียว, หนาบาน  ยาว 1,000 เมตร

 นายบุญชวย งาวกาเขียว

 - เทดาดลําเหมือง  - เพือ่ปูองกันการกัดเซาะของตล่ิง  บานปางมวง หมู 9 500,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 ฝายทุงใน  - เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - เทดาดลําเหมือง  - เพือ่ปูองกันการกัดเซาะของตล่ิง  บานปางมวง หมู 9 500,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 บริเวณฝายหารอย, ทุงหารอย  - เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.2 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2  ขดุลอกแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร

 - ขุดลอกลําเหมืองปึง๋  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานแมฮาว หมู 3 100,000 100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 กวาง 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - ขุดลอกลําเหมืองหลวง พรอมบดอัดคันดิน  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานแมฮาว หมู 3 -                100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 ตามสภาพพืน้ที ่และบดอัดคันดิน  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - ขุดลอกหนาเหมืองหลวง  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานแมฮาว หมู 3 -                200,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 กวาง 15 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 1 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - ขุดดลอกลําเหมืองกลางหมูบาน   เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานแมฮาว หมู 3 -                100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - ขุดลอกลําเหมืองบริเวณบานโบสถแ ถึง  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานแมฮาว หมู 3 -                100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 กองทราย  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - ขุดลอกลําเหมืองหารอย พรอมพนังกันดิน  - เพือ่ปูองกันการกัดเซาะของตล่ิง  บานแมฮาว หมู 3 -                150,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 - เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

237

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.2 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ขุดลอกลําเหมืองหาตาง  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานแมฮาว หมู 3 -                1,500,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง /

 กวาง 1 เมตร ยาว 2,000 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได หนวยงานอืน่

 ลึก 1.20 เมตร

 - ขุดลอกหนาฝาย และลําเหมืองแมฮาว  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานแพะดอนสัก 300,000 300,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 กวาง 15 เมตร ยาว 50 - 80 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได
 ลึก 2 เมตร

 - ขุดลอกลําเหมืองทุกเสน  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานขามแดง หมู 6 150,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 หลังบาน อ.ดนัย สุวรรณชัย   ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - ขุดลอกลําเหมืองปูเุจา พรอมวางทอ เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานขามแดง หมู 6 -                150,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 ระบายน้าํ  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - ขุดลอกลําเหมืองหนาปุาชา พรอมสราง เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานปันงาว หมู 7 450,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 ฝายใหม  ความยาวประมาณ 500 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - ขุดลอกลําเหมืองขางวัดปันงาว  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานปันงาว หมู 7 200,000 200,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 และถมดินกัน้เหมืองจากโรงปราสาท  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.2 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ขุดลอกลําเหมืองแมฮาว พรอมเปิดหนาฝาย  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานปันงาว หมู 7 -                100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - ขุดลอกลําเหมืองแมฮางถึงลําเหมือง  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานปันงาว หมู 7 -                100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 แมหนอย  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - ขุดลอกลําเหมือง พรอมวางทอระบายน้าํ  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานปันงาว หมู 7 -                100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 ขางบานนางเพญ็ อินถานะ   ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - ขุดลอกลําเหมืองกลางถึงลําเหมืองแมฮาง  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานปันงาว หมู 7 100,000 100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 หนาบานนายเดชา มูลอินต฿ะ  ประมาณ 500 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - ขุดลอกลําเหมืองทางไปโรงฆาสัตวแ  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานปันงาว หมู 7 65,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 ประมาณ 1,000 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - ขุดลอกลําเหมืองฮองไฮ  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานปันงาว หมู 7 -                300,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 ประมาณ 300 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - ขุดลอกลําเหมืองขามแดง  เพือ่ปูองกันการต้ืนเขินของลําเหมือง  บานหวัหนอง หมู 8 -                100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได
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ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.2 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3  ก่อสร้างประตรูะบายน้ า

  - ประตูเปิด - ปิด น้าํ  เพือ่กักเก็บน้าํไวใชในชวงฤดูแลง  บานแมฮาว หมู 3 5,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 บริเวณเหมืองปิง้  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

  - ประตูเปิด - ปิด น้าํ  เพือ่กักเก็บน้าํไวใชในชวงฤดูแลง  บานปันงาว หมู 7 50,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 บริเวณเหมืองปูปุาน  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

4  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝายก้ันน้ า

 - กอสรางฝายกักเก็บน้าํลําน้าํแมตาล (แกมลิง)  เพือ่กักเก็บน้าํไวใชในชวงฤดูแลง  หมู 3 - หมู 9 -                -                2,500,000 2,500,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง /

 จาํนวน 5 จุด  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได หนวยงานอืน่

 - กอสรางฝายน้าํลนขนาดเล็ก  เพือ่สรางแหลงกักเก็บน้าํสําหรับใชใน  บานแมฮาว หมู 3 100,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 การเกษตร  บริเวณฝายแมฮาว ฝายปิง้ ฝายปึง๋  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - กอสรางฝายน้าํลนลําน้าํแมฮาว  เพือ่สรางแหลงกักเก็บน้าํสําหรับใชใน  บานแมฮาว หมู 3 100,000 150,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 การเกษตร  ความยาว 10 เมตร ลึก 1.5 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - กอสรางฝายน้าํลนฝายหลวง  เพือ่สรางแหลงกักเก็บน้าํสําหรับใชใน  บานแมฮาว หมู 3 1,000,000 -                1,000,000 -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง /

 การเกษตร  ความยาว 50 เมตร ลึก 1.5 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได หนวยงานอืน่
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เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.2 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางฝายชะลอน้าํ ลําน้าํแมตาล  เพือ่สรางแหลงกักเก็บน้าํสําหรับใชใน  บานแมฮาว หมู 3 60,000 50,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 การเกษตร  กวาง 60 เมตร สูง 1 เมตร   ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 จาํนวน 5 จุด พรอมตาขาย

 - กอสรางฝายเก็บน้าํลําเหมืองขามแดง  เพือ่สรางแหลงกักเก็บน้าํสําหรับใชใน  บานขามแดง เชือ่มตอ บานหวัหนอง 30,000 300,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 และลําเหมืองแมฮาว หลังวัดดอนมูล  การเกษตร  บานแมฮาว เชือ่มตอ บานแพะดอนสัก  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 บานแพะดอนสัก เชือ่มตอ บานหวัหนอง

 ตามสภาพพืน้ที่

 - กอสรางฝายชะลอน้าํ (ฝายน้าํลน)  เพือ่สรางแหลงกักเก็บน้าํสําหรับใชใน  บานแพะดอนสัก หมู 5 50,000 50,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

  ลําน้าํแมฮาว กลางหมูบานแพะดอนสัก  การเกษตร  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ

 - กอสรางฝายชะลอน้าํ ลําน้าํแมฮาว  เพือ่สรางแหลงกักเก็บน้าํสําหรับใชใน  บานปันงาว หมู 7 50,000 50,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 การเกษตร  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ

 - โครงการกอสรางฝายน้าํลน ลําน้าํแมฮาว  เพือ่สรางแหลงกักเก็บน้าํสําหรับใชใน  บานปันงาว หมู 7 300,000 300,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดใชน้าํในการเกษตร กองชาง

 การเกษตร  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และสามารถกักเก็บน้าํไวใช

 ในฤดูแลง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.2 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางฝายชะลอน้าํ บริเวณลําน้าํแมตาล  เพือ่สรางแหลงกักเก็บน้าํสําหรับใชใน  บานปางมวง หมู 9 50,000 50,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 การเกษตร  กวาง 60 เมตร สูง 1 เมตร   ตามโครงการ

 จาํนวน 5 จุด พรอมตาขาย

 - กอสรางทํานบกัน้น้าํแมตาล  เพือ่สรางแหลงกักเก็บน้าํสําหรับใชใน  บานปางมวง หมู 9 300,000 -                -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้าํ กองชาง

 หนาระบบประปาบานหมูบาน  การเกษตร  ทํานบ กวาง 30 เมตร สูง 1 เมตร  ตามโครงการ  ไวใชในการเกษตร

 - ปรับปรุงและซอมแซมฝายตนน้าํลําธาร  เพือ่ปรับปรุงและซอมแซมฝายตนน้าํ  หมู 3 ถึง หมู 9 30,000 30,000 30,000 30,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 (Check Dam)  ในเขตพืน้ทีตํ่าบลหางฉัตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 - ซอมแซมคันดินและปรับปรุงฝายน้าํลน  เพือ่ปรับปรุงและแซมฝายตนน้าํ  บานปางมวง หมู 9 150,000 150,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 ฝายหาตาง พรอมทําประตูระบายน้าํ  ในเขตพืน้ทีตํ่าบลหางฉัตร  ซอมแซมคันดิน โดยการเทคอนกรีต  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได

 เสริมเหล็ก พรอมทําประตูน้าํ

 - ซอมแซมฝายทุงใน  เพือ่ปรับปรุงและแซมฝายตนน้าํ  บานปางมวง หมู 9 -                100,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้าํใชในการเกษตร กองชาง

 ในเขตพืน้ทีตํ่าบลหางฉัตร  ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร  ตามโครงการ  และรองรับน้าํในฤดูน้าํหลากได
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งบประมาณและที่ผานมา

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.2 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5  การปอ้งกันตลิง่พัง

 - กอสรางกําแพงพนังกัน้ดินไหลทาง  เพือ่แกไขปัญหาไหลทางถนนทรุดตัว  บานแพะดอนสัก หมู 5 218,300 218,300 218,300 218,300  มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 บริเวณหนาบาน ด.ต.สุทธิศักด์ิ คําอินต฿ะ  กําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20  ตามโครงการ  และปลอดภยัในการคมนาคม

 เมตร สูง 1.60 เมตร ยาว 50 เมตร

 - เรียงหนิปูองกันตล่ิงพงั แบบ Gabions.  เพือ่ปูองกันน้าํเซาะกัดตล่ิง  บานแพะดอนสัก หมู 5 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  มีการดําเนินการ  สามารถปูองกันน้าํเซาะตล่ิง กองชาง

 ลําน้าํแมฮาวต้ังแตบริเวณหนาฝายจนสุดทาย  ดวยการตอกหลัก เรียงหนิปูองกันตล่ิงพงั  ตามโครงการ

 แบบ Gabions.

 - เรียงหนิปูองกันตล่ิงพงั แบบ Gabions.  เพือ่ปูองกันน้าํเซาะตล่ิงบริเวณประปา  บานปางมวง หมู 9 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  มีการดําเนินการ  สามารถปูองกันน้าํเซาะตล่ิง กองชาง

 ลําน้าํแมฮาวต้ังแตบริเวณหวัสะพานบาน  หมูบานบานปางมวง  ดวยการตอกหลัก เรียงหนิปูองกันตล่ิงพงั  ตามโครงการ

 นางเพญ็จันทรแ ขันแข็งถึงบานนางเชา กาวิละ  แบบ Gabions.

 - เรียงหนิปูองกันตล่ิงพงั แบบ Gabions.  เพือ่ปูองกันน้าํเซาะตล่ิงบริเวณประปา  บานปางมวง หมู 9 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  มีการดําเนินการ  สามารถปูองกันน้าํเซาะตล่ิง กองชาง

 ลําน้าํแมตาลจากประปาบานปางมวง  หมูบานบานปางมวง  ดวยการตอกหลัก เรียงหนิปูองกันตล่ิงพงั  ตามโครงการ  บริเวณประปาหมูบานได

 ถึงฝายหาตาง  แบบ Gabions.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      2.2 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางพนังกันตล่ิงพงั  เพือ่ปูองกันการทรุดตัวของตล่ิง  บานปางมวง หมู 9 -                1,000,000 -                -                 มีการดําเนินการ  ประชาชนไดใชน้าํในการเกษตร กองชาง

 บริเวณฝายหารอย  ตามสภาพพืน้ที่  ตามโครงการ  และสามารถรองรับน้าํในฤดูฝน

 ได

 รวมแผนงานการเกษตร  5  โครงการ     - 9,598,300      12,548,300     6,848,300      6,348,300       -  -  -

 รวมยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  10  โครงการ 98,240,800   37,904,400   71,029,200  60,423,400  
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งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภมูปิญัญาท้องถ่ิน
1  คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม   จัดกิจกรรมตาง ๆ รัฐพิธ ีวฒันธรรม ประเพณี  หมู 3 - หมู 9 5,000          5,000          5,000          5,000           มีการดําเนินการ  เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล สํานักปลัด

 และพวงมาลา   ฯลฯ  และสถานทีอ่ืน่  ตามโครงการ  มีสวนรวมในกิจกรรมรัฐพิธ ีวฒันธรรม 

 ประเพณีตาง ๆ 

2  ปกปูองสถาบันพระมหากษัตริยแ  จัดกิจกรรม อบรม หรือทีเ่กีย่วของกับ  หมู 3 - หมู 9 10,000        10,000        10,000        10,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมการ สํานักปลัด

 การปกปูองสถาบันพระมหากษัตริยแ  และสถานทีอ่ืน่  ตามโครงการ  ปกปูองสถาบันพระมหากษัตริยแ

 การสง่เสรมิ สนับสนุน การจัดการศึกษาทัง้ในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน การศึกษาตามอัธยาศัย และสง่เสรมิการเรยีนรู้ชมุชน
3  สนับสนุนหนังสือพิมพแประจําหมูบาน  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับขาวสารตาง ๆ ทุกวนั สํานักปลัด

 และจุดบริการประชาชนอืน่ ๆ  ตามโครงการ

 รวมแผนงานบรหิารงานทัว่ไป  3  โครงการ     - 45,000       45,000       45,000       45,000        -  -  -
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั
1  แจกเคร่ืองกันหนาว  เพือ่ชวยเหลือผูประสบภัยหนาว  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับการชวยเหลือและ สํานักปลัด

 ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส  ตามโครงการ  บรรเทาความเดือดรอนจากภัยหนาว

2  จัดทําปูายหมูบาน ปูายจราจร ปูายซอย  - เพือ่จัดทําปูายหมูบาน ปูายบอกทาง  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  หมูบานมีปูายหมูบาน ปูายซอย สํานักปลัด

 ทุกซอย และอุปกรณแจราจร  - เพือ่จัดทําปูายจราจรตาง ๆ   ตามโครงการ  ทีช่ัดเจนและอุบัติเหตุในหมูบานลดลง

3  ฝึกอบรมใหความรูและฝึกทักษะ  เพือ่สงเสริมการพัฒนาความรูและฝึกทักษะ  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนมีความรูและทักษะในการ สํานักปลัด

 งานดานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตามโครงการ  ปูองกันและชวยเหลือผูประสบภัย

 ทีเ่กิดขึน้ในหมูบาน  ตาง ๆ ไดอยางถูกวธิแีละรวดเร็ว 

 รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  3  โครงการ     - 150,000      150,000      150,000      150,000       -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.3 แผนงานการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การสง่เสรมิ สนับสนุน การจัดการศึกษาทัง้ในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน การศึกษาตามอัธยาศัย และสง่เสรมิการเรยีนรู้ชมุชน
 บรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

1  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน  เพือ่สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 300,000       300,000       300,000       300,000        มีการดําเนินการ  สามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนา สํานักปลัด

 ตามแผนพัฒนาการศึกษา  การดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา ตาม  ตามโครงการ  การศึกษาของเทศบาลตําบลหางฉัตร

 ตามแผนยุทธศาสตรแการพัฒนาการศึกษา  แมตาลไดเป็นอยางดี และเด็กมีการ

 และพัฒนาการศึกษา  พัฒนาตามวยั

2  โรงเรียนในฝันเทศบาลตําบลหางฉัตร-  เพือ่ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนา  เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  สามารถพัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐาน สํานักปลัด

 แมตาล  โรงเรียนใหไดมาตรฐาน  ตามโครงการ  และมีจํานวนนักเรียนเพิม่ขึน้อยาง

 ตอเนือ่ง 

3  บริการรถรับสงนักเรียน  เพือ่อํานวยความสะดวกในการเดินทาง  บริการรถรับสงนักเรียนในเขต 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  สงเสริมการศึกษาในพืน้ทีตํ่าบลหางฉัตร สํานักปลัด

 ไปโรงเรียนของนักเรียนในพืน้ทีเ่ทศบาล  เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล  ตามโครงการ  อํานวยความสะดวกและลดรายจาย

 ตําบลหางฉัตรแมตาลและลดรายจาย  หมู 3 - หมู 9  ของผูปกครองนักเรียนได

 ของครอบครัว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.3 แผนงานการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4  ศูนยแการเรียนรูชุมชนตําบลหางฉัตร  เพือ่พัฒนาศูนยแการเรียนรูชุมชนตําบลหางฉัตร  โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  นักเรียนและประชาชนทัว่ไปสามารถ สํานักปลัด

 ใหเป็นแหลงเรียนรูดานเทคโนโลยี  โรงเรียนบานปันงาว  ตามโครงการ  คนควาหาความรูจากเทคโนโลยี

 แบบครบวงจร  และสถานทีอ่ืน่ ๆ  ไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณแปัจจุบัน 

5  ทัศนศึกษาในทันฑสถาน เรือนจํา  เพือ่ใหเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว 40,000        40,000        40,000        40,000         มีการดําเนินการ  นักเรียนทุกคนไดทราบถึงผลของการ สํานักปลัด

 ใหกับนักเรียน  ไดศึกษาชีวติความเป็นอยูของผูตองขัง  โรงเรียนบานปันงาว  ตามโครงการ  กระทําความผิดกฎหมาย และสามารถ

 และไดรูถึงโทษของการกระทําความผิด  โรงเรียนหางฉัตรวทิยา  ปฏิบัติตนไดถูกตองและเหมาะสม 

6  จัดงานวนัเด็กแหงชาติ  เพือ่จัดกิจกรรมตาง ๆ ในวนัเด็กแหงชาติ  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  เด็กไดรับความสุข ไดทํากิจกรรมรวมกัน สํานักปลัด

 สํานักงานเทศบาลตําบล  ตามโครงการ  และทําใหรางกายแข็งแรง

 หางฉัตรแมตาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.3 แผนงานการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

7  อาหารกลางวนั 100%  เพือ่ใหเด็กทุกคนไดรับประทานอาหาร  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว 390,000       390,000       390,000       390,000        มีการดําเนินการ  เด็กทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวนั สํานักปลัด

 กลางวนัทุกวนั  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง  ตามโครงการ  ทุกวนัและลดรายจายของผูปกครอง

 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว

8  อาหารเสริม (นม) 100%  เพือ่ใหเด็กทุกคนไดด่ืมนมทุกวนั  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว 210,000       210,000       210,000       210,000        มีการดําเนินการ  เด็กทุกคนมีพัฒนาการตามวยั สํานักปลัด

 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง  ตามโครงการ

 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว

9  จัดหาส่ือการเรียนการสอนใหเด็ก  เพือ่พัฒนาการเรียนรูของเด็กกอนวยัเรียน  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว 45,000        45,000        45,000        45,000         มีการดําเนินการ  เด็กทุกคนมีพัฒนาการตามวยั สํานักปลัด

 กอนวยัเรียน  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง  ตามโครงการ

 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว

10  จัดหาเคร่ืองใชประจําตัวเด็กกอนวยัเรียน  เพือ่จัดหาเคร่ืองใชประจําตัวเด็ก ทุกชนิด  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  เด็กทุกคนมีเคร่ืองใชประจําตัวทีจ่ําเป็น สํานักปลัด

  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง  ตามโครงการ  ใชครบ

 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.3 แผนงานการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11  จัดหาเคร่ืองแบบใหเด็กกอนวยัเรียน  เพือ่ลดรายจายของผูปกครอง  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว 60,000        60,000        60,000        60,000         มีการดําเนินการ  เด็กทุกคนไดรับเคร่ืองแบบใชในรูปแบบ สํานักปลัด

 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง  ตามโครงการ  เดียวกัน

 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว

12  จัดหาวสัดุงานบานงานครัวศูนยแพัฒนา  เพือ่ลดรายจายของผูปกครอง  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กทุกศูนยแสะอาด สํานักปลัด

 เด็กเล็ก  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง  ตามโครงการ  นาอยู

 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว

13  จัดหาเคร่ืองเลนสนาม  เพือ่เสริมสรางพัฒนาการของเด็กกอนวยัเรียน  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว 100,000       100,000       100,000       100,000        มีการดําเนินการ  เด็กทุกคนมีพัฒนาการตามวยั สํานักปลัด

 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง  ตามโครงการ

 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว

14  สนับสนุนกิจกรรมในระหวางปิดภาคเรียน  เพือ่ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  นักเรียนไดรับความรูและทํากิจกรรม สํานักปลัด

 ตาง ๆ ของนักเรียนในระหวางปิดภาคเรียน  โรงเรียนบานปันงาว  ตามโครงการ  ตาง ๆ รวมกัน ใชเวลาวางใหเกิด

 ประโยชนแ

15  สนับสนุนการศึกษานอกสถานที่  เพือ่เปิดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรู  โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  นักเรียนมีวสัิยทัศนแในการเรียน สํานักปลัด

 นอกสถานทีใ่นดานอืน่ ๆ  โรงเรียนบานปันงาว  ตามโครงการ  ทีก่วางขวางมากขึน้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.3 แผนงานการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16  อาหารเสริม (นม) 100%  เพือ่ใหนักเรียนทุกคนไดด่ืมนมทุกวนั  โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว 230,000       230,000       230,000       230,000        มีการดําเนินการ  นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการตามวยั สํานักปลัด

 โรงเรียนบานปันงาว  ตามโครงการ

 ส่งเสรมิการเรยีนรู้ชุมชน

17  ฝึกอบรมความรูดานคอมพิวเตอรแ และ  เพือ่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรูดาน  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนมีความรูความเขาใจการใช สํานักปลัด

 ระบบ internet  คอมพิวเตอรแและระบบ internet ใหกับ  ตามโครงการ  คอมพิวเตอรแ และสามารถคนหาขอมูล

 ประชาชนทัว่ไป  ในระบบ internet ได

18  สงเสริมการเลนดนตรีสากล  เพือ่สงเสริมการเลนดนตรีสากลและใชเวลา  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  เด็ก เยาวชน และประชาชนไดเรียนรู สํานักปลัด

 วางใหเกิดประโยชนแ  เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป  ตามโครงการ  และมีทักษะในการเลนดนตรีสากล

 ทีส่นใจ

19  สงเสริมเพิม่ทักษะภาษาตางประเทศ  เพือ่สงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  เด็ก เยาวชน และประชาชนไดเรียนรู สํานักปลัด

 สูชุมชน  ใหกับชุมชน เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ  เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป  ตามโครงการ  และมีทักษะในภาษาตางประเทศ

 ทีส่นใจ  เพิม่มากยิง่ขึน้

 รวมแผนงานการศึกษา  19  โครงการ     - 1,795,000   1,795,000   1,795,000   1,795,000    -  -  -
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การพัฒนาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา ผู้ดอ้ยโอกาส และการสงัคมสงเคราะห์
1  พัฒนาเมืองนาอยูสูเมืองไทยแข็งแรง  เพือ่ให อปท.ผานเกณฑแกระบวนเมืองนาอยู  หมู 3 - หมู 9 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแแข็งแรง สํานักปลัด /

 ดานสุขภาพ 5 ขอ  ตามโครงการ ร.พ.หางฉัตร /

 1. อปท.มีแผน/นโยบาย หนวยงานอืน่

 2. เจาหนาทีไ่ดรับการอบรม

 3. มีภาคีเครือขายในการดําเนินงาน

 4. มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู

 5. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

2  พัฒนาส่ิงแวดลอมใหเอือ้ตอการมี  เพือ่พัฒนาส่ิงแวดลอมใหเอือ้ตอการมี  หมู 3 - หมู 9 30,000 30,000 30,000 30,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแแข็งแรง สํานักปลัด /

 พฤติกรรมสุขภาพทีดี่ของคนในชุมชน  พฤติกรรมสุขภาพทีดี่ในชุมชน  สถานทีอ่อกกําลังกาย ปลูกพืช  ตามโครงการ ร.พ.หางฉัตร /

 สมุนไพร ปลูกผักปลอดสารพิษ ฯลฯ หนวยงานอืน่

3  พัฒนาส่ิงแวดลอมใหสะอาดนาอยู  เพือ่พัฒนาส่ิงแวดลอมใหสะอาด นาอยู  หมู 3 - หมู 9 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  พัฒนาส่ิงแวดลอมใหสะอาด นาอยู สํานักปลัด /

 และปลอดภัย ตามกระบวนการเมืองนาอยู  และปลอดภัย  ตามโครงการ  และปลอดภัย ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4  พัฒนาสงเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปุวย/ผูติดเชื้อเอดสแ และผูดอยโอกาส

 - พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูปุวย ผูสูงอายุ  เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูปุวย ผูสูงอายุ  หมู 3 - หมู 9 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ผูปุวย ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปุวย สํานักปลัด /

 คนพิการ และผูปุวยติดเตียงในพืน้ที่  คนพิการ และผูปุวยติดเตียงในพืน้ที่  - จัดสภาพแวดลอม/ปรับปรุง  ตามโครงการ  ติดเตียงมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้ ร.พ.หางฉัตร /

 หองน้ํา จํานวน 10 หลัง หนวยงานอืน่

 - สนับสนุนอุปกรณแทางการแพทยแ 

 กายอุปกรณแ ใหกับผูปุวย ผูสูงอายุ 

 คนพิการ และผูปุวยติดเตียง

 ทีย่ากไรในพืน้ที่

 - กีฬาครอบครัวสัมพันธแ/งานสัปดาหแ  เพือ่สงเสริมใหผูสูงอายุมีกําลังใจในการ  ผูสูงอายุ หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  ผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวติไดอยางมี สํานักปลัด /

 ผูสูงอายุ  ดําเนินชีวติและสรางความเขาใจ เพิม่ความ  ตามโครงการ  ความสุข ร.พ.หางฉัตร /

 อบอุนในครอบครัว หนวยงานอืน่

 - สงเสริมและสรางทักษะการดูแลอนามัย  เพือ่ใหความรูและทักษะในการดูแลอนามัย  เยาวชน หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  เยาวชนมีความรูความเขาใจและทักษะ สํานักปลัด /

 วยัเจริญพันธุแสําหรับเยาวชน  วยัเจริญพันธุแสําหรับเยาวชน  ตามโครงการ  ในการดูแลตนเองในวยัเจริญพันธุแ ร.พ.หางฉัตร /

 ไดเป็นอยางดี หนวยงานอืน่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - สงเสริมพัฒนาความรูเร่ืองพิทักษแสิทธิ์  เพือ่ใหไดรับความรูดานการพิทักษแสิทธิ  ผูสูงอายุ หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  ผูสูงอายุมีความรูความเขาใจในเร่ือง สํานักปลัด /

 ผูสูงอายุ  ผูสูงอายุ  ตามโครงการ  สิทธขิองตนเองไดเป็นอยางดี ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่

 - สานสายใยสามวยัใสใจวยัรุน  - เพือ่ใหสามวยั (ผูปกครองเด็ก, ผูสูงอายุ  หมู 3 - หมู 9 25,000 25,000 25,000 25,000  มีการดําเนินการ  กลุมวยัรุนมีพฤติกรรมสุขภาพ สํานักปลัด /

 และแกนนําเยาวชน) รวมกันแกไขปัญหา  - กิจกรรมสงเสริมสุขภาพกาย  ตามโครงการ  ทีถู่กตองเหมาะสมและลดความเส่ียงได ร.พ.หางฉัตร /

 เกีย่วกับอนามัยวยัรุน  สุขภาพจิตรวกันระหวางสามวยั หนวยงานอืน่

 - เพือ่ใหกลุมวยัรุนมีการปูองกันการต้ังครรภแ  ทีเ่หมาะสม เชน การจัดต้ัง

 กอนวยัอันสมควร  วงดนตรีไทยพืน้เมือง

 - เพือ่สรางความสัมพันธแระหวางวยัรุน  - การจัดเวทีประชาคมการคนหา

 วยัผูใหญ และวยัสูงอายุ   ปัญหาพฤติกรรมเส่ียงของวยัรุน

 รวมทัง้มีมาตรการควบคุมปูองกัน

 ปรับเปล่ียน และสงเสริมพฤติกรรม

 ทีถู่กตอง

 - จัดต้ังศูนยแฟืน้ฟูสุขภาพและดูแลผูสูงอายุ  เพือ่จัดต้ังศูนยแฟืน้ฟูสุขภาพและดูแลผูสูงอายุ  บานแพะดอนสัก หมู 5 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  ผูสูงอายุในหมูบานมีสุขภาพทีดี่ขึน้และ สํานักปลัด /

 ในหมูบาน  ตามโครงการ  ดําเนินชีวติไดอยางมีความสุข ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เยีย่มเยียนผูสูงอายุทีปุ่วยและไมสามารถ  เพือ่สรางขวญัและกําลังใจผูสูงอายุทีปุ่วยและ  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  ผูสูงอายุทีปุ่วยและไมสามารถชวยเหลือ สํานักปลัด /

 ชวยเหลือตัวเองได  ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได  ตามโครงการ  ตัวเองไดมีกําลังใจการดําเนินชีวติตอไป ร.พ.หางฉัตร /

 ไดอยางมีความสุข หนวยงานอืน่

 - สงเสริมสมรรถภาพผูพิการโดยการ  - เพือ่สรางความรูความเขาใจในการฟืน้ฟู  หมู 3 - หมู 9 30,000 30,000 30,000 30,000  มีการดําเนินการ  ผูพิการรอยละ 100 ไดรับการพัฒนา สํานักปลัด /

 มีสวนรวมของชุมชน  สมรรถภาพคนพิการใหแกครอบครัว ญาติ  - ญาติและผูพิการ 100 คน  ตามโครงการ  ฟื้นฟูสมรรถภาพ มคีวามเสมอภาค ร.พ.หางฉัตร /

 อาสาสมัคร ผูนําชุมชน  - อาสาสมัคร 45 คน  เทาเทียมกบับุคคลทั่วไปไดอยางอสิระ หนวยงานอืน่

 - สรางความเชื่อ คานิยมและวฒันธรรม  ในครอบครัว ชมุชน และสังคม

 ทีถู่กตองในการฟืน้ฟูสมรรถภาพคนพิการ  มสีวนรวมในการฟื้นฟูเกดิเครือขาย

 ความรวมมอืในการดําเนินฟื้นฟู

 สมรรถภาพคนพิการในชมุชน

 - จัดกิจกรรมวนัเอดสแโลก  เพือ่รณรงคแ ปูองกัน และสงเสริมความรู  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  เยาวชนและประชาชนมีความรูเกีย่วกับ สํานักปลัด /

 เกีย่วกับโรคเอดสแ ใหกับเยาวชนและ  ตามโครงการ  โรคเอดสแ และมีภูมิคุมกันโรคไดอยาง ร.พ.หางฉัตร /

 ประชาชน  มีประสิทธภิาพ หนวยงานอืน่

 - สนับสนุนกองทุนชวยเหลือผูปุวยเอดสแ  เพือ่ใหองคแกรปกครองสวนทองถิน่มีแผน ผูปุวยและผูไดรับผลกระทบ 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  ผูปุวยเอดสแและผูติดเชื้อมีคุณภาพชีวติ สํานักปลัด /

 การรดําเนินงาน โรคเอดสแอยางตอเนือ่ง หมู 3 - 9  ตามโครงการ  ทีดี่ขึน้อยางตอเนือ่งและอยูรวมในสังคม ร.พ.หางฉัตร /

อยางตอเนือ่ง  ได หนวยงานอืน่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - อสม./อผส. ใกลบานใกลใจ  เพือ่ใหผูปุวยและผูสูงอายุทีถู่กทอดทิง้  หมู 3 - หมู 9 50,000 50,000 50,000 50,000  มีการดําเนินการ  ผูปุวยและผูสูงอายุทีถู่กทอดทิง้ สํานักปลัด /

 มีคุณภาพชีวติทีดี่  ตามโครงการ  มีคุณภาพชีวติทีดี่ ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่

 - แกนนําเยาวชนกับการปรับเปล่ียน  เพือ่สรางเสริมใหเยาวชนมีสุขภาวะทีดี่  เยาวชนทีส่นใจ หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  เยาวชนมีสุขภาวะทีดี่ สํานักปลัด /

 พฤติกรรมเพือ่สุขภาวะทีดี่  ในการดําเนินชีวติ  ตามโครงการ ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่

 - ประชุมสัมมนาเครือขายผูดูแลเด็กและ  - เพือ่ใหเด็กอายุ 0-5 ปี มี EQ อยูในเกณฑแ  หมู 3 - หมู 9 20,000 20,000 20,000 20,000  มีการดําเนินการ  เด็กอายุ 0 - 5 ปี มี EQ อยูในเกณฑแ สํานักปลัด /

 ผูปกครองเด็กเพือ่พัฒนา EQ และ  มาตรฐาน  ตามโครงการ  มาตรฐาน ร.พ.หางฉัตร /

 พัฒนาการ  - เพือ่ใหผูปกครองมีความรูและพัฒนา EQ หนวยงานอืน่

 เด็กได

 - พัฒนารูปแบบและกลไกเด็กไทย  - เพือ่ใหผูปกครองมีความรูและทักษะ  หมู 3 - หมู 9 25,000 25,000 25,000 25,000  มีการดําเนินการ  เด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวยั สํานักปลัด /

 ใหมีโภชนาการสมวยั  ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเล้ียงดูบุตร  - พอ แมผูเล้ียงดูเด็กมีความรูและ  ตามโครงการ  ไดรับการการเล้ียงดูอยางถูกตอง ร.พ.หางฉัตร /

 หลานทีถู่กตองตามวยั  ทักษะในการเล้ียงดูเด็ก  เหมาะสมตามวยั หนวยงานอืน่

 - เพือ่พัฒนาภาคีเครือขายระดับชุมชนใหมี  - ภาคีเครือขายมีการจัดกิจกรรม

 ความสามารถในการใหคําปรึกษา แนะนํา  โรงเรียนพอแม โดยการสอน

 ดูแลเด็กทีม่ีปัญหา  ตามหลักสูตร
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งบประมาณและทีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - พัฒนาชมรมสายใยรักแหงครอบครัว  เพือ่พัฒนาทักษะในการใหคําแนะนํา  หมู 3 - หมู 9 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  แมและลูกมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้ สํานักปลัด /

 แกหญงิหลังคลอดโดยสมาชิกชมรม  - สมาชิกชมรมสายใยรักฯ เขารวม  ตามโครงการ  และลูกมีพัฒนาการตามวยั ร.พ.หางฉัตร /

 สายใยรักฯ  โครงการแมอาสา ชวยใหคําแนะนํา หนวยงานอืน่

 แมหลังคลอดในสถานบริการ และ

 ในชุมชน

 - ฝึกอบรมทักษะในการปูอนนมลูก

 ดวยแกว ใหแกแมอาสา

 - วสัดุอุปกรณแ ในการสาธติ

 - ชุมชนสุขภาพดีดวยวถิีการแพทยแแผนไทย  เพือ่สงเสริมใหชุมชนมีกิจกรรมการดูแล  หมู 3 - หมู 9 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  - ประชาชนมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้ สํานักปลัด /

 เพือ่ลดโรคและปรับเปล่ียนพฤติกรรม  สุขภาพของตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  สงเสริมชุมชนตนแบบในการดูแล  ตามโครงการ  - ชุมชนเปูาหมายมีการดูแลสุขภาพ ร.พ.หางฉัตร /

 ดวยวธิ ี8อ   สุขภาพของตนเอง ครอบครัว  ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน หนวยงานอืน่

 และชุมชนโดยใชกระบวนการ  - อัตราการปุวยดวยโรคติดตอลดลง

 8อ ไดแก อิริยาบถ  อาหาร

 อากาศ อโรคยา อาจิณ อุเบกขา

 อุดมปัญญา อาชีพ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - 3อ. 2ส.  เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนและ  หมู 3 - หมู 9 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  นักเรียนและผูปกครองมีคุณภาพชีวติ สํานักปลัด /

 ผูปกครอง  - 3อ. (อาหาร อารมณแ ออกกําลัง-  ตามโครงการ  ทีดี่ขึน้ ร.พ.หางฉัตร /

 กาย) หนวยงานอืน่

 2ส. (ไมสูบบุหร่ี ไมด่ืมสุรา)

 - ประกวดบาน ดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  - เพื่อปรับปรุงส่ิงแวดลอมใหถกูสุขลักษณะ  หมู 3 - หมู 9 35,000 35,000 35,000 35,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนจัดบานเริอนไดถูกสุขลักษณะ สํานักปลัด /

 - เพื่อใหมบีานตัวอยาง  - หลังคาเรือน จัดบานถูกสุขลักษณะ  ตามโครงการ  และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้ ร.พ.หางฉัตร /

 รอยละ70 หนวยงานอืน่

 - มีบานตัวอยางหมูละ 3 หลัง

 - โรงเรียนสะอาดปราศจากโรคภัย  เพือ่สนับสนุนใหโรงเรียนสะอาดปราศจาก  โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว 50,000 50,000 50,000 50,000  มีการดําเนินการ  โรงเรียนสะอาดปราศจากโรคภัย สํานักปลัด /

 โรคภัย  โรงเรียนบานปันงาว  ตามโครงการ ร.พ.หางฉัตร /

 โรงเรียนหางฉัตรวทิยา หนวยงานอืน่

 - สรางเครือขายความมัน่คงทางดานอาหาร  เพือ่สรางเครือขายความมัน่คงทางดานอาหาร  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนมีความเป็นอยูทีดี่ สํานักปลัด /

 ของชุมชน  ตามโครงการ ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่

258

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ต้ิวถุงผามาโฮงยา  - ลดภาวะโลกรอนจากการใชถุงพลาสติก  หมู 3 - หมู 9 50,000 50,000 50,000 50,000  มีการดําเนินการ  ผูปุวยทีใ่ชยาตอเนือ่งไดรับยา สํานักปลัด /

 - ผูปุวยทีใ่ชยาตอเนือ่งไดรับการดูแลในเร่ือง  - ผูปุวยโรคความดันโลหิตสูง  ตามโครงการ  ตามแผนการรักษาอยางถูกตอง ร.พ.หางฉัตร /

 การรับประทานยาไดถูกตอง  - ผูปุวยโรคเบาหวาน หนวยงานอืน่

 - ผูปุวยโรคเร้ือรังอืน่ ๆ 

 - อบรมเรียนวายน้ําภาคฤดูรอน  เพือ่เด็กและเยาวชน มีทักษะการวายน้ํา  หมู 3 - หมู 9 50,000 50,000 50,000 50,000  มีการดําเนินการ  เด็กและเยาวชน มีทักษะการวายน้ํา สํานักปลัด

เด็กเยาวชนอายุ 8 - 15 ปี  ติดตัวไวใชยามฉุกเฉิน  เด็กเยาวชนอายุ 8 - 15 ปี  ตามโครงการ  อยางมีประสิทธภิาพ

 - อบรมการปูองกันและลดอุบัติเหตุในชุมชน  เพือ่สงเสริมใหความรูแกแกนนําหมูบาน  หมู 3 - หมู 9 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนตระหนักและปูองกัน สํานักปลัด

 ในเร่ือง "เมาไมขับ"  อบรมใหความรู / จัดทําปูาย  ตามโครงการ  ลดอุบัติเหตุ จากการด่ืมแอลกอฮอลแ

 ประชาสัมพันธแ / แผนพับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การปอ้งกัน รกัษา สง่เสรมิ ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถ่ิน
 - สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย  เพือ่ใหประชาชนในพืน้ทีม่ีสุขภาพทีส่มบูรณแ  หมู 3 - หมู 9 50,000 50,000 50,000 50,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแแข็งแรง สํานักปลัด

 แข็งแรง  ตามโครงการ

 - ออกกําลังกายเพือ่สงเสริมสุขภาพ  เพือ่สงเสริมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  ผูสูงอายุมีสุขภาพรางกายทีแ่ข็งแรง สํานักปลัด

 ของผูสูงอายุ  ตามโครงการ

 - สงเสริมการออกกําลังกาย การรําไทเก฿ก  เพื่อใหผูสูงอายทุี่มสุีขภาพที่สมบูรณแแขง็แรง  ผูสูงอายุ บานขามแดง หมู 6 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแแข็งแรง สํานักปลัด

 ผูสูงอายุ  และสนับสนุนอปุกรณแในการฝึก เชน โทรทัศนแ  ตามโครงการ

 เคร่ืองเลน VCD

 - จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง  เพือ่สงเสริมการออกกําลังกายใหกับประชาชน  หมู 3 - หมู 9 200,000 200,000 200,000 200,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแแข็งแรง สํานักปลัด

 ทุกเพศทุกวยั  ตามโครงการ

 - รณรงคแปัน่รถจักรยานเพือ่สุขภาพ  เพือ่สงเสริมใหประชาชนและเยาวชน  หมู 3 - หมู 9 50,000 50,000 50,000 50,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแแข็งแรง สํานักปลัด

 เห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย  ตามโครงการ

 โดยการปัน่จักรยาน

 - ซอมแซมอุปกรณแออกกําลังกาย  เพือ่สงเสริมการออกกําลังกายใหกับประชาชน  หมู 3 - หมู 9 50,000 50,000 50,000 50,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีความพึงพอใจกับการมี สํานักปลัด

 ตามโครงการ  อุปกรณแทีดี่สําหรับออกกําลังกาย

 และมีสุขภาพรางกายทีแ่ข็งแรง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - รณรงคแใสใจสุขภาพและการบริโภคอาหาร  เพือ่ใหประชาชนมีสุขภาพทีดี่  หมู 3 - หมู 9 20,000 20,000 20,000 20,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแแข็งแรง สํานักปลัด /

 อยางถูกตอง  ตามโครงการ ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่

 - ตรวจสุขภาพประชาชนประจําปี  เพือ่ออกหนวยตรวจสุขภาพ และใหคําปรึกษา  หมู 3 - หมู 9 30,000 30,000 30,000 30,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแแข็งแรง สํานักปลัด /

 แกประชาชน  ตามโครงการ ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่

 - สงเสริมสุขภาพจิต ภาคประชาชน  เพือ่ลดอัตราการฆาตัวตายไมเกิน 6.8 ตอแสน  หมู 3 - หมู 9 30,000 30,000 30,000 30,000  มีการดําเนินการ  อัตราการฆาตัวตาย ลดลง ไมเกิน 6.8 สํานักปลัด /

 ประชากร  ตามโครงการ  ตอแสนประชากร ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่

 - สงเสริมความรูเกีย่วกับสุขภาพ  เพือ่สงเสริมการใหความรูการดูแลสุขภาพ  หมู 3 - หมู 9 5,000 5,000 5,000 5,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแแข็งแรง สํานักปลัด /

 ตามโครงการ ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่

 - สงเสริมความรูและตรวจสุขภาพ  เพือ่ใหความรูและตรวจสุขภาพใหผูสูงอายุ  หมู 3 - หมู 9 30,000 30,000 30,000 30,000  มีการดําเนินการ  ผูสูงอายุมีความรูและดูแลสุขภาพตนเอง สํานักปลัด /

 ผูสูงอายุ  ในเขตพืน้ที่  ตามโครงการ  ไดเป็นอยางดี ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ประกวดสุขภาพผูสูงอายุ  - เพือ่เผยแพรเกณฑแมาตรฐานผูสูงอายุ  หมู 3 - หมู 9 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  ผูสูงอายุมีสุขภาพดี สํานักปลัด /

 สุขภาพดี  ตามโครงการ ร.พ.หางฉัตร /

 - เพือ่พัฒนาผูสูงอายุใหมีสุขภาพดี หนวยงานอืน่

 - ตรวจสมรรถภาพผูสูงอายุ  เพือ่ใหผ็สูงอายุมีสมรรถภาพรางกาย  หมู 3 - หมู 9 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  ผูสูงอายุมีสมรรถภาพทีพ่ึงประสงคแ สํานักปลัด /

 และจิตใจทีดี่  ตามโครงการ ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่

 - อบรมผูนํานักเรียนดานสุขภาพ  เพือ่อบรมผูนํานักเรียน ใหเป็นตัวอยางทีดี่  โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว 20,000 20,000 20,000 20,000  มีการดําเนินการ  อบรมผูนํานักเรียนใหเป็นตัวอยาง สํานักปลัด /

 ในการดูแลรักษาสุขภาพ  โรงเรียนบานปันงาว  ตามโครงการ  ทีดี่ในการดูแลรักษาสุขภาพ ร.พ.หางฉัตร /

 โรงเรียนหางฉัตรวทิยา หนวยงานอืน่

 - จัดซ้ือตูยา/ยาสามัญประจําบาน  - เพือ่สงเสริมสุขภาพใหกับประชาชน  หมู 3 - หมู 9 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสุขภาพรางกายสมบูรณแ สํานักปลัด

 - เพือ่จัดใหมียาสามัญประจําบานทุกบาน  ตามโครงการ  แข็งแรง

 จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย  เพือ่สงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  หมู 3 - หมู 9 50,000 50,000 50,000 50,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแแข็งแรง สํานักปลัด /

 ในชุมชน  ใหกับประชาชนในชุมชน  ออกกําลังกาย วดัรอบเอว  ตามโครงการ ร.พ.หางฉัตร /

 วดัความดันโลหิต ฯลฯ หนวยงานอืน่
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งบประมาณและทีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - สนับสนุนวสัดุอุปกรณแในการสงเสริม  เพือ่สนับสนุนวสัดุอุปกรณแในการสงเสริม  หมู 3 - หมู 9 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแแข็งแรง สํานักปลัด /

 สุขภาพ  สุขภาพใหกับประชาชน  นมสําหรับเด็ก เคร่ืองวดัความดัน  ตามโครงการ ร.พ.หางฉัตร /

 โลหิต ตาชั่ง ถุงยาง ฯลฯ หนวยงานอืน่

 - เด็กไทยยุคใหมใสใจสุขภาพดวยการ-  เพือ่ใหเด็กนักเรียนในโรงเรียนมีความรู  หมู 3 - หมู 9  เด็กนักเรียนมีองคแความรูในเร่ือง สํานักปลัด /

 แพทยแแผนไทย  การดูแลสุขภาพตนเองในอาหารตามธาตุ  - มีกิจกรรมการบริโภคอาหาร 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  การดูแลสุขภาพตนเอง และนําไป ร.พ.หางฉัตร /

 และการออกกําลังกายดวยทาฤๅษีดีดตน,  ตามธาตุและกายบริหารดวย  ตามโครงการ  ปฏิบัติได หนวยงานอืน่

 และการนวดเพือ่สุขภาพ  ทาฤาษีดัดตนในโรงเรียน

 - มีสวนสาธติสมุนไพรพืน้บาน

 ในโรงเรียน

 - หนูนอยรวมใจใฝุเรียนรูดานสุขภาพ  เพือ่ใหเด็กวยัเรียนมีความรูในเร่ืองสุขภาพ  โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว 30,000 30,000 30,000 30,000  มีการดําเนินการ  เด็กวยัเรียนสามารถดําเนินงานดาน สํานักปลัด /

 สูจิตอาสาในชุมชน  และเพือ่ใหเด็กสามารถชวยพัฒนาสุขภาพ  โรงเรียนบานปันงาว  ตามโครงการ  สาธารณสุขและเผยแพรองคแความรู ร.พ.หางฉัตร /

 ประชาชนในชุมชน  โรงเรียนหางฉัตรวทิยา  รวมกับชุมชนได หนวยงานอืน่

 - โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง  เพือ่พัฒนาโรงเรียนใหเป็นโรงเรียนสงเสริม  - โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนา 20,000 20,000 20,000 20,000  มีการดําเนินการ  ส่ิงแวดลอมเอือ้ตอการสงเสริมสุขภาพ สํานักปลัด /

 และระดับเพชร  สุขภาพระดับทองและระดับเพชร  ตามเกณฑแโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ตามโครงการ ร.พ.หางฉัตร /

 - โรงเรียนผานเกณฑแโรงเรียนฯ หนวยงานอืน่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและทีผ่านมา

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - สตรีหางฉัตรใสใจสุขภาพ  เพือ่ใหสตรีในชุมชนไดรวมกลุมกันในการ  หมู 3 - หมู 9 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  สตรีวยัเจริญพันธุแมีความรูและทักษะ สํานักปลัด /

 ชวยเหลือดูแลสุขภาพและคัดกรอง คนหา  - สตรีวยัเจริญพันธแอายุ 20 ปีขึน้ไป  ตามโครงการ  ตรวจเตานมดวยตนเองและไดรับการ ร.พ.หางฉัตร /

 โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม  สามารถตรวจเตานมดวยตนเอง  ตรวจคัดกรองโดยเจาหนาที ่และอัตรา หนวยงานอืน่

 อยางถูกตอง  ไดถูกตอง  การปุวยดวยโรคมะเร็งเตานมและ

 - สตรีอายุ 30 - 60 ปี ไดรับการ  มะเร็งปากมดลูกลดลง

 ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมและ

 มะเร็งปากมดลูกโดยเจาหนาที่

 - พัฒนาอนามัยแมและเด็ก  เพือ่สงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก  หมู 3 - หมู 9 50,000 50,000 50,000 50,000  มีการดําเนินการ  สามารถสงเสริมสุภาพอนามัย สํานักปลัด /

 ภายในพืน้ที่  ตามโครงการ  แมและเด็กในพืน้ทีไ่ดเป็นอยางดี ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่

 - สงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม  - เพือ่กระตุนสังคมใหเห็นถึงความสําคัญ  หมู 3 - หมู 9 30,000 30,000 30,000 30,000  มีการดําเนินการ  ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ สํานักปลัด /

 ของสถาบันครอบครัว การดูแลบุตร  - แกนนําในชุมชนหรือ อสม. 20 คน  ตามโครงการ  ของการเล้ียงลูกดวยนมแม รวมทัง้ ร.พ.หางฉัตร /

 ดวยความรัก และความอบอุน  - หญงิต้ังครรภแ 20 คน  การดูแลเอาใจใสในสุขภาพและทารก หนวยงานอืน่

 - เพือ่ใหเด็กไทยไดกินนมแมอยางถูกวธิี  - มารดาหลังคลอด 60 คน  หลังคลอดใหมีสุขภาพดี

 - ผูเล้ียงดูเด็กทีบ่าน 60 คน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - แมเรียนรูสรางสายใยเพือ่ลูกรัก  เพือ่สงเสริมความผูกผันระหวางแมกับลูก  หมู 3 - หมู 9 20,000 20,000 20,000 20,000  มีการดําเนินการ  ผูเป็นแมใสใจดูแลลูกอยางถูกวธิี สํานักปลัด /

 ตามโครงการ  ทําใหลูกมีรางกายแข็งแรง ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่

 - ครัวเคล่ือนทีเ่พือ่วถิีการกินทีดี่  - ลดอตัราปุวยโรคอจุจาระรวงและ  หมู 3 - หมู 9 20,000 20,000 20,000 20,000  มีการดําเนินการ  - อัตราปุวยโรคระบบทางเดินอาหาร สํานักปลัด /

 ของประชาชน  โรคอาหารเป็นพิษ  - มีครัวเคล่ือนทีถู่กหลักสุขาภิบาล  ตามโครงการ  และโรคติดตอลดลง ร.พ.หางฉัตร /

 - ลดอตัราปุวยโรคที่ติดตอทางน้ําลาย  - ผูปรุงอาหารมีความรูเกีย่วกับ  - โรงครัวเคล่ือนทีถู่กหลักสุขาภิบาล หนวยงานอืน่

 (ไวรัสตับอกัเสบ,ไขหวดั,โรคมอืเทาปาก)  การประกอบอาหารถูกหลัก  อาหาร

 - ปรับสภาพแวดลอมใหถกูหลัก  สุขาภิบาล

 - ปรับปรุง และพัฒนาตลาดสดชุมชน  เพือ่ปรับปรุง และพัฒนาตลาดสดชุมชน  ตลาดสด ตลาดชุมชน หมู 3 - หมู 9 50,000 50,000 50,000 50,000  มีการดําเนินการ  ปรับปรุง และพัฒนาตลาดสดชุมชน สํานักปลัด /

 ในพืน้ทีรั่บผิดชอบเทศบาลตําบลหางฉัตร-  ในพืน้ทีรั่บผิดชอบ ใหเป็นระเบียบเรียบรอย  ตามโครงการ  ในพืน้ทีรั่บผิดชอบ ใหเป็นระเบียบ ร.พ.หางฉัตร /

 แมตาล  และถูกสุขอนามัย  เรียบรอยและถูกสุขอนามัยไดเป็นอยางดี หนวยงานอืน่

 - พัฒนาตลาดสดนาซ้ือ  - เพือ่ใหตลาดสดผานเกณฑแตลาดสดนาซ้ือ  หมู 3 และ หมู 7 20,000 20,000 20,000 20,000  มีการดําเนินการ  ผูประกอบการใหความรวมมือและ สํานักปลัด /

 ระดับดี/ดีมาก  ผูประกอบการตลาด  ตามโครงการ  สามารถพัฒนาตลาดสดผานเกณฑแ ร.พ.หางฉัตร /

 - มีชมรมผูประกอบการและมีการดําเนินการ  ตามทีก่ําหนดได หนวยงานอืน่

 ตอเนือ่ง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - สุขาภิบาลตลาดสด/ตลาดคลองถมนาซ้ือ  - เพือ่พัฒนาตลาดสดและตลาดคลองถม  หมู 3 - หมู 9 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  ตลาดสดมีการพัฒนาไดตามเกณฑแ สํานักปลัด /

 ใหไดมาตรฐาน  ตลาดสดผานเกณฑแมาตรฐานกรม  ตามโครงการ  มาตรฐานกรมอนามัย ร.พ.หางฉัตร /

 - ประชาชนไดบริโภคสินคาทีดี่มีคุณภาพ  อนามัยระดับดี รอยละ 60.00 หนวยงานอืน่

 - พัฒนารานอาหาร/แผงลอยจําหนาย  รานอาหาร/แผงลอยจําหนายอาหาร  หมู 3 - หมู 9 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  รานอาหาร/แผงลอยจําหนายอาหาร สํานักปลัด /

 อาหาร (Clean Food Good Taste)  ผานเกณฑแกรมอนามยั  รานอาหาร/แผงลอยจําหนายอาหาร  ตามโครงการ  พัฒนาไดตามมาตรฐานกรมอนามัย ร.พ.หางฉัตร /

 ผานเกณฑแกรมอนามัย รอยละ 80 หนวยงานอืน่

 - พัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานอาหาร  - เพือ่ใหรานอาหารผาน CFGT 80%  หมู 3 - หมู 9 20,000 20,000 20,000 20,000  มีการดําเนินการ สามารถใหความรูแกผูประกอบการ สํานักปลัด /

 - เพือ่ใหมีชมรมผูประกอบการและมีการ  ผูประกอบการรานอาหาร  ตามโครงการ รานอาหารในพืน้ทีไ่ดเป็นอยางดี ร.พ.หางฉัตร /

 ดําเนินการตอเนือ่ง หนวยงานอืน่

 - การปูองกันและควบคุมโรคทีม่ีอาหาร  เพือ่ใหมารดาและพีเ่ล้ียงศูนยแเด็ก มีความรู  หมู 3 - หมู 9 15,000 15,000 15,000 15,000  มีการดําเนินการ ผูปกครองและพีเ่ล้ียงศูนยแเด็กมี สํานักปลัด /

 และน้ําเป็นส่ือ  สามารถนําไปปฏิบัติตัวในการควบคุมและ  - โรคอุจจาระรวงและโรคอาหาร  ตามโครงการ ความรูและสามารถปูองกันโรคทีม่ี ร.พ.หางฉัตร /

 ปูองกันโรค  เป็นพิษในเด็ก 0-5 ปี ลดลงรอยละ อาหารและน้ําเป็นส่ือในเด็ก 0-5 ปี หนวยงานอืน่

  20.00 จากคา median

 - กเวยเต๋ียวอนามัย คนไทยสุขภาพดี  - รานกเวยเต๋ียวผานเกณฑแกรมอนามยั  หมู 3 - หมู 9 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  รานจําหนายกเวยเต๋ียวพัฒนาได สํานักปลัด /

 - เพือ่ลดการเกิดโรคทีม่ีอาหารและน้ํา  รานกเวยเต๋ียวผานเกณฑแ  ตามโครงการ  มาตรฐานกรมอนามัย ร.พ.หางฉัตร /

 เป็นส่ือและสารเคมีปนเปือ้นในอาหาร  กรมอนามัยรอยละ 5.00 หนวยงานอืน่
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งบประมาณและทีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ตรวจสารเคมีการเกษตรในกลุมผูบริโภค  เพือ่ตรวจเฝูาระวงัสารเคมีทางการเกษตร  หมู 3 - หมู 9 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  - เกษตรกลุมเส่ียงไดรับการตรวจ สํานักปลัด /

 ตกคางในรางกาย  ประชาชนกลุมเส่ียงดานสารเคมี  ตามโครงการ  เฝูาระวงัสารเคมีตกคางในรางกาย ร.พ.หางฉัตร /

 จากการเกษตรไดรับการตรวจ  - ผุบริโภคไดบริโภคผักทีป่ลอดสารพิษ หนวยงานอืน่

 หมูบาน 50 หลัง

 - ควบคุมปูองกันโรคติดตอ  เพือ่ควบคุมและปูองกันโรคติดตอในพืน้ที่  หมู 3 - หมู 9 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  อัตราการเจ็บปุวยดวยโรคติดตอลดลง สํานักปลัด /

  - ผูปุวยโรคเร้ือนรายใหมไมมี  ตามโครงการ  และหรือไมมีอัตรการปุวยดวยโรคติดตอ ร.พ.หางฉัตร /

 ความพิการระดับ 2 รอยละ 100 หนวยงานอืน่

 - อัตราปุวยโรคอาหารเป็นพิษ

 ไมเกิน 205 ตอแสนประชากร  

 - อัตราปุวยดวยโรคอุจจาระรวง

 อยางแรงไมเกิน 1.5 ตอแสน

 ประชากร

 - ควบคุมและปูองกันโรคระบาด/  เพือ่ดําเนินการควบคุมและปูองกันโรคระบาด/  หมู 3 - หมู 9 50,000 50,000 50,000 50,000  มีการดําเนินการ  สามารถควบคุมและปูองกันโรค สํานักปลัด /
 โรคอุบัติใหมในพืน้ที่  โรคอุบัติใหม เชน โรคไขหวดันก ไขปวดขอ  ตามโครงการ  ทีอุ่บัติขึน้ใหมไดอยางทันทวงที ร.พ.หางฉัตร /

 ยุงลาย ฯลฯ หนวยงานอืน่

267

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ควบคุม/ปูองกันโรคไขเลือดออก  เพือ่ดําเนินการปูองกันและควบคุม  หมู 3 - หมู 9 150,000 150,000 150,000 150,000  มีการดําเนินการ  สามารถปูองกันและควบคุม การระบาด สํานักปลัด /

 การระบาดของโรคไขเลือดออก  ตามโครงการ  ของไขเลือดออกใหอยูวงจํากัด ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่

 - ควบคุม/ปูองกัน โรคพิษสุนัขบา  เพือ่ควบคุม/ปูองกัน การระบาดของโรค-  หมู 3 - หมู 9 20,000 20,000 20,000 20,000  มีการดําเนินการ  สามารถควบคุม/ปูองกัน การระบาด สํานักปลัด /

 พิษสุนัขบา  ตามโครงการ  โรคพิษสุนัขบาใหอยูวงจํากัด ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่

 - พลังประชาชนกําจัดลูกน้ํายุงลาย  เพือ่สงเสริมใหประชาชนรวมกันทําลาย  หมู 3 - หมู 9 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  ทุกหมูบานปลอดจากไขเลือดออก สํานักปลัด /

 แหลงเพาะพันธุแลูกน้ํายุงลาย  ตามโครงการ ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่

 - ประกวดการควบคุมปูองกัน  เพือ่ประกวดหมูบานปลอดจากลูกน้ํายุงลาย  หมู 3 - หมู 9 20,000 20,000 20,000 20,000  มีการดําเนินการ  สามารถปูองกันและควบคุม การระบาด สํานักปลัด /

 โรคไขเลือดออก  และเป็นหมูบานทีไ่มเกิดการระบาดของโรค  ตามโครงการ  ของไขเลือดออกใหอยูวงจํากัด ร.พ.หางฉัตร /

 ไขเลือดออก หนวยงานอืน่
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เฝูาระวงัควบคุมโรคไขหวดัใหญ/  เพือ่ใหมีทีมควบคุมปูองกันโรคไขหวดัใหญ/  หมู 3 - หมู 9 30,000 30,000 30,000 30,000  มีการดําเนินการ  สามารถมีทีมควบคุมปูองกันโรค สํานักปลัด /

 ไขหวดันก  ไขหวดันกระดับตําบลและสามารถควบคุมโรค  ตามโครงการ  และสามารถควบคุมโรคไขหวดัใหญ/ ร.พ.หางฉัตร /

 ไดทันเวลา  ไขหวดันกไดอยางทันทวงที หนวยงานอืน่

 - คัดกรองผูปุวยโรคเบาหวานและ  เพือ่ตรวจหาผูปุวยโรคเบาหวาน และ  หมู 3 - หมู 9 50,000 50,000 50,000 50,000  มีการดําเนินการ  ผูปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิต- สํานักปลัด /

 ความดันโลหิตสูง  ความดันโลหิตสูง ในประชาชน  คัดครองกลุมเส่ียง  ตามโครงการ  สูงปฏิบัติตัวไดถูกตอง และมีจํานวน ร.พ.หางฉัตร /

 ผูปุวยลดลงอยางตอเนือ่ง หนวยงานอืน่

 - คัดกรองวณัโรคทุกหมูบาน  เพือ่คัดกรองวณัโรคทุกหมูบานในพืน้ที่  หมู 3 - หมู 9 50,000 50,000 50,000 50,000  มีการดําเนินการ  ทุกหมูบานปลอดภัย ปราศจากวณัโรค สํานักปลัด /

 เขตเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล  ตามโครงการ ร.พ.หางฉัตร /

หนวยงานอืน่

 - ตรวจหนาทีข่องไตในกลุมผูปุวย  - ประชากรกลุมโรคเบาหวานและโรคความ  หมู 3 - หมู 9 50,000 50,000 50,000 50,000  มีการดําเนินการ  ผูปุวยไดรับการตรวจครบทุกคน และ สํานักปลัด /

 โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  ดันโลหิตสูงไดรับการตรวจหนาทีข่องไต  กลุมเส่ียงโรคความดัน  ตามโครงการ  มีสุขภาพทีดี่ขึน้ ร.พ.หางฉัตร /

 - เมือ่พบภาวะแทรกซอนผูปุวยไดรับ  โรคเบาหวาน หนวยงานอืน่

 การตรวจรักษาอยางถูกตองและทันทวงที
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งบประมาณและทีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.4 แผนงานสาธารณสขุ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เตานมสวย ไมปุวยดวยมะเร็ง  - ควบคุมปูองกนัโรคมะเร็ง  หมู 3 - หมู 9 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  สตรีอายุ 15 ปีขึน้ไปมีความรู สํานักปลัด /

 - สตรีอาย ุ15 ปีขึ้นไปมคีวามรู ตระหนักถงึ  สตรีอายุ 15 ปีขึน้ไปทุกคน  ตามโครงการ  ตระหนักถงึความสําคัญของโรคมะเร็ง ร.พ.หางฉัตร /

 ความสําคัญของโรคมะเร็งและสามารถ  และสามารถตรวจเตานมตนเองได หนวยงานอืน่

 ตรวจเตานมตนเองไดถกูตอง  ถูกตอง

 - ไวรัสราย กลายเป็นมะเร็งปากมดลูก  - ควบคุมปูองกนัโรคมะเร็งปากมดลูก  หมู 3 - หมู 9 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดําเนินการ  สตรีกลุมเปูาหมายไดรับการตรวจ สํานักปลัด /

 - สตรีอาย ุ15 ปีขึ้นไปมคีวามรู ตระหนักถงึ  สตรีอายุ 35, 40, 45, 50, 55  ตามโครงการ  มะเร็งปากมดลูก ร.พ.หางฉัตร /

 ความสําคัญของโรคมะเร็ง และเขารับ  และ 60 ปี หนวยงานอืน่

 การตรวจโรคมะเร็งปากมดลูก

 - ชาวประชาปลอดพยาธิ  เพือ่ใหอัตราการตรวจพบโรคพยาธใิบไม  หมู 3 - หมู 9 25,000 25,000 25,000 25,000  มีการดําเนินการ  สามารถทําใหอัตราการตรวจพบโรคฯ สํานักปลัด /

 ในตับไมเกินรอยละ 5  คัดกรองประชาชนอายุ 25 ปีขึน้ไป  ตามโครงการ  อยูในเกณฑแทีก่ําหนดได ร.พ.หางฉัตร /

 ตรวจอุจจาระคนหาโรคพยาธิ หนวยงานอืน่

 ใบไมในตับ

 รวมแผนงานสาธารณสุข  4  โครงการ     - 2,470,000   2,470,000   2,470,000   2,470,000    -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.5 แผนงานเคหะและชมุชน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การปอ้งกัน รกัษา สง่เสรมิ ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถ่ิน
1  กอสรางลานกีฬาอเนกประสงคแ  เพือ่สงเสริมการออกกําลังกายของหมูบาน  บานแมฮาว หมู 3 400,000       -             400,000       -              มีการดําเนินการ  ประชาชนในหมูบานมีสุขภาพรางกาย กองชาง

 พรอมอุปกรณแออกกําลังกาย   ตามโครงการ  แข็งแรง สมบูรณแ

2  กอสรางลานกีฬาฟุตซอล  เพือ่สงเสริมการออกกําลังกายของหมูบาน  บานสถานี หมู 4 400,000       -             400,000       -              มีการดําเนินการ  ประชาชนในหมูบานมีสุขภาพรางกาย กองชาง

 กวาง 20 เมตร ยาว 50 เมตร  ตามโครงการ  แข็งแรง สมบูรณแ

3  กอสรางสระวายน้ํา  เพือ่สงเสริมการออกกําลังกายของหมูบาน  บานสถานี หมู 4 400,000       -             400,000       -              มีการดําเนินการ  ประชาชนในหมูบานมีสุขภาพรางกาย กองชาง

 ตามโครงการ  แข็งแรง สมบูรณแ

4  กอสรางสนามเทนนิส  เพือ่สงเสริมการออกกําลังกายของหมูบาน  บานสถานี หมู 4 300,000       -             300,000       -              มีการดําเนินการ  ประชาชนในหมูบานมีสุขภาพรางกาย กองชาง

 ตามโครงการ  แข็งแรง สมบูรณแ

5  ปรับปรุงลานกีฬา  เพือ่สงเสริมการออกกําลังกายของหมูบาน  บานสถานี หมู 4 300,000       300,000       300,000       300,000        มีการดําเนินการ  ประชาชนในหมูบานมีสุขภาพรางกาย กองชาง

 - เพิม่แสงสวาง  ตามโครงการ  แข็งแรง สมบูรณแ

 - เทลานกีฬาใหม

 - สรางหองน้ํา 2 หองใหญ
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งบประมาณและทีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.5 แผนงานเคหะและชมุชน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6  กอสรางลานกีฬาอเนกประสงคแ  เพือ่สงเสริมการออกกําลังกายของหมูบาน  บานปันงาว หมู 7 500,000       -             -             -              มีการดําเนินการ  ประชาชนในหมูบานมีสุขภาพรางกาย กองชาง

 พรอมบดอัดปรับถมดิน และกอสรางร้ัว  - ปรับถมดินลูกรัง พรอมบดอัด  ตามโครงการ  แข็งแรง สมบูรณแ

 คอนกรีต สนามกีฬาเฉลิมพระเกียติ  - เทลานกีฬา คสล.

 บานปันงาว - บานหัวหนอง  - สรางหลังคา 

 - รางระบายน้ํา คสล.

 - ร้ัวตะแกรงเหล็ก

7  ปรับปรุงลานกีฬา สนามเด็กเลน  เพือ่สงเสริมการออกกําลังกายของหมูบาน  บานปางมวง หมู 9 300,000       300,000       300,000       300,000        มีการดําเนินการ  ประชาชนในหมูบานมีสุขภาพรางกาย กองชาง

 สนามเปตอง  ตามโครงการ  แข็งแรง สมบูรณแ

8  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนแสนามกีฬา  เพือ่สงเสริมการออกกําลังกายของหมูบาน  บานปางมวง หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนในหมูบานมีสุขภาพรางกาย กองชาง

 ตามโครงการ  แข็งแรง สมบูรณแ

9  ส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการ  เพือ่จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ  หมู 3 - หมู 9 200,000       200,000       200,000       200,000        มีการดําเนินการ  เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาลมีส่ิงอํานวย กองชาง

 บริการคนพิการ  สํานักงานเทศบาลตําบล  ตามโครงการ  ความสะดวกไวสําหรับบริการคนพิการ

 หางฉัตรแมตาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.5 แผนงานเคหะและชมุชน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การสง่เสรมิ สนับสนุน การจัดการศึกษาทัง้ในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน การศึกษาตามอัธยาศัย และสง่เสรมิการเรยีนรู้ชมุชน
10  กอสรางอาคารศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  เพือ่ใชเป็นศูนยแพัฒนาเด็กเล็กระดับตําบล  อาคาร ศพด.ทต.หางฉัตรแมตาล 3,000,000    -             -             -              มีการดําเนินการ  สามารถรองรับเด็กกอนวยัเรียนในพืน้ที่ กองชาง

 เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล  ตามแบบทีก่ําหนด 1 หลัง  ตามโครงการ  ไดเพิม่ขึน้ และพัฒนาการเรียนรูเด็ก

 อยางเป็นระบบ มีประสิทธภิาพยิง่ขึน้

11  ปรับปรุง ซอมแซม ตอเติม ศูนยแพัฒนา  เพือ่ปรับปรุง ซอมแซม ตอเติม ศูนยแพัฒนา  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว 150,000       150,000       150,000       150,000        มีการดําเนินการ  เป็นศูนยแพัฒนาเด็กเล็กทีส่ะอาด รมร่ืน กองชาง

 เด็กเล็ก  เด็กเล็ก 3 ศูนยแ  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง  ตามโครงการ  นาอยู และเป็นสัดสวน

 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว

12  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนแศูนยแพัฒนา  เพือ่ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนแศูนยแพัฒนา  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว 40,000        40,000        40,000        40,000         มีการดําเนินการ  เป็นศูนยแพัฒนาเด็กเล็กทีส่ะอาด รมร่ืน กองชาง

 เด็กเล็ก  เด็กเล็ก 3 ศูนยแ  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง  ตามโครงการ  นาอยู

 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว

13  กอสรางศูนยแการเรียนรูชุมชน/หองสมุด  เพือ่เป็นศูนยแการเรียนรูในการคนควาหา  หมู 3 - หมู 9 500,000       500,000       500,000       500,000        มีการดําเนินการ  ประชาชนในหมูบานมีศูนยแการเรียนรู กองชาง

 ประจําหมูบาน  ขอมูลตาง ๆ  กอสรางอาคารศูนยแฯ และ  ตามโครงการ  สามารถคนควาหาขอมูลตาง ๆ ได

 อุปกรณแ IT ครบวงจร  สะดวก
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.5 แผนงานเคหะและชมุชน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14  ปรับปรุงและพัฒนาศูนยแเรียนรูชุมชน  เพือ่เป็นแหลงรวบรวมและเผยแพรขัอมูล  หมู 3 - หมู 9 300,000       300,000       300,000       300,000        มีการดําเนินการ  ประชาชนในหมูบานมีศูนยแการเรียนรู กองชาง

 องคแความรูชุมชนแกประชาชนทัง้ในและ  ตามโครงการ  สามารถคนควาหาขอมูลตาง ๆ ได

 นอกพืน้ที่  สะดวก

 การสง่เสรมิความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
15  กอสรางอาคารผูสูงอายุ  เพือ่เป็นศูนยแรวมในการทํากิจกรรม  บานแมฮาว หมู 3 300,000       -             300,000       -              มีการดําเนินการ  ผูสูงอายุมีสถานทีท่ํากิจกรรมรวมกัน กองชาง

 ของผูสูงอายุในหมุบาน  กวาง 6 เมตร ยาว 8 เมตร  ตามโครงการ  ไดอยางมีประสิทธภิาพ

16  กอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน  เพือ่ใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ  หมู 3 - หมู 9 200,000       200,000       200,000       200,000        มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ กองชาง

 พรอมอุปกรณแ  ไดอยางทัว่ถึงและชัดเจน  ตามโครงการ  อยางทัว่ถึงและชัดเจน

17  ปรับปรุง ซอมแซมหอกระจายขาว  เพือ่ปรับปรุง ซอมแซมหอกระจายขาว  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ กองชาง

 ประจําหมูบาน  ใหมีสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา  ตามโครงการ  อยางทัว่ถึงและชัดเจน

18  ปรับปรุง ซอมแซมศูนยแสาธารณสุข  เพือ่ปรับปรุง ซอมแซม ศูนยแ อสม.ประจํา  หมู 3 - หมู 9 200,000       200,000       200,000       200,000        มีการดําเนินการ  ศูนยแ อสม.พรอมทีใ่หบริการประชาชน กองชาง

 มูลฐานประจําหมูบาน  หมูบาน  ตามโครงการ  ไดตลอด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.5 แผนงานเคหะและชมุชน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19  กอสรางอาคารอเนกประสงคแประจํา  เพือ่กอสรางอาคารอเนกประสงคแประจํา  หมู 3 - หมู 9 400,000       400,000       400,000       400,000        มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสถานทีใ่นการทํากิจกรรม กองชาง

 หมูบาน  หมูบาน ในการทํากิจกรรมตาง ๆ  ตามโครงการ  ตาง ๆ เพียงพอ

20  กอสรางอาคารอเนกประสงคแประจํา  เพือ่กอสรางอาคารอเนกประสงคแประจํา  บานปันงาว หมู 7 400,000       -             400,000       -              มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสถานทีใ่นการทํากิจกรรม กองชาง

 หมูบาน  หมูบาน ในการทํากิจกรรมตาง ๆ  บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  ตามโครงการ  ตาง ๆ เพียงพอ

 บนปันงาว - บานหัวหนอง 

21  กอสรางทีอ่านหนังสือพิมพแประจําหมูบาน  เพือ่สถานทีอ่านหนังสือพิมพแ ส่ือ ส่ิงพิมพแ  บานปันงาว หมู 7 100,000       -             -             -              มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสถานทีใ่นการอาน กองชาง

 ตาง ๆ ทีเ่ป็นสัดสวน  ตามโครงการ  หนังสือพิมพแ ส่ือ ส่ิงพิมพแตาง ๆ ได

 สะดวกและเป็นสัดสวน

22  กอสรางทีอ่านหนังสือพิมพแประจําหมูบาน  เพือ่สถานทีอ่านหนังสือพิมพแ ส่ือ ส่ิงพิมพแ  บานหัวหนอง หมู 8 100,000       -             -             -              มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสถานทีใ่นการอาน กองชาง

 ตาง ๆ ทีเ่ป็นสัดสวน  ตามโครงการ  หนังสือพิมพแ ส่ือ ส่ิงพิมพแตาง ๆ ได

 สะดวกและเป็นสัดสวน

23  กอสรางทีอ่านหนังสือพิมพแประจําหมูบาน  เพือ่สถานทีอ่านหนังสือพิมพแ ส่ือ ส่ิงพิมพแ  บานปางมวง หมู 9 100,000       -             -             -              มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสถานทีใ่นการอาน กองชาง

 ตาง ๆ ทีเ่ป็นสัดสวน  ตามโครงการ  หนังสือพิมพแ ส่ือ ส่ิงพิมพแตาง ๆ ได

 สะดวกและเป็นสัดสวน
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.5 แผนงานเคหะและชมุชน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24  ปรับปรุง ซอมแซม ทีอ่านหนังสือพิมพแ  เพือ่ปรับปรุง ซอมแซม อาคารทีอ่านหนังสือ  หมู 3 - หมู 9 100,000       100,000       100,000       100,000        มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสถานทีใ่นการอาน กองชาง

 ประจําหมูบาน  พิมพแประจําหมุบาน และปรับสภาพภูมิทัศนแ  ตามโครงการ  หนังสือพิมพแ ส่ือ ส่ิงพิมพแตาง ๆ ได

 สะดวก เป็นสัดสวน และสวยงาม

25  ปรับปรุงอาคารหอประชุมประจําหมูบาน  เพือ่ปรับปรุงอาคารโดยการติดต้ังกันสาด  บานหัวหนอง หมู 8 100,000       100,000       100,000       100,000        มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสถานทีใ่นการทํากิจกรรม กองชาง

 ปูองกันฝนสาดเขามาในบริเวณหอง  ทํากันสาด  ตามโครงการ  ตาง ๆ 

26  ปรับปรุงอาคารหอประชุมประจําหมูบาน  เพือ่ปรับปรุงอาคารและปูองกันทรัพยแสิน  บานปางมวง หมู 9 100,000       100,000       100,000       100,000        มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสถานทีใ่นการทํากิจกรรม กองชาง

 ทีสํ่าคัญของหมูบาน  อาคารหอประชุม โดยการ  ตามโครงการ  ตาง ๆ และปูองกันรักษาทรัพยแสิน

 ติดต้ังตาขายเหล็ก รอบอาคาร  ทีสํ่าคัญของหมูบานไดเป็นอยางดี

27  กอสรางอาคารหองน้ําสาธารณะ  เพือ่กอสรางหองน้ําสาธารณะประจําหมูบาน  บานปางมวง หมู 9 100,000       100,000       100,000       100,000        มีการดําเนินการ  หมูบานมีหองน้ําสาธารณะไวบริการ กองชาง

 ใหมัน่คง ถาวร  โรงเรียนบานปางมวง (เดิม)  ตามโครงการ  ประชาชน

 - หองน้ําชาย 3 หอง

 - หองอาบน้ํา 2 หอง

 - อางลางหนา 3 ชุด

 - โถปัสสาวะ 4 ชุด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.5 แผนงานเคหะและชมุชน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28  ปรับปรุง ซอมแซม อาคารโรงเรียน  เพือ่ปรับปรุง ซอมแซม อาคารโรงเรียน  บานปางมวง หมุ 9 100,000       100,000       100,000       100,000        มีการดําเนินการ  หมูบานมีสถานทีใ่นการทํากิจกรรม กองชาง

 บานปางมวง (เดิม)  บานปางมวง (เดิม) ใหเป็นสถานทีท่ํากิจกรรม  อาคารโรงเรียนบานปางมวง (เดิม)  ตามโครงการ  ตาง ๆ ทีเ่ป็นสัดสวน มัน่คง

 ตาง ๆ ของหมูบาน

29  ปรับปรุง ซอมแซม อาคารผูสูงอายุตําบล  เพือ่ปรับปรุง ซอมแซม อาคารผูสูงอายุ  ทีท่ําการชมรมผูสูงอายุตําบล 150,000       150,000       150,000       150,000        มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสถานทีใ่นการทํากิจกรรม กองชาง

 ใหมัน่คง ถาวร  หางฉัตร ปรับปรุงหลังคา  ตามโครงการ  ตาง ๆ และปูองกันรักษาทรัพยแสิน

 เปล่ียนฝูาเพดาน ผนังไม  ทีสํ่าคัญของหมูบานไดเป็นอยางดี

 รวมแผนงานเคหะและชุมชน  29  โครงการ     - 9,320,000   3,320,000   5,520,000   3,320,000    -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.6 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การสง่เสรมิความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
1  ส่งเสรมิความเข้มแข็งของชุมชน

 - จัดทําเวทีประชาคมตําบล/หมูบาน  เพือ่สรางการมีสวนรวมของประชาชน  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  ตําบล/หมูบาน มีความเขมแข็งและ สํานักปลัด

 ในการพัฒนาตําบล/หมูบาน  ตามโครงการ  มีการพัฒนาอยางตอเนือ่ง

 - ศูนยแปรองดองสมานฉันทแเพือ่การปฏิรูป  - เพือ่เสริมสรางความปรองดอง สมานฉันทแ  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนมีความปรองดอง สมานฉันทแ สํานักปลัด

 ใหกับประชาชน  ตามโครงการ  และรวมทํากิจกรรมตาง ๆ

 - เพือ่จัดกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย

 จากทางราชการ

 - สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข  เพือ่พัฒนาศักยภาพของ อสม. และเป็น  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  อสม.มีศักยภาพและมีกําลังใจทีไ่ด สํานักปลัด

 มูลฐานแหงชาติ (อสม.)  ขวญักําลังใจในการปฏิบัติงาน  ตามโครงการ  เสียสละเวลาในการปฏิบัติงาน

 เพือ่สวนรวม

 - สนับสนุนกิจกรรมองคแกรสาธารณะ  เพือ่สนับสนุนกิจกรรมองคแกรสาธารณะ  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  องคแกรสาธารณะดําเนินกิจกรรมทีเ่ป็น สํานักปลัด /

 ทีเ่ป็นประโยชนแตอประชาชน   ตามโครงการ  ประโยชนแตอประชาชน หนวยงานอืน่

 - อบรมพัฒนาศักยภาพกลุมพลังมวลชน  เพือ่พัฒนาศักยภาพกลุมพลังมวลชนตาง ๆ  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  กลุมพลังมวลชนมีศักยภาพในการ สํานักปลัด /

 ใหมีความเขมแข็ง  กลุมพลังมวลชน ทุกกลุม  ตามโครงการ  ทํางานเพือ่สวนรวม หนวยงานอืน่
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งบประมาณและทีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.6 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - อบรมพัฒนาศักยภาพองคแกรสตรี  เพือ่สงเสริมและสนับสนุนใหสตรีเขาไปมี  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  องคแกรสตรีตําบลหางฉัตรมีบทบาท สํานักปลัด /

 บทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ  องคแกรสตรีตําบลหางฉัตร  ตามโครงการ  ในการทํางานเพือ่สวนรวมทุกระดับ หนวยงานอืน่

 สังคม การปกครองทองถิน่

 - อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  เพือ่พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  อาสาสมัครพัฒนาชุมชนในหมูบาน สํานักปลัด /

 พัฒนาชุมชน (อช.)  (อช.) ในหมูบาน  อช.ทุกคน  ตามโครงการ  สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพ หนวยงานอืน่

 - อบรมเพือ่ปูองกันและแกไขปัญหา  เพือ่กระตุนใหเด็ก/เยาวชน ไดรับรูสภาพ  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  เด็ก/เยาวชน/สตรี มีความเขมแข็ง สํานักปลัด /

 ความรุนแรงตอเด็ก/เยาวชน/สตรี  ปัญหา และเพิม่ทักษะในการดําเนินชีวติ  ตามโครงการ  มีภูมิคุมกันตนเอง และปัญหาความ หนวยงานอืน่

 และปูองกันตัว  รุนแรงลดลงอยางตอเนือ่ง

 - อบรมเสริมสรางความสามัคคีในหมูบาน  เพือ่สรางความสามัคคี และลดปัญหา  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  เกิดความสามัคคีในหมูบาน สํานักปลัด

 ความขัดแยงในหมูบาน  ตามโครงการ  

 - พัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชน  เพือ่พัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนดานทักษะ  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  เยาวชนมีทักษะชีวติในความเป็นผูนํา สํานักปลัด

 ชีวติความเป็นผูนํา  ตามโครงการ  สงเสริมใหชุมชนเขมแข็ง

 - อบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพือ่พัฒนาศักยภาพกลุมพลังมวลชนในหมูบาน  หมู 3 - หมู 9 100,000       100,000       100,000       100,000        มีการดําเนินการ  กลุมพลังมวลชน มีวสัิยทัศนแในการ สํานักปลัด

 กลุมพลังมวลชน ทุกกลุม  ตามโครงการ  พัฒนาหมูบานตนเองเพิม่มากยิง่ขึน้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.6 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เพือ่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแก  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  ประชาชน เยาวชน มีความรูความ สํานักปลัด

 ประชาชน เยาวชน  ตามโครงการ  เขาใจและสามารถปฏิบัติตนตามหลัก

 คุณธรรมจริยธรรมไดเป็นอยางดี

 - อบรมความรูดานกฎหมาย  เพือ่สงเสริมใหประชาชนมีความรูดานกฎหมาย  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนมีความรูดานกฎหมาย สํานักปลัด /

 ทีม่ีความจําเป็นตอการดําเนินชีวติ  ตามโครงการ  และสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายได หนวยงานอืน่

 - อบรมพัฒนาผูนําชุมชนในการพัฒนา  เพือ่สงเสริมความสามัคคีในการทํางาน  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนในหมูบานมีความสามัคคี สํานักปลัด /

 ดวยหัวใจ  เพือ่สวนรวมอยางมีเปูาหมายและเป็นไปใน  ตามโครงการ  และทํางานเพือ่สวนรวมเป็นไปใน หนวยงานอืน่

 ทิศทางเดียวกัน  ทิศทางเดียวกัน

 - อบรมสงเสริมทักษะดานการพูด  เพือ่สงเสริมใหประชาชนมีความสามารถ  หมู 3 - หมู 9 10,000        10,000        10,000        10,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนมีทักษะการพูดในทีชุ่มชน สํานักปลัด /

  ดานการพูดในชุมชน  ตามโครงการ หนวยงานอืน่

 - สนับสนุนกิจกรรมศูนยแสงเสริมพัฒนา  เพือ่จัดกิจกรรมเกีย่วกับความเป็นพลเมืองดี  - จัดต้ังศูนยแสงเสริมพัฒนาประชา 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล มีศูนยแ สํานักปลัด /

 ประชาธปิไตยตําบล (คส.ปชต.)  ในวถิีประชาธปิไตย และจัดกิจกรรมอืน่  ธปิไตยตําบล  ตามโครงการ  สงเสริมพัฒนาประชาธปิไตย และ หนวยงานอืน่

 ทีเ่กีย่วของกับการสงเสริมหรือสนับสนุน  - อบรมเพือ่สงเสริมสนับสนุนการ  ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดเป็นอยางดี

 การเลือกต้ัง  เลือกต้ัง และพัฒนาประชาธปิไตย 
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เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.6 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - อบรมและสงเสริมความรูดานประชาธปิไตย  เพือ่สงเสริมความรูดานประชาธปิไตย  หมู 3 - หมู 9 40,000        40,000        40,000        40,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนมีความรูความเขาใจในเร่ือง สํานักปลัด /

 ใหกับประชาชนทุกระดับ   ตามโครงการ  ประชาธปิไตย สามารถนํามาปรับใชได หนวยงานอืน่

 และอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข

 - อบรมและสงเสริมความรูดานการเมือง  เพือ่สงเสริมความรูดานการเมือง การบริหาร  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนมีความรูความเขาใจในเร่ือง สํานักปลัด /

 การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล  งานแบบธรรมาภิบาลใหกับประชาชน  ตามโครงการ  การเมือง การบริหารงานแบบธรรมา- หนวยงานอืน่

 ทุกระดับ  ภิบาล และรวมกันพัฒนาหมูบานได

 อยางมีประสิทธภิาพ

 - สงเสริมความรูเร่ืองสิทธปิระชาชน  เพือ่สงเสริมความรูเร่ืองสิทธขิองประชาชน  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนมีความรูในเร่ืองสิทธขิอง สํานักปลัด /

 ตามโครงการ  ตนเองและเสริมสรางความเขมแข็ง หนวยงานอืน่

 ของชุมชน

 - ศึกษาดูงานหมูบานตัวอยางชุมชนเขมแข็ง  เพือ่สงเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกรักบานเกิด  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนในหมูบานมีความสามัคคี สํานักปลัด /

 เสริมสรางใหชุมชนมีความเขมแข็ง  ตามโครงการ  เสริมสรางใหชุมชนมีความเขมแข็ง หนวยงานอืน่

 - บาน วดั โรงเรียน (บวร)  เพือ่สงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีสัมพันธแ  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  สถาบันครอบครัวมีสัมพันธภาพทีดี่ สํานักปลัด /

 อันดีตอกัน โดยอาศัยความรวมมือจาก  ตามโครงการ  ชุมชนมีความเขมแข็ง หนวยงานอืน่

 สามองคแกรหลัก คือ วดั บาน โรงเรียน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.6 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ลดละเลิก การด่ืมสุราในครอบครัว  - เพือ่ปูองกันและขจัดความแรงแรง  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  สถาบันครอบครัวมีสัมพันธภาพทีดี่ สํานักปลัด /

 ของเยาวชนในชุมชน  ตามโครงการ  ชุมชนมีความเขมแข็ง หนวยงานอืน่

 - เพือ่สรางความตระหนักถึงปัญหาความ

 รุนแรงในครอบครัวทีจ่ะสงผลกระทบตอเยาวชน   

 - ครอบครัวเยาวชนไทยหางไกลอบายมุข  เพือ่ใหเยาวชนได ลด ละ เลิก อบายมุขตาง ๆ  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  สถาบันครอบครัวมีสัมพันธภาพทีดี่ สํานักปลัด /

 และตระหนักถึงโทษของส่ิงเสพติดทุกชนิด  ตามโครงการ  ชุมชนมีความเขมแข็ง หนวยงานอืน่

 - สถาบันครอบครัวอบอุน พอแมลูก  เพือ่สงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีสัมพันธภาพ  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  สถาบันครอบครัวมีสัมพันธภาพทีดี่ สํานักปลัด /

 ทีดี่ ครอบครัวอบอุน  ตามโครงการ  ชุมชนมีความเขมแข็ง หนวยงานอืน่

 - ครอบครัวตัวอยาง  เพือ่สงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีสัมพันธภาพ  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  สถาบันครอบครัวมีสัมพันธภาพทีดี่ สํานักปลัด /

 ทีดี่ ครอบครัวอบอุน  ตามโครงการ  ชุมชนมีความเขมแข็ง หนวยงานอืน่

 - ยุติความรุนแรงตอเด็กในวนัสิทธเิด็ก  เพือ่ลดปัญหาความรุนแรงตอเด็ก และ  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  สถาบันครอบครัวมีสัมพันธแภาพทีดี่ สํานักปลัด /

 20 พ.ย. ทุกปี  สงเสริมความเขมแข็งสถาบันครอบครัว  ตามโครงการ  ชุมชนมีความเขมแข็ง หนวยงานอืน่

 - คาราวานเสริมสรางเด็ก  เพือ่สงเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนา  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  สถาบันครอบครัวมีสัมพันธแภาพทีดี่ สํานักปลัด /

 ศักยภาพเด็กและเยาวชน  ตามโครงการ  ชุมชนมีความเขมแข็ง หนวยงานอืน่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.6 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - สรางพืน้ทีส่รางสรรคแสําหรับเด็กและ  เพือ่สงเสริมใหเด็กไดมีพืน้ทีส่รางสรรคแ  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  เด็กและเยาวชนมีพืน้ทีส่รางสรรคแ สํานักปลัด /

 เยาวชน  ในการแสดงออกในกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชนแ  ตามโครงการ  ในการแสดงออกในกิจกรรมทีเ่ป็น หนวยงานอืน่

 ประโยชนแ และมีพัฒนาการตามวยั

 - เผยแพรความรูเพือ่ปูองกันและแกไข  เพือ่ปูองกันการหลอกลวงแรงงานเด็ก  หมู 3 - หมู 9 10,000        10,000        10,000        10,000         มีการดําเนินการ  แรงงานเด็กไดรับการคุมครอง สํานักปลัด /

 ปัญหาแรงงานเด็ก  ไปทํางานในทางทีไ่มถูกตอง เส่ือมเสีย  ตามโครงการ  ตามกฎหมายแรงงาน หนวยงานอืน่

 หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ

 - สงเสริมพัฒนาและคุมครองแรงงาน  เพือ่นําไปสูการพัฒนาสงเสริมพัฒนาและ  หมู 3 - หมู 9 15,000        15,000        15,000        15,000         มีการดําเนินการ  แรงงานนอกระบบไดรับความคุมครอง สํานักปลัด /

 นอกระบบ  คุมครองแรงงานนอกระบบ ใหมีสภาพการ  ตามโครงการ  ตามกฎหมาย มีความปลอดภัยในการ หนวยงานอืน่

 ทํางานและสภาพการจางทีถู่กตอง  ทํางาน และไดรับคาตอบแทน

 ตามกฎหมาย  อยางเป็นธรรม

 - พัฒนาเครือขายบุคลากรเครือขาย  เพือ่สอดสองดูแลมิใหมีการหลอกลวง  หมู 3 - หมู 9 15,000        15,000        15,000        15,000         มีการดําเนินการ  เครือขายดานคุมครองแรงงานมีความรู สํานักปลัด /

 ดานคุมครองแรงงาน  การใชแรงงานอยางไมเป็นธรรม โดย   ตามโครงการ  ความเขาใจเกีย่วกับกฎหมายคุมครอง หนวยงานอืน่

 ทุกสวนราชการมีสวนรวมในการสรางระบบ  แรงงานไดเป็นอยางดี สามารถใหคํา

 การทํางานแบบเครือขาย เพือ่แกไขปัญหา  ปรึกษา แนะนํา กฎหมายคุมครอง

 แรงงานอยางมีประโยชนแสูงสุด  แรงงานแกผูใชแรงงานและบุคคลทัว่ไป
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งบประมาณและทีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.6 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - สงเสริม สนับสนุน ดานการปูองกัน  เพือ่สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมตาง ๆ  หมู 3 - หมู 9 10,000        10,000        10,000        10,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนใหความชวยเหลือสังคม สํานักปลัด /

 และปราบปรามการคามนุษยแ  ดานการปูองกันและปราบปรามการคามนุษยแ  ตามโครงการ  ในการปูองกันและปราบปรามการ หนวยงานอืน่

 คามนุษยแในตําบลไดเป็นอยางดี

 - พัฒนาคุณภาพชีวติสตรี  เพือ่เป็นขวญัและกําลังใจในการดําเนินชีวติ  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  สตรีผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวติดีขึน้ สํานักปลัด /

 ของสตรีผูดอยโอกาสในสังคม  ตามโครงการ  และเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง หนวยงานอืน่

 - พัฒนาคุณภาพชีวติเด็กและเยาวชน  เพือ่เป็นขวญัและกําลังใจในการดําเนินชีวติ  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  เด็กและเยาวชนผูดอยโอกาสมีคุณภาพ สํานักปลัด /

 ของเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาสในสังคม  ตามโครงการ  ชีวติดีขึน้และเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง หนวยงานอืน่

 - จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  เพือ่สงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ  หมู 3 - หมู 9 10,000        10,000        10,000        10,000         มีการดําเนินการ  สภาเด็กและเยาวชนตําบลหางฉัตร สํานักปลัด /

 สภาเด็กและเยาวชนตําบลหางฉัตร  ตามโครงการ  มีความเขมแข็ง หนวยงานอืน่

 - สนับสนุนศูนยแสงเคราะหแราษฎร  เพือ่สงเสริมการดําเนินงานของศูนยแสงเคราะหแ  หมู 3 - หมู 9 35,000        35,000        35,000        35,000         มีการดําเนินการ  หมูบานมีความเขมแข็งและประชาชน สํานักปลัด

 ประจําหมูบาน  ราษฎรประจําหมูบาน  ตามโครงการ  มีความเป็นอยูทีดี่ขึน้

 - เผยแพร/จัดต้ังสหกรณแเครดิตยูเนียน  เพือ่สงเสริมความรูเกีย่วกับสหกรณแเครดิต  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  หมูบานมีความเขมแข็งและประชาชน สํานักปลัด /

 ยูเนียน  ตามโครงการ  มีความเป็นอยูทีดี่ขึน้ หนวยงานอืน่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.6 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - สนับสนุนกองทุนสวสัดิการชุมชนตาง ๆ  เพือ่สงเสริมและสนับสนุนกองทุนตาง ๆ  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  หมูบานมีความเขมแข็งและประชาชน สํานักปลัด

 ในหมูบาน เชน กลุมออมทรัพยแ กองทุนดูแล  ตามโครงการ  มีความเป็นอยูทีดี่ขึน้

 ผูสูงอายุ ฯลฯ

 - จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง ลําโพง และ  เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง ลําโพง และ  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  หมูบานมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

 อุปกรณแครบชุด  อุปกรณแครบชุด สําหรับใชในการประชา  ตามโครงการ

 สัมพันธแและติดต้ังในหอประชุม

2  การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

 - สนับสนุนศูนยแปฏิบัติการตอสูเพือ่เอาชนะ  เพือ่เสริมสรางความเขมแข็งและการมี  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสวนรวมในการปูองกันและ สํานักปลัด

 ยาเสพติดตําบลหางฉัตร  สวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหา  ตามโครงการ  แกไขปัญหายาเสพติด

 ยาเสพติด

 - ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด  เพือ่เสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวม  หมู 3 - หมู 9 35,000        35,000        35,000        35,000         มีการดําเนินการ  ตําบลหางฉัตรมีความเขมแข็งและ สํานักปลัด

 ในการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด  ตามโครงการ  ปลอดจากยาเสพติดทุกชนิด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง
ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.6 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - "การศึกษาเพือ่ตอตานการใชยาเสพติด  เพือ่ดําเนินการสนับสนุนสถานศึกษาในการ  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  นักเรียนและเยาวชนมีจิตสํานักในการ สํานักปลัด /

 ในนักเรียน" (โครงการ D.A.R.E)   ปูองกัน เฝูาระวงั ปัญหายาเสพติดเขาสู  โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว  ตามโครงการ  ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด หนวยงานอืน่

 สถานศึกษา ปลูกจิตสํานึกของเด็กนักเรียน  โรงเรียนบานปันงาว

 และเยาวชน ใหมีความรูความเขาใจ

 และตระหนักถึงโทษพิษของยาเสพติด

 - อบรมเยาวชนและประชาชนใหความรู  เพือ่สงเสริมความรูใหเยาวชนและประชาชน  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  เยาวชนและประชาชนรูถึงโทษและ สํานักปลัด /

 เกีย่วกับยาเสพติด  เกีย่วกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  ตามโครงการ  พิษภัยของยาเสพติด หนวยงานอืน่

 - หมูบานสีขาว ปลอดยาเสพติด และ  เพือ่รณรงคแปูองกันการเกิดปัญหายาเสพติด  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  ปัญหายาเสพติดและการพนัน

 การพนันทุกรูปแบบ  และการเลนการพนันทุกรูปแบบ  ตามโครงการ  ทุกรูปแบบลดลงอยางตอเนือ่ง

 - สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและ  เพือ่สงเสริมความรูใหกับประชาชน และ  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  หมูบานมีสวนรวมในการปูองกันและ สํานักปลัด /

 การแกไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข  มีสวนรวมในการแกไขปัญหายาเสพติด  ตามโครงการ  แกไขปัญหายาเสพติดอยางตอเนือ่ง หนวยงานอืน่

 ในหมูบาน

 - ติดต้ังกลองวงจรปิด CCTV  - เพือ่ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด  หมู 3 - หมู 9 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     มีการดําเนินการ  หมูบานมีความเขมแข็ง สํานักปลัด /

 - เพือ่ปัองกันและแกไขการเกิดอุบัติเหตุ  ตามโครงการ หนวยงานอืน่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.6 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - แขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด  เพือ่สงเสริมใหเยาวชนเลนกีฬา ใชเวลาวาง  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  เยาวชนหันมาเลนกีฬา ใชเวลาวาง สํานักปลัด

 ใหเกิดประโยชนแ  ตามโครงการ  ใหเกิดประโยชนแ 

 รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  2  โครงการ     - 2,420,000   2,420,000   2,420,000   2,420,000    -  -  -
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

งบประมาณและทีผ่านมา

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.7 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 1. การสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภมูปิญัญาท้องถ่ิน
 - สงเสริมศิลปวฒันธรรมทองถิน่  เพือ่เป็นการรักษาศิลปวฒันธรรมทองถิน่  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  ศิลปวฒันธรรมทองถิน่คงอยูตลอดไป สํานักปลัด

 ทีสื่บทอดกันมาใหคงอยูตลอดไป  ตามโครงการ

 - สงเสริมประเพณีทองถิน่  เพือ่เป็นการรักษาประเพณีทองถิน่ทีสื่บทอด  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  ประเพณีทองถิน่คงอยูตลอดไป สํานักปลัด

 กันมาใหคงอยูตลอดไป  ตามโครงการ

 - จัดกิจกรรมวนัสําคัญทางศาสนา  เพือ่เป็นการสืบทอดกิจกรรมวนัสําคัญ  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันสืบทอดกิจกรรม สํานักปลัด

 ทางศาสนาใหคงอยูตลอดไป  ตามโครงการ  วนัสําคัญทางศาสนา

 - จัดกิจกรรมวนัสําคัญของชาติ  เพือ่เป็นการสืบสานกิจกรรมวนัสําคัญตาง ๆ  หมู 3 - หมู 9 และสถานทีอ่ืน่ 10,000        10,000        10,000        10,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันสืบสานงานวนัสําคัญ สํานักปลัด

 ของชาติ  ตามโครงการ  ของชาติใหคงอยูสืบตอไป

 - จัดกิจกรรมทําบุญสํานักงานเทศบาล  เพือ่เป็นศิริมงคลตอผูปฏิบัติงานทุกคน  สํานักงานเทศบาลตําบล 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  สํานักปลัด

 ตําบลหางฉัตรแมตาล  หางฉัตรแมตาล  ตามโครงการ

 - รวบรวมขอมูลศึกษาวจิัยทางประวติั-  เพือ่เป็นการรวมรวมขอมูลทางประวติั-  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  ทุกหมูบานมีขอมูลทางประวติัศาสตรแ สํานักปลัด

 ศาสตรแของหมูบานในตําบลหางฉัตร  ศาสตรแของแตละหมูบาน และสืบทอด  ตามโครงการ  ของตนเอง

 ใหเด็กรุนหลังตอไป
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ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.7 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - วฒันธรรมไทยสายใยในชุมชน  เพือ่สงเสริมใหหประชาชนอนุรักษแศิลป  หมู 3 - หมู 9 10,000        10,000        10,000        10,000         มีการดําเนินการ  ศิลปวฒันธรรมทองถิน่คงอยูตลอดไป สํานักปลัด

 วฒันธรรมและประเพณี  ตามโครงการ

 - ศึกษาดูงานโบราณสถาน โบราณวตัถุ  เพือ่เป็นการสรางสัมพันธภาพทีดี่ สราง  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนมีความรัก หวงแหน และ สํานักปลัด

 จิตสํานึก หวงแหน รักชุมชน และเห็นคุณคา  ตามโครงการ  รวมบูรณะ ซอมแซมโบราณสถาน

 โบราณสถาน โบราณวตัถุ  โบราณวตัถุใหคงอยูตลอดไป

 - สงเสริมความรูดานประเพณีและ  เพือ่สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  ศิลปวฒันธรรม ประเพณีคงอยูตลอดไป สํานักปลัด

 พุทธศาสนา  อนุรักษแศิลปวฒันธรรมประเพณี  ตามโครงการ

 - สงเสริมกิจกรรมเขารุกขมูล (เขากรรม)  เพือ่เป็นการรักษาประเพณีทองถิน่ทีสื่บทอด  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  ประเพณีทองถิน่คงอยูตลอดไป สํานักปลัด

 กันมาใหคงอยูตลอดไป  ตามโครงการ

 - ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยแ  เพือ่สงเสริมการศึกษาความรูเกีย่วกับ  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนมีความรูในดานพุทธศาสนา สํานักปลัด

 พุทธศาสนา  วดัขามแดง วดัดอนมูล  ตามโครงการ  อยางถองแท

 - บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน  เพือ่สงเสริมเยาวชนมีความรูความเขาใจ  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  เยาวชนมีความรูความเขาใจใน สํานักปลัด

 ในกิจกรรมทางพุทธศาสนา   ตามโครงการ  พุทธศาสนา
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ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.7 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร  เพือ่สงเสริมการอนุรักษแประเพณีวฒันธรรม  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันอนุรักษแและสืบสาน สํานักปลัด

 ของชุมชน  ตามโครงการ  วฒันธรรมประเพณี

 - เขาวดัปฏิบัติธรรมในวนัธรรมสวนะ  เพือ่สงเสริมการอนุรักษแประเพณีวฒันธรรม  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันอนุรักษแและสืบสาน สํานักปลัด

 ของชุมชน  ตามโครงการ  วฒันธรรมประเพณี

 - เขาวดัทําบุญ ฟังเทศนแ ปฏิบัติธรรม  เพือ่สงเสริมการอนุรักษแประเพณีวฒันธรรม  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันอนุรักษแและสืบสาน สํานักปลัด

 ในวนัสําคัญทางศาสนา  ของชุมชน  ตามโครงการ  วฒันธรรมประเพณี

 - สนับสนุนการจัดงานพิธแีตงงาน  เพือ่สงเสริมการอนุรักษแประเพณีวฒันธรรม  ศูนยแอนุรักษแชางไทย 10,000        10,000        10,000        10,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันอนุรักษแและสืบสาน สํานักปลัด /

 บนหลังชาง  ของชุมชนและสนับสนุนการทองเทีย่ว  ตามโครงการ  วฒันธรรมประเพณี การทองเทีย่ว หนวยงานอืน่

 - กิจกรรมจัดงานสะโตกชาง  เพือ่สงเสริมการอนุรักษแประเพณีวฒันธรรม  ศูนยแอนุรักษแชางไทย 10,000        10,000        10,000        10,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันอนุรักษแและสืบสาน สํานักปลัด /

 ของชุมชนและสนับสนุนการทองเทีย่ว  ตามโครงการ  วฒันธรรมประเพณี การทองเทีย่ว หนวยงานอืน่

 - สงเสริมสนับสนุนการแตงกายผาทอ  เพือ่สงเสริมสนับสนุนและรวมกันอนุรักษแ  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 40,000        40,000        40,000        40,000         มีการดําเนินการ  เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล สํานักปลัด

 พืน้เมือง  การแตงกายดวยผาทอพืน้เมือง  และบุคลากร ทุกคน  ตามโครงการ  เป็นตนแบบการแตงกายดวยผาทอ- 

 พืน้เมือง
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ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.7 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - สงเสริมประเพณียีเ่ป็ง (ลอยกระทง)  เพือ่สงเสริมประเพณีวฒันธรรมไทย  หมู 3 - หมู 9 240,000       240,000       240,000       240,000        มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันอนุรักษแและสืบสาน สํานักปลัด

 ตามโครงการ  วฒันธรรมประเพณี

 - สงเสริมประเพณีปีใ๋หมเมือง (สงกรานตแ)  เพือ่สงเสริมประเพณีวฒันธรรมไทย  หมู 3 - หมู 9 120,000       120,000       120,000       120,000        มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันอนุรักษแและสืบสาน สํานักปลัด

 ตามโครงการ  วฒันธรรมประเพณี

 - สงเสริมประเพณีรดน้ําดําหัว  เพือ่สงเสริมประเพณีวฒันธรรมไทย  หมู 3 - หมู 9 10,000        10,000        10,000        10,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันอนุรักษแและสืบสาน สํานักปลัด

 ตามโครงการ  วฒันธรรมประเพณี

 - สงเสริมประเพณีงานบุญกินขาวสลาก  เพือ่สงเสริมประเพณีวฒันธรรมไทย  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันอนุรักษแและสืบสาน สํานักปลัด

 (สลากภัต)  ตามโครงการ  วฒันธรรมประเพณี

 - สงเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา  เพือ่สงเสริมประเพณีวฒันธรรมไทย  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันอนุรักษแและสืบสาน สํานักปลัด

 ตามโครงการ  วฒันธรรมประเพณี

 - สงเสริมประเพณีวฒันธรรมไทย  เพือ่สงเสริมประเพณีวฒันธรรมไทย  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันอนุรักษแและสืบสาน สํานักปลัด

 ตามโครงการ  วฒันธรรมประเพณี

 - สงเสริมการตีมีด  เพือ่สงเสริมภูมิปัญญาทองถิน่  บานขามแดง หมู 6 40,000        40,000        40,000        40,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันสืบสานภูมิปัญญา สํานักปลัด /

 ตามโครงการ  ทองถิน่ใหคงอยูตลอดไป หนวยงานอืน่

291

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.7 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - สงเสริมศิลปวฒันธรรมลานนา  เพือ่สงเสริมภูมิปัญญาทองถิน่  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันสืบสานภูมิปัญญา สํานักปลัด

 "คีตนาฏลานนา" สลาแห ปีพ่าทยแ  ตามโครงการ  ทองถิน่ใหคงอยูตลอดไป

 - สงเสริมการเรียนการสอนดนตรีพืน้เมือง  เพือ่สงเสริมภูมิปัญญาทองถิน่  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันสืบสานภูมิปัญญา สํานักปลัด

 ตามโครงการ  ทองถิน่ใหคงอยูตลอดไป

 - สงเสริมการแขงขันตีกเองปูจุา  เพือ่สงเสริมภูมิปัญญาทองถิน่  หมู 3 - หมู 9 10,000        10,000        10,000        10,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันสืบสานภูมิปัญญา สํานักปลัด

 ตามโครงการ  ทองถิน่ใหคงอยูตลอดไป

 - สงเสริมการฝึกทักษะการตีกเองปูจุา  เพือ่สงเสริมภูมิปัญญาทองถิน่  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันสืบสานภูมิปัญญา สํานักปลัด

 ตามโครงการ  ทองถิน่ใหคงอยูตลอดไป

 - สงเสริมการเรียนการสอนอักขระ  เพือ่สงเสริมภูมิปัญญาทองถิน่  หมู 3 - หมู 9 20,000        20,000        20,000        20,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันสืบสานภูมิปัญญา สํานักปลัด

 ภาษาลานนา (ตัวเมือง)  ตามโครงการ  ทองถิน่ใหคงอยูตลอดไป

 - สงเสริมศิลปวฒันธรรมพืน้บาน  เพือ่สงเสริมภูมิปัญญาทองถิน่  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันสืบสานภูมิปัญญา สํานักปลัด

 "กลองยาว"  ตามโครงการ  ทองถิน่ใหคงอยูตลอดไป

 - สงเสริมภูมิปัญญาทองถิน่ในตําบล  เพือ่สงเสริมภูมิปัญญาทองถิน่  หมู 3 - หมู 9 10,000        10,000        10,000        10,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันสืบสานภูมิปัญญา สํานักปลัด

 ตามโครงการ  ทองถิน่ใหคงอยูตลอดไป
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ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.7 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - สนับสนุนเคร่ืองดนตรี สะลอ ซอ ซึง  เพือ่สงเสริมภูมิปัญญาทองถิน่  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันสืบสานภูมิปัญญา สํานักปลัด

 จัดซ้ือเคร่ืองดนตรี สะลอ ซอ ซึง  ตามโครงการ  ทองถิน่ใหคงอยูตลอดไป

 - สนับสนุนอุปกรณแสอนฟูอนรํา  เพือ่สงเสริมภูมิปัญญาทองถิน่  หมู 3 - หมู 9 10,000        10,000        10,000        10,000         มีการดําเนินการ  ประชาชนรวมกันสืบสานภูมิปัญญา สํานักปลัด

 ตามโครงการ  ทองถิน่ใหคงอยูตลอดไป

 2. กีฬาและนันทนาการ
 - จัดซ้ืออุปกรณแกีฬาประจําหมูบาน/ตําบล  เพือ่พัฒนาการกีฬาและพัฒนาสุขภาพรางกาย  หมู 3 - หมู 9 60,000        60,000        60,000        60,000         ตามโครงการ  เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพ สํานักปลัด

 และจิตใจของเด็ก เยาวชน และประชาชน  แข็งแรง รวมทัง้มีความสามัคคี

 - จัดการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชน  เพือ่สงเสริมการกีฬาและเสริมสรางความ  หมู 3 - หมู 9 200,000       200,000       200,000       200,000        มีการดําเนินการ  เยาวชนและประชาชน มีความสามัคคี สํานักปลัด

 ภายในเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล  สามัคคีใหแกเยาวชน และประชาชน  แขงขันกีฬาสากล กีฬาพืน้บาน ฯลฯ  ตามโครงการ  และสุขภาพแข็งแรง

 - แขงขันกีฬาผูสูงอายุ  เพือ่สงเสริมการออกกําลังกายใหกับผูสูงอายุ  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มีการดําเนินการ  ผูสูงอายุมีสุขภาพทีดี่ และเกิดความ สํานักปลัด

 กีฬาพืน้บาน ฯลฯ  ตามโครงการ  สามัคคี

 รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  2  โครงการ     - 1,600,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000    -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่5 การรกัษาความมัน่คงการจัดระเบยีบสงัคมและสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.8 แผนงานงบกลาง

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่วาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วตัถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การพัฒนาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา ผู้ดอ้ยโอกาส และการสงัคมสงเคราะห์
1  สวสัดิการสงเคราะหแเบีย้ยังชีพผูสูงอายุ  เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติผูสูงอายุใหดีขึน้  ผูสูงอายุ (อายุต้ังแต 60 ปีขึน้ไป) 10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000    มีการดําเนินการ  ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้ สํานักปลัด

 หมู 3 - หมู 9  ตามโครงการ

2  สวสัดิการสงเคราะหแเบีย้ยังชีพคนพิการ  เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการใหดีขึน้ 3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     มีการดําเนินการ  คนพิการมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้ สํานักปลัด

 คนพิการ หมู 3 - หมู 9  ตามโครงการ

3  สวสัดิการสงเคราะหแเบีย้ยังชีพผูปุวยเอดสแ  เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติผูปุวยเอดสแใหดีขึน้  ผูปุวยเอดสแ หมู 3 - หมู 9 84,000        84,000        84,000        84,000         มีการดําเนินการ  ผูปุวยเอดสแมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้ สํานักปลัด

 ตามโครงการ

 การปอ้งกัน รกัษา สง่เสรมิ ฟ้ืนฟูสขุภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถ่ิน
4  สนับสนุนกองทุนระบบประกันสุขภาพ  เพือ่สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพทีดี่ขึน้  หมู 3 - หมู 9 150,000       150,000       150,000       150,000        มีการดําเนินการ  ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแแข็งแรง สํานักปลัด /

 (สปสช.)  ตามโครงการ หนวยงานอืน่

5  กองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาลตําบล  เพือ่ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของกองทุน  หมู 3 - หมู 9 150,000       150,000       150,000       150,000        มีการดําเนินการ  การดําเนินงานของกองทุนฯ เป็นไป สํานักปลัด

 หางฉัตรแมตาล  สวสัดิการชุมชนเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล  ตามโครงการ  อยางมีประสิทธภิาพ

 รวมแผนงานงบกลาง  5  โครงการ     - 13,384,000  13,384,000  13,384,000  13,384,000   -  -  -

 รวมยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม  67  โครงการ 31,184,000  25,184,000  27,384,000  25,184,000  

294

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรบั  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวดัล าปาง

งบประมาณและทีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
      4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ใหแ้ก่ประชาชน
1  สงเสริมอาชพีตาง ๆ ใหกบัประชาชน  - เพื่อฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการใหกบักลุมตาง ๆ  หมู 3 - หมู 9 100,000       100,000       100,000       100,000        มกีารดําเนินการ  ประชาชนมคีวามเป็นอยูที่ดีขึ้น สํานักปลัด

 ในหมูบาน  กลุมพลังมวลชน กลุมอาชพี ทุกกลุม  ตามโครงการ  และสามารถดําเนินชวีติไดอยางยั่งยนื

 - เพื่อสงเสริมอาชพีใหกบักลุมพลังมวลชน  ทุกกลุม ผูดอยโอกาส ผูสูงอาย ุ

 กลุมอาชพี ผูดอยโอกาส ผูสูงอาย ุผูพิการ  และผูพิการ

 ทุกกลุม ในหมูบาน  - การทําปุยชวีภาพ

 - เพื่อเพิ่มรายไดใหกบัประชาชน  - การทําปุยหมกั

 - เพื่อสงเสริมอาชพีเศรษฐกจิพอเพียง  - การผสมปุยเคมใีชเอง

 - เพื่อสนับสนุนวสัดุอปุกรณแที่จาํเป็นในการ  - การจกัสาน

 ประกอบอาชพี  - การทําไมกวาด

 - การเล้ียงโค กระบือ

 - การเล้ียงไก

 - การเล้ียงปลา

 - การเล้ียงกบ

 - การปลูกผักปลอดสารพิษ
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
      4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - การปลูกขาวพันธุแดี

 - การทําไรนาสวนผสม

 - การทําขาวกลอง

 - การแปรรูปอาหาร

 - การทําหนอไมอดัปี๊ป

 - การผลิตถานจากขี้เล่ือย, แกลบ

 - การทําดอกไมประดิษฐแ

 - การทําขนมไทย

 - การทําแหนม

 - การนวดแผนไทย

 - การทํารองเทา

 - การตัดเยบ็เส้ือผา

 - การตีมดี

 ฯลฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
      4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2  ลดรายจาย เพิ่มรายได และ  - เพื่อดําเนินการตามนโยบายของทางราชการ  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มกีารดําเนินการ  ประชาชนมคีวามเป็นอยูที่ดีขึ้น สํานักปลัด

 ขยายโอกาสใหกบัประชาชน  - เพื่อจดักจิกรรมสงเสริมการลดคาครองชพี  ตามโครงการ  และสามารถดําเนินชวีติไดอยางยั่งยนื

 ใหกบัประชาชน

3  ศึกษาดูงานเศรษฐกจิพอเพียง /  - เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุมตาง ๆ  หมู 3 - หมู 9 100,000       100,000       100,000       100,000        มกีารดําเนินการ  ประชาชนมคีวามเป็นอยูที่ดีขึ้น สํานักปลัด

 กลุมอาชพีที่ประสบความสําเร็จ  - เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชพี  กลุมพลังมวลชน กลุมอาชพี ทุกกลุม  ตามโครงการ  และสามารถดําเนินชวีติไดอยางยั่งยนื

 ใหกบัประชาชน  ผูดอยโอกาส ผูสูงอาย ุและผูพิการ

4  คลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระบรม-  - เพื่อใหความรูดานการเกษตรตาง ๆ  หมู 3 - หมู 9 30,000        30,000        30,000        30,000         มกีารดําเนินการ  ประชาชนมคีวามเป็นอยูที่ดีขึ้น สํานักปลัด

 โอรสาธริาช  ใหกบัประชาชน  กลุมพลังมวลชน กลุมอาชพี ทุกกลุม  ตามโครงการ  และสามารถดําเนินชวีติไดอยางยั่งยนื

5  ศูนยแบริการและถายทอดเทคโนโลยี  - เพื่อดําเนินกจิกรรมตาง ๆ ของศูนยแฯ  50,000        50,000        50,000        50,000         มกีารดําเนินการ  ประชาชนมคีวามเป็นอยูที่ดีขึ้น สํานักปลัด

 การเกษตรเทศบาลตําบลหางฉตัร-  - เพื่อสงเสริมความรูดานการเกษตร  ตามโครงการ  และสามารถดําเนินชวีติไดอยางยั่งยนื

 แมตาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
      4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าทอ้งถ่ิน
6  ชวยเหลือเกษตรกรในภาวะราคา  เพื่อแกไขปัญหาใหกบัเกษตรกรที่ไดรับ  หมู 3 - หมู 9 / จงัหวดัลําปาง 10,000        10,000        10,000        10,000         มกีารดําเนินการ  ประชาชนมคีวามเป็นอยูที่ดีขึ้น สํานักปลัด

 ผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า  ความเดือดรอนจากราคาผลผลิตทางการ  ตามโครงการ  และสามารถดําเนินชวีติไดอยางยั่งยนื

 เกษตรตกตํ่า

7  สงเสริมสินคา OTOP ตําบล  เพื่อสงเสริมสินคา OTOP ในตําบล  หมู 3 - หมู 9 50,000        50,000        50,000        50,000         มกีารดําเนินการ  ประชาชนมคีวามเป็นอยูที่ดีขึ้น สํานักปลัด

 - กลุมเกมสแไม  ตามโครงการ  และสามารถดําเนินชวีติไดอยางยั่งยนื

 - กลุมชดุนอน

 - กลุมกะลามะพราว

 - กลุมทํารองเทา

 - กลุมตีมดี

 - กลุมขาวแตเนน้ําแตงโม

 ฯลฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
      4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
8  พัฒนาศักยภาพการเกษตร ตาม  - เพื่อเป็นการสงเสริมอาชพีของราษฏร  หมู 3 - หมู 9 50,000 50,000 50,000 50,000  มกีารดําเนินการ  สามารถสงเสริมอาชพีของประชาชน สํานักปลัด

 แนวทางทางเศรษฐกจิพอเพียง  - เพื่อสงเสริมความรูแกประชาชน  ตามโครงการ  ในพื้นที่ไดเป็นอยางดี และมคุีณภาพ

 ชวีติที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

9  สงเสริม และสนับสนุนการดําเนิน  - เพื่ออบรมใหความรูเกี่ยวกบัการดําเนิน  หมู 3 - หมู 9 150,000 150,000 150,000 150,000  มกีารดําเนินการ  สามารถสงเสริมอาชพีของประชาชน สํานักปลัด

 กจิกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ  ชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  กลุมแมบาน / กลุมเกษตรกร /  ตามโครงการ  ในพื้นที่ไดเป็นอยางดี และมคุีณภาพ

 พอเพียง  - เพื่อสงเสริม และสนับสนุนการดําเนิน  กลุมผูสูงอาย ุ/ กลุมเยาวชน  ชวีติที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

 กจิกรรมตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  และอาชพีตาง ๆ 

 เชน สงเสริมการทํานาหญา นาขาว การใชปุย

 ผลิตผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ ฯลฯ

 - เพื่อสนับสนุนวสัดุ อปุกรณแใหแกจดุศึกษา

 ดูงานเศรษฐกจิแบบพอเพียงตามแนว

 พระราชดําริ

 - เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุแพืชตาง ๆ
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
      4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10  สนับสนุนการดําเนินงานของ  - เพื่อใหศูนยแบริการและถายทอดเทคโนโลยี  หมู 3 - หมู 9 135,000 135,000 135,000 135,000  มกีารดําเนินการ  ศูนยแบริการและถายทอดเทคโนโลยี  สํานักปลัด /

 ศูนยแบริการและถายทอดเทคโนโลยี  การเกษตรตําบลหางฉตัร เป็นแหลงสนับสนุน  - จดัประชมุประจาํเดือน  ตามโครงการ  การเกษตรตําบลหางฉตัรเป็นแหลง  ศูนยแถายทอด

 การเกษตรตําบลหางฉตัร  และใหความรูดานการเกษตร  - ศึกษาดูงาน อบรมเกษตรกร  เรียนรูดานเกษตรแกชมุชนไดอยาง  เทคโนโลยกีาร

 ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกจิ  มปีระสิทธภิาพ  เกษตรตําบล

 พอเพียง  หางฉตัร

 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  10  โครงการ     - 705,000      705,000      705,000      705,000       -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
      4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
1  จดัซ้ือเรือทองแบน  - เพื่อใชสําหรับการทองเที่ยวของชมุชน  จาํนวน 5 ลํา 180,000       180,000       180,000       180,000        มกีารดําเนินการ  ประชาชนมคีวามเป็นอยูที่ดีขึ้น สํานักปลัด

 - เพื่อใชสําหรับออกเหตุอทุกภัย  ตามโครงการ  และสามารถดําเนินชวีติไดอยางยั่งยนื

2  สงเสริม สนับสนุนแหลงทองเที่ยว  - เพื่อสงเสริม สนับสนุนการทองเที่ยว  หมู 3 - หมู 9 100,000       100,000       100,000       100,000        มกีารดําเนินการ  ประชาชนมคีวามเป็นอยูที่ดีขึ้น สํานักปลัด

 และการทองเที่ยวเชงิวฒันธรรม  เชงิวฒันธรรม และการชมสินคาเกษตร  ตามโครงการ  และสามารถดําเนินชวีติไดอยางยั่งยนื

 สินคา OTOP ของตําบล

3  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะ  เพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะ  หมู 3 - หมู 9 100,000       100,000       100,000       100,000        มกีารดําเนินการ  เยาวชนและประชาชนทั่วไปมทีักษะ สํานักปลัด

 ดานภาษาเพื่อการทองเที่ยว  ดานภาษาเพื่อการทองเที่ยว  เยาวชน และประชาชนทั่วไป  ตามโครงการ  ดานภาษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 รวมแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ  3  โครงการ     - 380,000      380,000      380,000      380,000       -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
      4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ใหแ้ก่ประชาชน
1  กอสรางอาคารอเนกประสงคแ  เพื่อสงเสริมอาชพีนวดแผนไทยใหกบั  บานสถานี หมู 4 750,000       -             -             -              มกีารดําเนินการ  ประชาชนมคีวามเป็นอยูที่ดีขึ้น กองชาง

 ประชาชน  อาคารนวดแผนไทย 1 ชั้น  ตามโครงการ  และสามารถดําเนินชวีติไดอยางยั่งยนื

 กวาง 8 เมตร ยาว 10 เมตร 

2  กอสรางอาคารอเนกประสงคแ  เพื่อสงเสริมการฝึกอาชพีตาง ๆ ใหกบั  บานสถานี หมู 4 750,000       -             -             -              มกีารดําเนินการ  ประชาชนมคีวามเป็นอยูที่ดีขึ้น กองชาง

 ประชาชน  อาคารศูนยแฝึกอาชพี 2 ชั้น  ตามโครงการ  และสามารถดําเนินชวีติไดอยางยั่งยนื

3  กอสรางศูนยแบริการและถายทอด  เพื่อสงเสริมการความรูดานการเกษตร  หมู 3 - หมู 9 300,000       300,000       300,000       300,000        มกีารดําเนินการ  ประชาชนมศูีนยแฯความดานการ กองชาง

 เทคโนโลยกีารเกษตรประจาํหมูบาน  ใหกบัประชาชน  ตามโครงการ  เกษตร และมคีวามรูดานการเกษตร

 มากยิ่งขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
      4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าทอ้งถ่ิน
4  กอสราง ปรับปรุงอาคารรานคาชมุชน  เพื่อใหประชาชนมสีถานที่จาํหนายสินคา  หมู 3 - หมู 9 300,000       300,000       300,000       300,000        มกีารดําเนินการ  ประชาชนมคีวามเป็นอยูที่ดีขึ้น กองชาง

  ตามโครงการ  และสามารถดําเนินชวีติไดอยางยั่งยนื

5  กอสรางอาคารจดุจาํหนายสินคา  - เพื่อสงเสริมการจาํหนายสินคา OTOP  หมู 3 - หมู 9 300,000       300,000       300,000       300,000        มกีารดําเนินการ  ประชาชนมคีวามเป็นอยูที่ดีขึ้น กองชาง

 OTOP ของตําบล  ตามโครงการ  และสามารถดําเนินชวีติไดอยางยั่งยนื
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
      4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
6  ปรับปรุงสภาพภูมทิัศนแสวนอนันตยศ  เพื่อปรับสภาพภูมทิัศนแใหรมร่ืน สวยงาม  บานแพะดอนสัก หมู 5 100,000 100,000 -             -              มกีารดําเนินการ  ตําบลหางฉตัรมสีถานที่พักผอน กองชาง

 พัฒนาใหเป็นแหลงทองเที่ยวของตําบล  ตามโครงการ  หยอนใจ

7  ปรับปรุงภูมทิัศนแสระน้ําหนองแฝก  เพื่อปรับสภาพภูมทิัศนแใหรมร่ืน สวยงาม  บานสถานี หมู 4 -             450,000 450,000 450,000  มกีารดําเนินการ  ตําบลหางฉตัรมสีถานที่พักผอน กองชาง

 พัฒนาใหเป็นแหลงทองเที่ยวของตําบล  ตามโครงการ  หยอนใจ

8  ปรับปรุงภูมทิัศนแหมูบานทองเที่ยว  เพื่อปรับปรุงภูมทิัศนแหมูบานทองเที่ยว  บานขามแดง หมู 6 200,000 200,000 -             -              มกีารดําเนินการ  สามารถสงเสริมบานขามแดงใหเป็น กองชาง

 บานขามแดง  - กอสรางซุมประตูทางเขาหมูบาน  ตามโครงการ  หมูบานทองเที่ยวของตําบล

 - ปูายหมูบาน 

 - ติดต้ังไฟฟูาสองสวาง 

 - สัญญาณไฟกระพริบแสงอาทิตยแ

9  ปรับปรุงภูมทิัศนแอางเกบ็น้ําหวยรอด  เพื่อปรับสภาพภูมทิัศนแใหรมร่ืน สวยงาม  บานปางมวง  หมูที่ 9 -             500,000 -             -              มกีารดําเนินการ  ตําบลหางฉตัรมสีถานที่พักผอน กองชาง

 พัฒนาใหเป็นแหลงทองเที่ยวของตําบล  ตามโครงการ  หยอนใจ
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
      4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10  ปรับปรุงภูมทิัศนแดอยปางมวงใหเป็น  เพื่อปรับสภาพภูมทิัศนแใหรมร่ืน สวยงาม  บานปางมวง  หมูที่ 9 100,000 100,000 100,000 100,000  มกีารดําเนินการ  ตําบลหางฉตัรมสีถานที่พักผอน กองชาง

 สถานที่ทองเที่ยวของตําบล  พัฒนาใหเป็นแหลงทองเที่ยวของตําบล  ตามโครงการ  หยอนใจ

11  กอสรางหองน้ําสาธารณะ  เพื่อกอสรางหองน้ําสาธารณะไวบริการ  บานแพะดอนสัก หมู 5 380,000 -             -             -              มกีารดําเนินการ  ตําบลหางฉตัรมสีถานที่พักผอน กองชาง

 บริเวณสวนอนันตยศ   ประชาชนที่มาพักผอนหยอนใจ  - หองน้ําชาย 5 หอง  ตามโครงการ  หยอนใจและมส่ิีงอาํนวยความ

 - หองน้ําหญิง 5 หอง  สะดวกไวบริการประชาชน

12  กอสรางหองน้ําสาธารณะ  เพื่อกอสรางหองน้ําสาธารณะไวบริการ  บานปางมวง หมู 9 -             380,000 -             -              มกีารดําเนินการ  ตําบลหางฉตัรมสีถานที่พักผอน กองชาง

 บริเวณอางหวยรอด   ประชาชนที่มาพักผอนหยอนใจ  - หองน้ําชาย 5 หอง  ตามโครงการ  หยอนใจและมส่ิีงอาํนวยความ

 - หองน้ําหญิง 5 หอง  สะดวกไวบริการประชาชน

 รวมแผนงานเคหะและชุมชน  12  โครงการ     - 3,180,000   2,630,000   1,450,000   1,450,000    -  -  -

 รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  25  โครงการ 4,265,000 3,715,000 2,535,000 2,535,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การปรับปรุง การพัฒนาเครือ่งมือ - เครือ่งใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน 
 เครื่องมือ เครื่องใช้

1  จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณแ เคร่ืองใชที่จาํเป็น  เพื่อจดัหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใชที่จาํเป็นในการ  วสัดุ อปุกรณแ เคร่ืองใชที่จาํเป็น 600,000       600,000       600,000       600,000        มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 ในการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานทุกประเภท  ตามโครงการ

2  จดัซ้ือครุภัณฑแตาง ๆ  เพื่อจดัหาครุภัณฑแที่จาํเป็นในการปฏิบัติงาน  ครุภัณฑแทุกประเภท 200,000 100,000 100,000 100,000  มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 ตามโครงการ

3  จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณแ เคร่ืองใชที่จาํเป็น  เพื่อจดัหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใชที่จาํเป็นในการ  วสัดุ อปุกรณแ เคร่ืองใชที่จาํเป็น 200,000       200,000       200,000       200,000        มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ กองคลัง

 ในการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานทุกประเภท  ตามโครงการ

4  จดัซ้ือครุภัณฑแตาง ๆ  เพื่อจดัหาครุภัณฑแที่จาํเป็นในการปฏิบัติงาน  ครุภัณฑแทุกประเภท 200,000 200,000 200,000 200,000  มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ กองคลัง

 ตามโครงการ
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งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัตงิาน

5  ขยายเขตพื้นที่สํานักงานเทศบาล  เพื่อจดัซ้ือที่ดินเพิ่มเติม  จดัซ้ือที่ดินเพิ่มเติม 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     มกีารดําเนินการ  เทศบาลตําบลหางฉตัรแมตาล สํานักปลัด

 ตําบลหางฉตัรแมตาล  ตามโครงการ  มพีื้นที่เพิ่มขึ้นและสามารถ

 บริการประชาชนไดอยางมี

 ประสิทธภิาพ

6  ปรับปรุงอาคารสํานักงาน  - เพื่อทําใหอาคารสํานักงานสะอาด  อาคารทุกอาคารในสํานักงาน 200,000       200,000       200,000       200,000        มกีารดําเนินการ  สถานที่ปฏิบัติงานสะอาด สํานักปลัด /

 - เพื่อจดัสํานักงานใหเป็นสัดสวน  เทศบาลตําบลหางฉตัรแมตาล  ตามโครงการ  เป็นสัดสวนและสามารถบริการ กองคลัง

 ประชาชนไดอยางมปีระสิทธภิาพ

7  คาจางเหมาบริการดูแลรักษาทําความ  - เพื่อทําใหอาคารสํานักงานสะอาด  - อาคารทุกอาคารในสํานักงาน 900,000       900,000       900,000       900,000        มกีารดําเนินการ  สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ สํานักปลัด

 สะอาดอาคารสถานที่ราชการ  - เพื่อจดัสํานักงานใหเป็นสัดสวน  - ที่สาธารณะในพื้นที่  ตามโครงการ  อื่น ๆ สะอาด สามารถบริการ

 - เพื่อทําความสะอาดที่สาธารณะอื่น ๆ  - สถานที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  ประชาชนไดอยางมปีระสิทธภิาพ

8  คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสํานักงาน  สํานักงาน ทต.หางฉตัรแมตาล 122,000       122,000       122,000       122,000        มกีารดําเนินการ  ทรัพยแสินใน ทต.หางฉตัรแมตาล สํานักปลัด

 ทต.หางฉตัรแมตาล  ตามโครงการ  ไดรับการดูแลรักษาเป็นอยางดี
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การพัฒนาบคุลากร
 การบริหารจดัการภายในองค์กร

9  บริหารงานบุคลากร  เพื่อใชจายในการบริหารบุคคล  คณะผูบริหาร สมาชกิสภา 8,000,000    8,600,000    9,200,000    10,000,000    มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด /

 พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  ตามโครงการ กองคลัง

10  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ  ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพ 100,000 100,000 100,000 100,000  มกีารดําเนินการ  ระบบสารสนเทศที่ใชมคีวาม

 สําหรับการบริหารภายในองคแกร  ในการบริหารงานใหทันสมยัและ  ในการบริหารงานทางสารสนเทศ  ตามโครงการ  กาวหนาทันตอเทคโนโลยี

 เทคโนโลยทีี่กาวหนาอยางตอเนื่อง  ภายในหนวยงาน  ที่กาวหนาไปอยางตอเนื่อง

11  จดัทําวารสารประชาสัมพันธแ  เพื่อจดัทําวารสารการประชาสัมพันธแ  1,000 เลม 80,000        80,000        80,000        80,000         มกีารดําเนินการ  ประชาชนไดทราบผลการดําเนิน สํานักปลัด

 เทศบาลตําบลหางฉตัรแมตาล  รายงานผลการปฏิบัติงานประจาํปี  ตามโครงการ  งาน /กจิกรรมตาง ๆ ของ

 เทศบาลฯ

12  จดัทําแผนพัฒนาทองถิ่น  เพื่อเป็นคาใชจายในการจดัทําแผนและ  - แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ปี 100 เลม 30,000        30,000        30,000        30,000         มกีารดําเนินการ  เทศบาลตําบลหางฉตัรแมตาล สํานักปลัด

 ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น เชน แผนพัฒนา  - แผนยทุธศาสตรแ 100 เลม  ตามโครงการ  ดําเนินงานพัฒนาทองถิ่น ตาม

 ทองถิ่นส่ีปี แผนยทุธศาสตรแ แผนการดําเนิน-  - แผนการดําเนินงาน 100 เลม  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

 งาน และการติดตามประเมนิผลแผนพัฒนา  - การติดตามและประเมนิผล  ขององคแกรและมกีารบริหารงาน

 แผนพัฒนา 100 ชดุ  ตามหลักธรรมาภิบาล
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ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13  คาใชจายในการเลือกต้ังและเลือกต้ังซอม  - เพื่อการจดัการเลือกต้ังและเลือกต้ังซอม  - สํานักงานเทศบาลฯ 500,000       500,000       500,000       500,000        มกีารดําเนินการ  สามารถดําเนินการจดัการ สํานักปลัด /

 ผูบริหารทองถิ่นและสมาชกิสภาทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่นและสมาชกิสภาทองถิ่น  - หมู 3 - หมู 9  ตามโครงการ  เลือกต้ังและเลือกต้ังซอม และ หนวยงานอื่น

 และการเลือกต้ังทุกระดับ  ของเทศบาลตําบลหางฉตัรแมตาล  การเลือกต้ังทุกระดับ ไดอยางมี

 - เพื่อดําเนินงานตามหนังสือส่ังการที่ให  ประสิทธภิาพ

 ดําเนินกจิกรรมตาง ๆ ในการเลือกต้ัง

 ทุกระดับ

14  ประชาสัมพันธแกจิกรรมตาง ๆ ของ  - เพื่อประชาสัมพันธแกจิกรรมตาง ๆ เชน  - สํานักงานเทศบาลฯ 30,000        30,000        30,000        30,000         มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 เทศบาลตําบลหางฉตัรแมตาล  การใชรถประชาสัมพันธแ จดัทําแผนปูาย  - หมู 3 - หมู 9  ตามโครงการ

 จดัทําแผนพับ ใบปลิว ฯลฯ

15  คาประโยชนแตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อเป็นขวญัและกาํลังใจในการปฏิบัติงาน  พนักงาน พนักงานจางตามภารกจิ 500,000       500,000       500,000       500,000        มกีารดําเนินการ  พนักงานทุกคนมขีวญัและกาํลังใจ สํานักปลัด

 (โบนัส)  พนักงานจางทั่วไป  ตามโครงการ  ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ

 ประชาชนไดอยางมปีระสิทธภิาพ
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16  ความรวมมอืระหวางเทศบาลตําบล  - เพื่อกอสราง ปรับปรุง ที่สาธารณะ  - ที่สาธารณะที่ประชาชน 100,000       100,000       100,000       100,000        มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด /

 หางฉตัรแมตาล กบัหนวยงานอื่น  ที่ประชาชนใชประโยชนแรวมกนั  ใชประโยชนแรวมกนั  ตามโครงการ หนวยงานอื่น

 - สถานที่อื่นในเขต ทต.หางฉตัร

 แมตาล

17  ออกหนวยบริการจดัเกบ็ภาษีนอกสถานที่  - เพื่อออกหนวยบริการจดัเกบ็ภาษีนอกสถานที่  หมู 3 - หมู 9 10,000        10,000        10,000        10,000         มกีารดําเนินการ  สามารถเพิ่มประสิทธภิาพในการ กองคลัง

 - เพื่ออาํนวยความสะดวกใหกบัประชาชน  ตามโครงการ  จดัเกบ็รายไดใหกบัเทศบาลฯ

18  พัฒนาประสิทธภิาพการจดัเกบ็รายได  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการจดัเกบ็รายได  หมู 3 - หมู 9 10,000        10,000        10,000        10,000         มกีารดําเนินการ  สามารถเพิ่มประสิทธภิาพในการ กองคลัง

 ของเทศบาลตําบลหางฉตัรแมตาล  ตามโครงการ  จดัเกบ็รายไดใหกบัเทศบาลฯ

 - เพื่อสงเสริมใหความรูดานจดัเกบ็รายได

19  สํารวจเพื่อจดัทําทะเบียนทรัพยแสินและ  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการจดัเกบ็รายได  หมู 3 - หมู 9 200,000       200,000       200,000       200,000        มกีารดําเนินการ  สามารถเพิ่มประสิทธภิาพในการ กองคลัง

 แผนที่ภาษี  ของเทศบาลตําบลหางฉตัรแมตาล  ตามโครงการ  จดัเกบ็รายไดใหกบัเทศบาลฯ
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ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การพัฒนาบุคลากร

20  ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ  คณะผูบริหาร สมาชกิสภา ผูนํา 200,000       200,000       200,000       200,000        มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 งานแบบบูรณาการ  ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ทองถิ่น พนักงานเทศบาล  ตามโครงการ

 พนักงานจาง

21  อบรม สัมมนา ผูบริหารและ  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ  คณะผูบริหาร สมาชกิสภา 30,000        30,000        30,000        30,000         มกีารดําเนินการ  ผูบริหารและสมาชกิสภามคีวามรู สํานักปลัด

 สมาชกิสภาเทศบาลตําบลหางฉตัรแมตาล  ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ตามโครงการ  ความสามารถตามอาํนาจหนาที่

 และเป็นประโยชนแตอประชาชน

22  อบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหาร  คณะผูบริหาร สมาชกิสภา ผูนํา 500,000       500,000       500,000       500,000        มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 งานในองคแกรและในชมุชน  ทองถิ่น กลุมพลังมวลชน พนักงาน  ตามโครงการ  และมกีารพัฒนาองคแกร

 พนักงานจาง  อยางตอเนื่อง

23  กจิกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจและนํา  คณะผูบริหาร สมาชกิสภา ผูนํา 20,000        20,000        20,000        20,000         มกีารดําเนินการ  การบริหารงานของเทศบาลตําบล สํานักปลัด

 คุณธรรมจริยธรรมมาปรับใชในการ  ทองถิ่น พนักงานเทศบาล  ตามโครงการ  หางฉตัรแมตาลมปีระสิทธภิาพ

 ปฏิบัติงาน  พนักงานจาง

 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป  23  โครงการ     - 13,732,000  14,232,000  14,832,000  15,632,000   -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การปรับปรุง การพัฒนาเครือ่งมือ - เครือ่งใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน 
 เครื่องมือ เครื่องใช้

1  จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณแ เคร่ืองใชที่จาํเป็น  เพื่อจดัหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใชที่จาํเป็นในการ  วสัดุ อปุกรณแ เคร่ืองใชที่จาํเป็น 200,000       200,000       200,000       200,000        มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 ในการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานทุกประเภท  ตามโครงการ

2  จดัซ้ือครุภัณฑแตาง ๆ  เพื่อจดัหาครุภัณฑแที่จาํเป็นในการปฏิบัติงาน  ครุภัณฑแทุกประเภท 200,000       200,000       200,000       200,000        มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 ตามโครงการ

 การพัฒนาบคุลากร
 การบริหารจดัการภายในองค์กร

3  บริหารงานบุคลากร  เพื่อใชจายในการบริหารบุคคล  พนักงานเทศบาล พนักงานจาง 650,000       680,000       710,000       740,000        มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 ตามโครงการ

4  ประชาสัมพันธแกจิกรรมตาง ๆ ของ  - เพื่อประชาสัมพันธแกจิกรรมตาง ๆ เชน  - สํานักงานเทศบาลฯ 10,000        10,000        10,000        10,000         มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 งานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  การใชรถประชาสัมพันธแ จดัทําแผนปูาย  - หมู 3 - หมู 9  ตามโครงการ

 จดัทําแผนพับ ใบปลิว ฯลฯ
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5  เงินสํารองจาย  - เพื่อเป็นคาใชจายกรณีฉกุเฉนิหรือ  หมู 3 - หมู 9 600,000       600,000       600,000       600,000        มกีารดําเนินการ  สามารถชวยเหลือประชาชน สํานักปลัด

 คาใชจายอื่นที่จาํเป็นเรงดวน  ตามโครงการ  ไดรวดเร็วและทันทวงที

 - เพื่อชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยตาง ๆ

 เชน อทุกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว ฯลฯ

6  หนึ่งตําบลหนึ่งกูภัย  เพื่อชวยเหลือประชาชนในดานตาง ๆ  1 ทีม 50,000        50,000        50,000        50,000         มกีารดําเนินการ  สามารถชวยเหลือประชาชน สํานักปลัด

 ไดอยางทันทวงที  ตามโครงการ  ไดรวดเร็วและทันทวงที

7  ปูองกนัและลดอบุัติเหตุในชวงเทศกาลฯ  เพื่อปูองกนัและลดอบุัติเหตุที่อาจเกดิขึ้น  จดัต้ังจดุบริการประชาชน 10,000        10,000        10,000        10,000         มกีารดําเนินการ  สามารถปูองกนัและลดอบุัติเหตุ สํานักปลัด

 แกนักทองเที่ยว ประชาชน ผูใชรถใชถนน  ตามโครงการ  ทางถนนในชวงเทศกาลฯ ได

 ในชวงเทศกาลฯ  อยางมปีระสิทธภิาพ

8  ประชาอุนใจปลอดภัย 24 ชั่วโมง  เพื่อจดัเจาหนาที่ อปพร. อยูเวรปูองกนัและ  จดัต้ังจดุบริการประชาชน 50,000        50,000        50,000        50,000         มกีารดําเนินการ  สามารถชวยเหลือประชาชน สํานักปลัด

 บรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง  อปพร.ทต.หางฉตัรแมตาล  ตามโครงการ  ไดรวดเร็วและทันทวงที

 30 คน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การพัฒนาบุคลากร

9  ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ  พนักงานเทศบาล พนักงานจาง 10,000        10,000        10,000        10,000         มกีารดําเนินการ  การบริหารงานของเทศบาลตําบล สํานักปลัด

 งานแบบบูรณาการ  ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ตามโครงการ  หางฉตัรแมตาลมปีระสิทธภิาพ

10  อบรมอาสาสมคัรปูองกนัภัยฝุายพลเรือน  - เพื่ออบรมใหความรูเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ  อปพร.ทต.หางฉตัรแมตาล 50,000        50,000        50,000        50,000         มกีารดําเนินการ  อปพร.มทีักษะและประสิทธภิาพ สํานักปลัด

 (อปพร.)  ทักษะในการปฎิบัติงาน  30 คน  ตามโครงการ  ในการปฏิบัติงาน

 - เพื่อสนับสนุนชดุเคร่ืองแบบ อปพร.

11  ฝึกซอมแผนปูองกนัและบรรเทา  เพื่อเตรียมความพรอมในการชวยเหลือ  ผูบริหาร สมาชกิสภา พนักงาน- 50,000        50,000        50,000        50,000         มกีารดําเนินการ  สามารถชวยเหลือประชาชน สํานักปลัด

 สาธารณภัย  ประชาชนผูประสบภัยตาง ๆ  เทศบาล พนักงานจาง อปพร.  ตามโครงการ  ไดรวดเร็วและทันทวงที

 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน  11  โครงการ     - 1,880,000    1,910,000    1,940,000    1,970,000     -  -  -
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งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.3 แผนงานการศึกษา

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การปรับปรุง การพัฒนาเครือ่งมือ - เครือ่งใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน 
 เครื่องมือ เครื่องใช้

1  จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณแ เคร่ืองใชที่จาํเป็น  เพื่อจดัหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใชที่จาํเป็นในการ  วสัดุ อปุกรณแ เคร่ืองใชที่จาํเป็น 200,000       200,000       200,000       200,000        มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 ในการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานทุกประเภท  ตามโครงการ

2  จดัซ้ือครุภัณฑแตาง ๆ  เพื่อจดัหาครุภัณฑแที่จาํเป็นในการปฏิบัติงาน  ครุภัณฑแทุกประเภท 100,000 100,000 100,000 100,000  มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 ตามโครงการ

 การพัฒนาบคุลากร
 การบริหารจดัการภายในองค์กร

3  บริหารงานบุคลากร  เพื่อใชจายในการบริหารบุคคล  พนักงานเทศบาล พนักงานจาง 2,000,000    2,200,000    2,400,000    2,600,000     มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

  ตามโครงการ

4  ประชาสัมพันธแกจิกรรมตาง ๆ ของ  - เพื่อประชาสัมพันธแกจิกรรมตาง ๆ เชน  - สํานักงานเทศบาลฯ 10,000        10,000        10,000        10,000         มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 งานการศึกษา  การใชรถประชาสัมพันธแ จดัทําแผนปูาย  - หมู 3 - หมู 9  ตามโครงการ

 จดัทําแผนพับ ใบปลิว ฯลฯ

315

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.3 แผนงานการศึกษา

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การพัฒนาบุคลากร

5  ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ  พนักงานเทศบาล พนักงานจาง 50,000        50,000        50,000        50,000         มกีารดําเนินการ  การบริหารงานของเทศบาลตําบล สํานักปลัด

 งานแบบบูรณาการ  ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ตามโครงการ  หางฉตัรแมตาลมปีระสิทธภิาพ

 รวมแผนงานการศึกษา  5  โครงการ     - 2,360,000    2,560,000    2,760,000    2,960,000     -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.4 แผนงานสาธารณสุข

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การปรับปรุง การพัฒนาเครือ่งมือ - เครือ่งใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน 
 เครื่องมือ เครื่องใช้

1  - จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณแ เคร่ืองใชที่จาํเป็น  เพื่อจดัหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใชที่จาํเป็นในการ  วสัดุ อปุกรณแ เคร่ืองใชที่จาํเป็น 30,000        30,000        30,000        30,000         มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 ในการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานทุกประเภท  ตามโครงการ

2  - จดัซ้ือครุภัณฑแตาง ๆ  เพื่อจดัหาครุภัณฑแที่จาํเป็นในการปฏิบัติงาน  ครุภัณฑแทุกประเภท 50,000 50,000 50,000 50,000  มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 ตามโครงการ

 การพัฒนาบคุลากร
 การบริหารจดัการภายในองค์กร

3  บริหารงานบุคลากร  เพื่อใชจายในการบริหารบุคคล  พนักงานเทศบาล พนักงานจาง 250,000       260,000       270,000       280,000        มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 ตามโครงการ

4  ประชาสัมพันธแกจิกรรมตาง ๆ ของ  - เพื่อประชาสัมพันธแกจิกรรมตาง ๆ เชน  - สํานักงานเทศบาลฯ 5,000          5,000          5,000          5,000           มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 งานการศึกษา  การใชรถประชาสัมพันธแ จดัทําแผนปูาย  - หมู 3 - หมู 9  ตามโครงการ

 จดัทําแผนพับ ใบปลิว ฯลฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.4 แผนงานสาธารณสุข

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การพัฒนาบุคลากร

5  ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ  พนักงานเทศบาล พนักงานจาง 10,000        10,000        10,000        10,000         มกีารดําเนินการ  การบริหารงานของเทศบาลตําบล สํานักปลัด

 งานแบบบูรณาการ  ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ตามโครงการ  หางฉตัรแมตาลมปีระสิทธภิาพ

 รวมแผนงานสาธารณสขุ  5  โครงการ     - 345,000      355,000      365,000      375,000       -  -  -
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การปรับปรุง การพัฒนาเครือ่งมือ - เครือ่งใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน 
 เครื่องมือ เครื่องใช้

1  จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณแ เคร่ืองใชที่จาํเป็น  เพื่อจดัหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใชที่จาํเป็นในการ  วสัดุ อปุกรณแ เคร่ืองใชที่จาํเป็น 400,000       400,000       400,000       400,000        มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ กองชาง

 ในการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานทุกประเภท  ตามโครงการ

2  จดัซ้ือครุภัณฑแตาง ๆ  เพื่อจดัหาครุภัณฑแที่จาํเป็นในการปฏิบัติงาน  ครุภัณฑแทุกประเภท 100,000 100,000 100,000 100,000  มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ กองชาง

 ตามโครงการ

 ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัตงิาน

3  ปรับปรุงอาคารสํานักงาน  เพื่อปรับปรุงอาคารตาง ๆ ใหมสีภาพ  อาคารทุกอาคารภายในสํานักงาน 300,000       300,000       300,000       300,000        มกีารดําเนินการ  ประชาชนผูมาติดตอราชการ กองชาง

 ที่สะอาด สวยงาม  ตามโครงการ  มคีวามพึงพอใจสถานที่ปฏิบัติ

 งานสะอาดสวยงาม

4  ปรับปรุงสภาพภูมทิัศนแ  เพื่อปรับปรุงสภาพภูมทิัศนแ  สํานักงานเทศบาลตําบลหางฉตัร- 100,000       100,000       100,000       100,000        มกีารดําเนินการ  ประชาชนผูมาติดตอราชการ กองชาง

 แมตาล  ตามโครงการ  มคีวามพึงพอใจสถานที่ปฏิบัติ

 งานสะอาดสวยงาม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5  กอสราง ปรับปรุง ตอเติม อาคาร  เพื่อกอสราง ปรับปรุง ตอเติม อาคารสํานักงาน  - อาคารสํานักงาน 1 หลัง 3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     มกีารดําเนินการ  ประชาชนผูมาติดตอราชการ กองชาง

 สํานักงาน  - อาคารปูองกนัและบรรเทา  ตามโครงการ  มคีวามพึงพอใจสถานที่ปฏิบัติ

 สาธารณภัย 1 หลัง  งานสะอาดสวยงาม

 - อาคารอเนกประสงคแ 2 หลัง

 - อาคารเกบ็พัสดุ 1 หลัง

 - อาคารเกบ็เอกสาร 1 หลัง

 - โรงจอดรถ 3 หลัง

ฯลฯ
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การพัฒนาบคุลากร
 การบริหารจดัการภายในองค์กร

6  บริหารงานบุคลากร  เพื่อใชจายในการบริหารบุคคล  พนักงานเทศบาล พนักงานจาง 800,000       850,000       900,000       950,000        มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ กองชาง

 ตามโครงการ

7  ประชาสัมพันธแกจิกรรมตาง ๆ ของ  - เพื่อประชาสัมพันธแกจิกรรมตาง ๆ เชน  - สํานักงานเทศบาลฯ 10,000        10,000        10,000        10,000         มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ กองชาง

 กองชาง  การใชรถประชาสัมพันธแ จดัทําแผนปูาย  - หมู 3 - หมู 9  ตามโครงการ

 จดัทําแผนพับ ใบปลิว ฯลฯ

 การพัฒนาบุคลากร

8  ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ  พนักงานเทศบาล พนักงานจาง 50,000        50,000        50,000        50,000         มกีารดําเนินการ  การบริหารงานของเทศบาลตําบล กองชาง

 งานแบบบูรณาการ  ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ตามโครงการ  หางฉตัรแมตาลมปีระสิทธภิาพ

 รวมแผนงานเคหะและชุมชน  8  โครงการ     - 4,760,000    4,810,000    4,860,000    4,910,000     -  -  -
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ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การปรับปรุง การพัฒนาเครือ่งมือ - เครือ่งใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน 
 เครื่องมือ เครื่องใช้

1  จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณแ เคร่ืองใชที่จาํเป็น  เพื่อจดัหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใชที่จาํเป็นในการ  วสัดุ อปุกรณแ เคร่ืองใชที่จาํเป็น 50,000        50,000        50,000        50,000         มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 ในการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานทุกประเภท  ตามโครงการ

2  จดัซ้ือครุภัณฑแตาง ๆ  เพื่อจดัหาครุภัณฑแที่จาํเป็นในการปฏิบัติงาน  ครุภัณฑแทุกประเภท 50,000 50,000 50,000 50,000  มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 ตามโครงการ

 การพัฒนาบคุลากร
 การบริหารจดัการภายในองค์กร

3  บริหารงานบุคลากร  เพื่อใชจายในการบริหารบุคคล  พนักงานเทศบาล พนักงานจาง 560,000       590,000       620,000       650,000        มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 ตามโครงการ

4  ประชาสัมพันธแกจิกรรมตาง ๆ ของ  - เพื่อประชาสัมพันธแกจิกรรมตาง ๆ เชน  - สํานักงานเทศบาลฯ 10,000        10,000        10,000        10,000         มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด

 งานพัฒนาชมุชน  การใชรถประชาสัมพันธแ จดัทําแผนปูาย  - หมู 3 - หมู 9  ตามโครงการ

 จดัทําแผนพับ ใบปลิว ฯลฯ

322

เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การพัฒนาบุคลากร

5  ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ  พนักงานเทศบาล พนักงานจาง 10,000        10,000        10,000        10,000         มกีารดําเนินการ  การบริหารงานของเทศบาลตําบล สํานักปลัด

 งานแบบบูรณาการ  ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ตามโครงการ  หางฉตัรแมตาลมปีระสิทธภิาพ

 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  5  โครงการ     - 680,000      710,000      740,000      770,000       -  -  -
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งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 การพัฒนาบคุลากร
 การบริหารจดัการภายในองค์กร

1  ความรวมมอืระหวางเทศบาลตําบล  - เพื่อกอสราง ปรับปรุง การบริหารงาน  - ฌาปนสถานตําบลหางฉตัร 100,000       100,000       100,000       100,000        มกีารดําเนินการ  การบริหารงานมปีระสิทธภิาพ สํานักปลัด /

 หางฉตัรแมตาล กบัหนวยงานอื่น  ดานตาง ๆ ฌาปนสถานตําบลหางฉตัร  บานแพะดอนสัก หมู 5  ตามโครงการ หนวยงานอื่น

 - สถานที่อื่นในเขต ทต.หางฉตัร

 แมตาล

 รวมแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ  1  โครงการ     - 100,000      100,000      100,000      100,000       -  -  -

 รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร  58  โครงการ 23,857,000  24,677,000  25,597,000  26,717,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจดัระเบยีบสงัคมและสร้างความร่วมมอืในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงินอดุหนนุ

 การปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
1  ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  - เพือ่ประชาสัมพนัธแ รณรงคแใหประชาชน  7 ตําบล 73 หมูบาน 15,000      15,000      15,000      15,000       มีการดําเนินการ   - ประชาชนไดรับรูถึงพษิภยัจาก สํานักปลัด  ทีท่ําการปกครอง

 ในชวงเทศกาลฯ  ไดตระหนักถึงพษิภยัจากอุบัติเหตุ  พืน้ทีใ่นความรับผิดชอบ  ตามโครงการ  อุบัติเหตุเกิดความระมัดระวัง  อําเภอหางฉัตร

 - เพือ่ใหมีวัสดุ อุปกรณแอํานวยความสะดวก  ของอําเภอหางฉัตร  ในการเดินทาง

 แกประชาชนทีสั่ญจรไปมาและใชประจาํ  - จุดตรวจและจุดบริการมีวัสดุ

 จุดตรวจ  อุปกรณแของใช เพือ่อํานวยความ

 - เพือ่เสริมมาตรการบังคับใชกฎหมาย  สะดวกแกประชาชนอยางเพยีงพอ

 ตามมาตรการทีก่ําหนดใหปูองกันและ  - ผูสัญจรเดินทางปฏบิัติตาม

 ลดปัญหาอุบัติเหตุ  มาตรการบังคับใชกฎหมาย

 อยางเครงครัด และลดการเกิด

 อุบัติเหตุ 

 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน  1  โครงการ     - 15,000      15,000      15,000      15,000       -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม
      3.2 แผนงานการศึกษา

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงินอดุหนนุ

 การสง่เสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และสง่เสริมการเรียนรู้ชมุชน
 โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ฮาว

1  อาหารกลางวัน 100%  เพือ่ใหนักเรียนมีอาหารกลางวันทีม่ีคุณคา  นักเรียนประมาณ 60 คน 300,000     300,000     300,000     300,000      มีการดําเนินการ  เด็กนักเรียนทุกคนไดรับประทาน สํานักปลัด  โรงเรียนชุมชน

 ตามหลักโภชนาการ  ฯลฯ  ตามโครงการ  อาหารกลางวันครบถวนและ  บานแมฮาว

 มีพฒันาการสมวัย

2  สงเสริมการเรียนรูการใชส่ือเทคโนโลยี  นักเรียนมีทักษะพืน้ฐานในการเรียนรู  จางครูสอนคอมพวิเตอรแ 70,000      70,000      70,000      70,000       มีการดําเนินการ  นักเรียนมีทักษะดานคอมพวิเตอรแ สํานักปลัด  โรงเรียนชุมชน

 โดยการจางครูสอนคอมพวิเตอรแ  ใชคอมพวิเตอรแอยางถูกตอง  ฯลฯ   1 คน  ตามโครงการ  เพือ่เป็นพืน้ฐานในการศึกษาตอ  บานแมฮาว

 ในระดับทีสู่งขึน้ตอไป

3  สงเสริมนักเรียนสืบสานวัฒนธรรม  เพือ่สืบสานวัฒนธรรมลานนาใหคงอยู  ฯลฯ  นักเรียนประมาณ 60 คน 10,000      10,000      10,000      10,000       มีการดําเนินการ  นักเรียนมีทักษะในวัฒนธรรมลานนา สํานักปลัด  โรงเรียนชุมชน

 ลานนา (ดนตรีพืน้เมือง นาฏศิลป)  ตามโครงการ  ทางดานดนตรีพืน้เมือง นาฏศิลป  บานแมฮาว

4  ศูนยแเรียนรูเกษตรพอเพยีง  เพือ่พฒันาแหลงเรียนรูเกษตรพอเพยีง  ฯลฯ  นักเรียนประมาณ 60 คน 20,000      20,000      20,000      20,000       มีการดําเนินการ  นักเรียนไดนําเอาแนวทางเศรษฐกิจ สํานักปลัด  โรงเรียนชุมชน

 ตามโครงการ  พอเพยีงใชในชีวิตประจาํวัน  บานแมฮาว

5  กีฬาสรางสัมพนัธแโรงเรียนชุมชน  เพือ่สงเสริมใหนักเรียนแสดงความสามารถ  นักเรียนประมาณ 20,000      20,000      20,000      20,000       มีการดําเนินการ  นักเรียนไดแสดงความสามารถดาน สํานักปลัด  โรงเรียนชุมชน

 บานแมฮาวกับโรงเรียนบานปันงาว  ดานกีฬา พฒันาตนเองไดตามศักยภาพ  ฯลฯ  135 คน  ตามโครงการ  กีฬา และมีความสามัคคี  บานแมฮาว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม
      3.2 แผนงานการศึกษา

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงินอดุหนนุ

 โรงเรียนบา้นปนัง้าว

6  อาหารกลางวัน 100%  เพือ่จัดอาหารกลางวันใหนักเรียนไดรับประทาน  นักเรียนประมาณ 75 คน 370,000     370,000     370,000     370,000      มีการดําเนินการ  เด็กนักเรียนทุกคนไดรับประทาน สํานักปลัด  โรงเรียนบาน

 อาหารอิม่ทุกคนทุกวัน  ฯลฯ  ตามโครงการ  อาหารกลางวันครบถวนและ  ปันงาว

 มีพฒันาการสมวัย

7  อนุรักษแและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  เพือ่สืบสานศิลปะวัฒนะรรมดนตรีพืน้บาน  นักเรียนประมาณ 75 คน 72,000      72,000      72,000      72,000       มีการดําเนินการ  นักเรียนมีทักษะศิลปวัฒนธรรม สํานักปลัด  โรงเรียนบาน

 ดนตรีพืน้บาน (สะลอ, ซอ, ซึง)   (สะลอ, ซอ, ซึง) ใหคงไวสืบไป  ฯลฯ  ตามโครงการ  ดานดนตรีพืน้เมือง สะลอ ซอ ซึง  ปันงาว

8  หองสมุดมีชีวิต  - เพือ่พฒันาปรับปรุงหองสมุดใหสมบูรณแ  ปรับปรุงหองสมุด และ 50,000      50,000      50,000      50,000       มีการดําเนินการ  นักเรียนมีแหลงคนควาหาความรู สํานักปลัด  โรงเรียนบาน

 - เพือ่จัดหาส่ือ หนังสือไวบริการนักเรียน  ซ้ือส่ือหนังสือตาง ๆ  ตามโครงการ  ปันงาว

9  ส่ือพฒันาการเสริมสรางสมรรถภาพ  เพือ่สนับสนุนพฒันาการทางดานรางกาย  จัดซ้ือและจัดทําส่ือตาง ๆ 50,000      50,000      50,000      50,000       มีการดําเนินการ  นักเรียนทุกคนมีพฒันาการสมวัย สํานักปลัด  โรงเรียนบาน

 รางกาย  ของเด็กนักเรียน  ฯลฯ  ตามโครงการ  ปันงาว
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ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม
      3.2 แผนงานการศึกษา

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงินอดุหนนุ

 โรงเรียนหา้งฉตัรวิทยา

10  ระบบการจัดการขยะในโรงเรียน  เพือ่ใหนักเรียนและผูปกครองซ่ึงเป็นเยาวชน  นักเรียนทุกคน 44,000      44,000      44,000      44,000       มีการดําเนินการ  นักเรียนสามารถบริหารจัดการขยะ สํานักปลัด  โรงเรียนหางฉัตร

 อยางยัง่ยืน  ในเขตพืน้ทีเ่ขตเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล  ตามโครงการ  ไดอยางเป็นระบบ  วิทยา

 ไดรับความรู ความเขาใจในการจัดการขยะ 

 Recycle ภายในโรงเรียนและชุมชนอยางยัง่ยืน

11  คุณธรรมนําชีวิต  เพือ่เป็นการสรางความตระหนักความมีจิต  นักเรียนทุกคน 43,000      43,000      43,000      43,000       มีการดําเนินการ  นักเรียนสามารถนําคุณธรรม สํานักปลัด  โรงเรียนหางฉัตร

 สํานึกในการปฏบิัติตนเป็นเยาวชนทีดี่  ฯลฯ  ตามโครงการ  จริยธรรมมาปรับใชในการเรียน  วิทยา

 และชีวิตประจาํวันได

12  พฒันาการเรียนการสอนภาษา  เพือ่ใหนักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู  จางครูสอนภาษา 500,000     500,000     500,000     500,000      มีการดําเนินการ  นักเรียนมีทักษะในดานภาษาเพิม่ขึน้ สํานักปลัด  โรงเรียนหางฉัตร

 ดวยเจาของภาษา  ภาษาในระดับอาเซียน  ฯลฯ  ตางประเทศ  ตามโครงการ  วิทยา

13  เยาวชนรุนใหม รวมตานภยัยาเสพติด  เพือ่ใหนักเรียนไดรับรูและรับทราบถึงปัญหา  นักเรียนทุกคน 34,000      34,000      34,000      34,000       มีการดําเนินการ  นักเรียนมีภมูิคุมกันจากส่ิงเสพติด สํานักปลัด  โรงเรียนหางฉัตร

 และพษิภยัของยาเสพติด  ฯลฯ  ตามโครงการ  และนักเรียนกลุมเส่ียงไดรับการ  วิทยา

 แกไขปัญหา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม
      3.2 แผนงานการศึกษา

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงินอดุหนนุ

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหา้งฉตัร

14  ปฏบิัติธรรมสงเสริมพระพทุธศาสนา  เพือ่รณรงคแ ปลูกจิตสํานึก ใหนักศึกษาและ  ผูรับบริการ 150 คน 20,000      20,000      20,000      20,000       มีการดําเนินการ  ประชาชนมีความรูดานคุณธรรม สํานักปลัด  กศน.อําเภอ

 ถวายเป็นพทุธบูชา  ประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญของพธิี  ตามโครงการ  จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม  หางฉัตร

 ทางพทุธศาสนาและรวมอนุรักษแบทสวดมนตแ  สําคัญทางพระพทุธศาสนา และ

 ลานนาของชาวเหนือ  อนุรักษแไวใหคงอยูสืบไป

15  ฝึกอบรมการเรียนรูดาน ICT หลักสูตร  เพือ่สงเสริมความรูดาน ICT ในหลักสูตร  นักเรียนทุกคน 20,000      20,000      20,000      20,000       มีการดําเนินการ  นักเรียนมีความรูความเขาใจและ สํานักปลัด  กศน.อําเภอ

 คอมพวิเตอรแเบือ้งตน  คอมพวิเตอรแเบือ้งตนใหกับนักเรียน  ตามโครงการ  มีทักษณะดานคอมพวิเตอรแเบือ้งตน  หางฉัตร

 สามารถนําไปใชได

16  ศึกษาเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  เพือ่รณรงคแ ปลูกจิตสํานึกใหประชาชน  ผูรับบริการ 150 คน 20,000      20,000      20,000      20,000       มีการดําเนินการ  ประชาชนมีความรูดานคุณธรรม สํานักปลัด  กศน.อําเภอ

 และศิลปวัฒนธรรทีสํ่าคัญทางพทุธศาสนา  ตระหนักถึงความสําคัญของพระพทุธศาสนา  ตามโครงการ  จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม  หางฉัตร

 และรวมอนุรักษแบทสวดมนตแลานนา  สําคัญทางพระพทุธศาสนา และ

 ของชาวเหนือ  อนุรักษแไวใหคงอยูสืบไป

17  พฒันา กศน.ใหเป็นแหลงการเรียนรู  เพือ่สงเสริมการพฒันาสภาพแวดลอม กศน.  ผูรับบริการ 150 คน 20,000      20,000      20,000      20,000       มีการดําเนินการ  กศน.ตําบลหางฉัตรเป็นศูนยแกลาง สํานักปลัด  กศน.อําเภอ

 ตลอดชีวิต  ใหเหมาะสมเป็นแหลงเรียนรูตลอดชีวิต  ตามโครงการ  การเรียนรูตลอดชีวิต  หางฉัตร

 รวมแผนงานการศึกษา  17  โครงการ     - 1,663,000  1,663,000  1,663,000  1,663,000   -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจดัระเบยีบสงัคมและสร้างความร่วมมอืในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงินอดุหนนุ

 การสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
1  เสริมสรางศักยภาพและเพิม่ประสิทธิภาพ  เพือ่ตอบสนองตอยุทธศาสตรแการปูองกันและ  7 ตําบล 73 หมูบาน 15,000      15,000      15,000      15,000       มีการดําเนินการ  พืน้ทีอ่ําเภอหางฉัตรมีความเขมแข็ง สํานักปลัด  ทีท่ําการปกครอง

 ศูนยแปฏบิัติการพลังแผนดินเอาชนะ  แกไขปัญหายาเสพติดของชาติและจังหวัด  พืน้ทีใ่นความรับผิดชอบ  ตามโครงการ  ปลอดจากยาเสพติดและมีระบบ  อําเภอหางฉัตร

 ยาเสพติด อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  ลําปาง  ฯลฯ  ของอําเภอหางฉัตร  เฝูาระวังอยางยัง่ยืน

 ประจาํปีงบประมาณ 2561

2  สนับสนุนกิง่กาชาดอําเภอหางฉัตร  เพือ่เป็นการหางบประมาณใหกิง่กาชาด  7 ตําบล 73 หมูบาน 15,000      15,000      15,000      15,000       มีการดําเนินการ  ประชาชนทัว่ไปเขาใจถึงหลักการ สํานักปลัด  กิง่กาชาดอําเภอ

 อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ประจาํปี  อําเภอ ในการจัดกิจกรรมสาธารณกุศล  พืน้ทีใ่นความรับผิดชอบ  ตามโครงการ  กาชาดเกีย่วกับมนุษยธรรม ความ  หางฉัตร

 งบประมาณ 2561  เพือ่ชวยเหลือราษฎรทีป่ระสบปัญหาในพืน้ที่  ของอําเภอหางฉัตร  ไมลําเอียง ความเป็นบริการ อาสา

 ในดานสงเสริมสุขภาพอนามัยและการพฒันา  สมัคร ความเป็นเอกภาพ ความเป็น

 คุณภาพชีวิต  ฯลฯ  สากลมากยิง่ขึน้

3  วันสตรีสากลอําเภอหางฉัตร  เพือ่เสริมสรางศักยภาพในการพฒันาบทบาท 20,000      20,000      20,000      20,000       มีการดําเนินการ  กลุมสตรีตําบลหางฉัตรมีความสามัคคี สํานักปลัด  กลุมสตรีตําบล

 ของสตรีใหเป็นทีย่อมรับตอสังคม  ฯลฯ  ตามโครงการ  มีศักยภาพ มีบทบาทในสังคมเพิม่  หางฉัตร

 มากยิง่ขึน้
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งบประมาณและที่ผานมา

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจดัระเบยีบสงัคมและสร้างความร่วมมอืในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
      3.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงินอดุหนนุ

4  คายพฒันาครอบครัวไทยหางไกล  เพือ่ใหสมาชิกในครอบครัวไดเรียนรูถึงความ 15,000      15,000      15,000      15,000       มีการดําเนินการ  สถาบันครอบครัวมีความอบอุน สํานักปลัด  ศูนยแพฒันา

 ยาเสพติด ประจาํปีงบประมาณ 2561  สําคัญของครอบครัว ความรัก การเอาใจใสทีดี่  ตามโครงการ  มีภมูิคุมกันยาเสพติด  ครอบครัวตําบล

 จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวไมเขาไปยุงเกีย่ว  หางฉัตร

 กับยาเสพติด  ฯลฯ

5  โรงเรียนผูสูงอายุตําบลหางฉัตร  เพือ่เสริมสรางการพฒันาตนเองและ 100,000     100,000     100,000     100,000      มีการดําเนินการ  ผูสูงอายุมีสถานทีท่ํากิจกรรมตาง ๆ สํานักปลัด  ชมรมผูสูงอายุ

 การเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ  ฯลฯ  ตามโครงการ  รวมกัน  ตําบลหางฉัตร

6  สงเสริมสนับสนุนชมรมผูสูงอายุตนแบบ  เพือ่สงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทัง้ 4 มิติ 100,000 100,000 100,000 100,000  มีการดําเนินการ  ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมทุกมิติ สํานักปลัด  ชมรมผูสูงอายุ

 พฤฒพลัง (Active ageing)  เชน ดานสุขภาพ ดานศาสนา วัฒนธรรม  ตามโครงการ  ตําบลหางฉัตร

 นันทนาการ  ฯลฯ

 รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  6  โครงการ     - 265,000    265,000    265,000    265,000     -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม
      3.4 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงินอดุหนนุ

 กีฬาและนันทนาการ

1  การจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน  เพือ่ใหเด็กและเยาวชนไดรูจักใชเวลาวาง  นักเรียนในเขตพืน้ที่ 10,000      10,000      10,000      10,000       มีการดําเนินการ  เด็กและเยาวชนมีความสามัคคี สํานักปลัด  โรงเรียนอนุบาล

 อําเภอหางฉัตร ประจาํปีการศึกษา 2560  ใหเกิดประโยชนแและหางไกลยาเสพติด  ฯลฯ  อําเภอหางฉัตร  ตามโครงการ  รูแพ รูชนะ รูอภยั และใชเวลาวาง  หางฉัตร

 ใหเกิดประโยชนแ

 ศาสนา วัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

2  จัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพธิี และ  เพือ่เป็นการแสดงความจงรักภกัดีตอ  7 ตําบล 73 หมูบาน 15,000      15,000      15,000      15,000       มีการดําเนินการ  ทุกภาคสวนมีความเชือ่มัน่และ สํานักปลัด  ทีท่ําการปกครอง

 งานวัฒนธรรมประเพณี อําเภอหางฉัตร  องคแประมุข และสถาบันพระมหากษตัริยแไทย  พืน้ทีใ่นความรับผิดชอบ  ตามโครงการ  เทิดทูนสถาบันหลักของชาติและ  อําเภอหางฉัตร

 ประจาํปีงบประมาณ 2561  ของอําเภอหางฉัตร  ยึดถือสืบทอดเป็นวัฒนธรรม 

 ประเพณีของชาติสืบตอไป

3  จัดอบรมเยาวชนคนตีกเองปูจุาเพือ่รวม  เพือ่เป็นการสืบสาน อนุรักษแ ฟืน้ฟกูารตีกเอง 10,000      10,000      10,000      10,000       มีการดําเนินการ  เยาวชนรวมอนุรักษแสืบสาน ฟืน้ฟู สํานักปลัด  สภาวัฒนธรรม

 แขงขันในงานมหกรรมกเองปูจุา  ปูจุาใหคงอยูคูจังหวัดลําปาง  ตามโครงการ  การตีกเองปูจุาใหคงอยูตอไป  จังหวัดลําปาง

 จังหวัดลําปาง คร้ังที ่17 ประจาํปี 2561
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เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล าปางใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ มคีวามเขม้แขง็ มภีมูคุ้ิมกัน สามารถด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการพัฒนาสงัคม/ชมุชน
   3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสงัคม
      3.4 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงินอดุหนนุ

 ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว

4  สนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาว  เพือ่เป็นจุดแสดงนิทรรศการ และการแสดง  7 ตําบล 73 หมูบาน 30,000      30,000      30,000      30,000       มีการดําเนินการ  ขาราชการและประชาชนในเขต สํานักปลัด  ทีท่ําการปกครอง

 และของดีอําเภอหางฉัตร ประจาํปี  สินคาโครงการหนึง่ตําบล หนึง่ผลิตภณัฑแ  พืน้ทีใ่นความรับผิดชอบ  ตามโครงการ  อําเภอหางฉัตรเกิดความรักสามัคคี  อําเภอหางฉัตร

 งบประมาณ 2561  ของอําเภอ  ฯลฯ  ของอําเภอหางฉัตร  มีสวนรวมเป็นน้าํหนึง่ใจเดียวกัน

5  สนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาว  เพือ่เป็นจุดแสดงนิทรรศการ และการแสดง  7 ตําบล 73 หมูบาน 10,000      10,000      10,000      10,000       มีการดําเนินการ  กลุมอาชีพในแตละตําบลไดจาํหนาย สํานักปลัด  ทีท่ําการปกครอง

 และของดีนครลําปาง ประจาํปีงบประมาณ  สินคาโครงการหนึง่ตําบล หนึง่ผลิตภณัฑแ  พืน้ทีใ่นความรับผิดชอบ  ตามโครงการ  สินคา มีรายไดเพิม่ขึน้และสามารถ  อําเภอหางฉัตร

 2561  ของอําเภอ  ฯลฯ  ของอําเภอหางฉัตร  หาเครือขายตลาดสินคามากยิง่ขึน้

 รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  5  โครงการ     - 75,000      75,000      75,000      75,000       -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 7  การบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดดีว้ยหลกัธรรมาภบิาล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 5 ดา้นการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารและพัฒนาองค์กร
      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงินอดุหนนุ

1  การพัฒนาบคุลากร
 การพัฒนาบคุลากร

 - อุดหนุนศูนยแประสานราชการ  - เพือ่อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน   - อปท.ในเขตพืน้ที่ 35,000      35,000      35,000      35,000       มีการดําเนินการ  ประชาชนสามารถติดตอ สอบถาม สํานักปลัด  อบต.เวียงตาล

 (ศูนยแบริการรวม) องคแกรปกครอง  ในการทีจ่ะตองปฏบิัติตามระเบียบ กฎหมาย  อําเภอหางฉัตร  ตามโครงการ  ขอทราบขอมูลตาง ๆ ระเบียบ

 สวนทองถิน่อําเภอหางฉัตร ประจาํปี  ขอบังคับอืน่ใด โดยสามารถติดตอ สอบถาม  - ประชาชนทัว่ไป  กฎหมายขององคแกรปกครองสวน

 งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอทราบขอมูล วิธีการดําเนินการ ขออนุญาต  ทองถิน่เพือ่นําไปปฏบิัติเกีย่วกับการ

 หรือขออนุมัติในเร่ืองใด ๆ ทีเ่ป็นอํานาจ  ขออนุญาต ขออนุมัติ รวมทัง้เร่ือง

 ขององคแกรปกครองสวนทองถิน่ไดอีกทางหนึง่  ใด ๆ ทีเ่ป็นอํานาจหนาทีข่อง อปท.

 - เพือ่เป็นศูนยแกลางรวมขาวสารการจัดซ้ือ  ไดอยางถูกตอง และมีความรูความ

 จัดจางของหนวยบริหารราชการสวนทองถิน่ฯ  เขาใจ สามารถมีสวนรวม รวมทัง้

 - เพือ่เป็นศูนยแบริการรวมและประสาน  ตรวจสอบการบริหารงานของ อปท.

 ราชการบริการสาธารณะฯ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป  1  โครงการ     - 35,000      35,000      35,000      35,000       -  -  -

 รวมอุดหนุน อปท. สว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน  30  โครงการ 2,053,000  2,053,000  2,053,000  2,053,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมล าปางใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรียนรูม้ีความเข็มแข้งมีภมูิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  กอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดิน  เพื่อขยายเขตประปา  กอสรางระบบประปาผิวดิน 4,200,000     4,200,000     4,200,000     4,200,000      มีการดําเนินการ  สามารถขยายเขต กองชาง /
 ขนาดใหญมาก สวนสาธารณะอนันตยศ  ใหประชาชนมีน้ําประปา  ขนาดใหญมาก สวนสาธารณะ  ตามโครงการ  ประปาให อบจ.ลําปาง
 บานแพะดอนสัก หมู 5 ตําบลหางฉัตร  ใชครอบคลุมทกุพื้นที่  อนันตยศ บานแพะดอนสัก  ประชาชนไดใช
 อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  หมู 5 ต.หางฉัตร อ.หางฉัตร  อยางทั่วถึง
 (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา)  จ.ลําปาง
 จุดพกิัด N2026710 E539688

 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,200,000    4,200,000    4,200,000    4,200,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมล าปางใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรียนรูม้ีความเข็มแข้งมีภมูิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  กอสรางฝายหลวงตลอดแนว  เพื่อหาแหลงน้ําไวใช  ตามสภาพพื้นที่ 2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000      มีการดําเนินการ  ประชาชนมีน้ําใช กองชาง /
 บานแมฮาว หมู 3  สําหรับบริโภคและ   ตามโครงการ  ตลอดปี อบจ.ลําปาง
 พกิัด N2028650 E0535345  การเกษตร

2  กอสรางดาดลําเหมืองในเขตพื้นที่  เพื่อปอูงกันการต้ืนเขิน  - ลําเหมืองหางตาง 3,500,000     3,500,000     3,500,000     3,500,000      มีการดําเนินการ  สามารถปอูงกัน กองชาง /
 เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล  ของลําเหมือง  - ลําเหมืองปิ้ง  ตามโครงการ  การต้ืนเขินของ อบจ.ลําปาง
 จุดที่ 1 เหมืองหาตาง - เหมืองปิ้ง (ม.3 - ม.9)  - ลําเหมืองแมฮาว  ลําเหมืองไดเปน็
 เร่ิมตน N 2030840 E 534794  - ลําเหมืองโปงุ  อยางดี
 ส้ินสุด N2030139 E535036  - ลําเหมืองทุงงาว
 จุดที่ 2 ฝายน้ําลนแมฮาว - เชิงสะพาน  - ลําเหมืองหารอย
 บานแพะดอนสัก หมู 5
 เร่ิมตน N2026995 E538211
 ส้ินสุด N2026914 E538219
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมล าปางใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรียนรูม้ีความเข็มแข้งมีภมูิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 จุดที่ 3 หนาบานนางชวย  ใจคํา-โรงสีขาว

 โชควันชื่น หมู 6
 เร่ิมตน N2025780 E537580
 ส้ินสุด N2025433 E537960
 จุดที่ 4 ขางศูนยแโตโยตา เชื่อมตอบานนางแล

 หมู 8 - หมู 7
 เร่ิมตน N2025257 E538839
 ส้ินสุด N2023820 E539678
 จุดที่ 5 ลําเหมืองขางรานเซรามิค (ซุปเปอรแฯ)

 เชื่อมตอสะพานตนผ้ึง หมู 8 - หมู 5
 เร่ิมตน N2025314 E538708
 ส้ินสุด N2025926 E538524
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ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมล าปางใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรียนรูม้ีความเข็มแข้งมีภมูิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานการเกษตร

เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ควาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 จุดที่ 6 ลําเหมืองหารอย ถึงลําเหมืองโปงุ

 หมู 9 - หมู 3
 เร่ิมตน N2031211 E534119
 ส้ินสุด N2030905 E534374

 รวมแผนงานการเกษตร 6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000    

 รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 10,200,000  10,200,000  10,200,000  10,200,000  
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เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  บริหารงานทัว่ไป  ค่าครุภณัฑ์ ทีด่นิ
 และสิง่ก่อสร้าง
 (ค่าครุภณัฑ์)

 1.1 งานบริหารทัว่ไป  ครุภณัฑ์ส านักงาน

 - เคร่ืองถายเอกสาร  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 เคร่ือง 210,000      210,000      210,000      210,000       สํานกัปลัด
 ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ตูเหล็กเกบ็เอกสาร 2 บาน (มอก.)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 ตู 11,000        11,000        11,000        11,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ตูเหล็ก 4 ล้ินชัก (มอก.)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตู 7,900          7,900          7,900          7,900           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ตูใสแฟูมแขวน  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตู 4,500          4,500          4,500          4,500           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ตูเหล็กบานเล่ือนกระจก  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 ตู 9,400          9,400          9,400          9,400           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - โต฿ะทํางาน  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 ตัว 10,000        10,000        10,000        10,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ
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งบประมาณและทีผ่่านมา

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เกาอีท้ํางาน  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 ตัว 2,400          2,400          2,400          2,400           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - โต฿ะทํางาน (ผูอํานวยการชัน้ตน)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตัว 15,000        15,000        15,000        15,000         กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เกาอีพ้นกัพิงสูง  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 ตัว 7,000          7,000          7,000          7,000           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - โต฿ะอเนกประสงคแ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  20 ตัว 60,000        60,000        60,000        60,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เกาอีอ้เนกประสงคแ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  200 ตัว 30,000        30,000        30,000        30,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เกาอีพ้ักคอย  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 ชุด 10,000        10,000        10,000        10,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - โต฿ะหมูบชูา  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ชุด 8,500          8,500          8,500          8,500           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองปรับอากาศ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 เคร่ือง 28,000        28,000        28,000        28,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ
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บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - พัดลม  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  10 เคร่ือง 15,000        15,000        15,000        15,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - พัดลมไอน้ํา  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน 5 เคร่ือง 100,000      100,000      100,000      100,000       สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองเจาะกระดาษและเขาเลม  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 เคร่ือง 12,000        12,000        12,000        12,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองโทรศัพทแ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  5 เคร่ือง 7,500          7,500          7,500          7,500           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เต็นสแขนาดใหญ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  4 หลัง 80,000        80,000        80,000        80,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ถังเกบ็น้ํา  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 ใบ 42,000        42,000        42,000        42,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ
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บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

 - รถโดยสารขนาด 12 ที่นัง่ (ดีเซล)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 คัน 1,214,000    1,214,000    1,214,000    1,214,000     สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - รถบรรทุกขยะ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 คัน 2,400,000    2,400,000    2,400,000    2,400,000     สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 คัน 523,000      523,000      523,000      523,000       สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 - กลองวงจรปดิ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  รอบบริเวณสํานกังาน 500,000      500,000      500,000      500,000       สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ  ทต.หางฉัตรแมตาล

 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

 - เคร่ืองตัดหญา  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  4 เคร่ือง 50,000        50,000        50,000        50,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองตัดแตงพุมไม  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 เคร่ือง 35,200        35,200        35,200        35,200         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองทําน้ําเย็น  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 เคร่ือง 15,000        15,000        15,000        15,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ
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บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองคอมพิวเตอรแ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 ชุด 44,000        44,000        44,000        44,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองพิมพแ (ปร้ินเตอรแ)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  4 เคร่ือง 38,400        38,400        38,400        38,400         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองสํารองไฟฟูา  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  9 เคร่ือง 52,200        52,200        52,200        52,200         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - จอภาพแบบ LED หรือ LED  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 เคร่ือง 8,600          8,600          8,600          8,600           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

บญัชคีรุภณัฑ์



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 1.2 งานบริหารงานคลงั  ครุภณัฑ์ส านักงาน

 - ตูเหล็กเกบ็เอกสาร 2 บาน (มอก.)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  16 ตู 11,000        11,000        11,000        11,000         กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ตูเหล็ก 4 ล้ินชัก (มอก.)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตู 7,900          7,900          7,900          7,900           กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ตูใสแฟูมแขวน  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตู 4,500          4,500          4,500          4,500           กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ตูเหล็กบานเล่ือนกระจก  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  8 ตู 9,400          9,400          9,400          9,400           กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - โต฿ะวางคอมพิวเตอรแ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  3 ตัว 12,000        12,000        12,000        12,000         กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - โต฿ะทํางาน  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  5 ตัว 20,000        20,000        20,000        20,000         กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - โต฿ะทํางาน (ผูอํานวยการชัน้ตน)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตัว 15,000        15,000        15,000        15,000         กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

344

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เกาอีท้ํางาน  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  5 ตัว 6,000          6,000          6,000          6,000           กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เกาอีพ้นกัพังสูง (ผูอํานวยการชัน้ตน)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตัว 3,500          3,500          3,500          3,500           กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองปรับอากาศ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 เคร่ือง 56,000        56,000        56,000        56,000         กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองโทรศัพทแ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  5 เคร่ือง 7,500          7,500          7,500          7,500           กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองถายเอกสาร  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 เคร่ือง 210,000      210,000      210,000      210,000       กองคลัง
 ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองโทรสาร  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 เคร่ือง 18,000        18,000        18,000        18,000         กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 - กลองถายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตัว 7,000          7,000          7,000          7,000           กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ
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บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองคอมพิวเตอรแ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 ชุด 44,000        44,000        44,000        44,000         กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองพิมพแ (ปร้ินเตอรแ)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  4 เคร่ือง 38,400        38,400        38,400        38,400         กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองสํารองไฟฟูา  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  6 เคร่ือง 34,800        34,800        34,800        34,800         กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - จอภาพแบบ LED หรือ LED  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 เคร่ือง 8,600          8,600          8,600          8,600           กองคลัง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

6,064,200   6,064,200   6,064,200   6,064,200   
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บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2  การรักษาความสงบ  ค่าครุภณัฑ์ ทีด่นิ  ครุภณัฑ์ส านักงาน

 ภายใน  และสิง่ก่อสร้าง  - ตูเหล็กเกบ็เอกสาร 2 บาน (มอก.)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตู 5,500          5,500          5,500          5,500           สํานกัปลัด
 (ค่าครุภณัฑ์)  เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ตูเหล็กบานเล่ือนกระจก  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตู 4,700          4,700          4,700          4,700           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - โต฿ะทํางาน  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตัว 4,000          4,000          4,000          4,000           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เกาอีท้ํางาน  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตัว 1,200          1,200          1,200          1,200           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 ครุภณัฑ์การเกษตร

 - เคร่ืองพนยา  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 เคร่ือง 50,000        50,000        50,000        50,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองสูบน้ํา  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 เคร่ือง 50,000        50,000        50,000        50,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ
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บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 - เคร่ืองรับสงวิทยุ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  - ชนดิมอืถือ 50,000        50,000        50,000        50,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ  - ชนดิประจําที่

 - ชนดิติดรถยนตแ

 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองสํารองไฟฟูา  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 เคร่ือง 5,800          -             5,800          -              สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

171,200     165,400     171,200     165,400     
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รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3  การศึกษา  ค่าครุภณัฑ์ ทีด่นิ  ครุภณัฑ์ส านักงาน

 และสิง่ก่อสร้าง  - ตูเหล็กเกบ็เอกสาร 2 บาน (มอก.)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตู 5,500          5,500          5,500          5,500           สํานกัปลัด
 (ค่าครุภณัฑ์)  เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ตูเหล็กบานเล่ือนกระจก  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตู 4,700          4,700          4,700          4,700           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองปรับอากาศ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  3 เคร่ือง 84,000        84,000        84,000        84,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - พัดลม  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  5 เคร่ือง 7,500          7,500          7,500          7,500           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

 - ตูเย็น  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  3 เคร่ือง 45,000        45,000        45,000        45,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ
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บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองคอมพิวเตอรแ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 ชุด 44,000        44,000        44,000        44,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองพิมพแ (ปร้ินเตอรแ)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 เคร่ือง 19,200        19,200        19,200        19,200         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองสํารองไฟฟูา  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 เคร่ือง 11,600        11,600        11,600        11,600         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

221,500     221,500     221,500     221,500     

350

รวมแผนงานการศึกษา 

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4  สาธารณสขุ  ค่าครุภณัฑ์ ทีด่นิ  ครุภณัฑ์ส านักงาน

 และสิง่ก่อสร้าง  - ตูเหล็กเกบ็เอกสาร 2 บาน (มอก.)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตู 5,500          5,500          5,500          5,500           สํานกัปลัด
 (ค่าครุภณัฑ์)  เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ตูเหล็ก 4 ล้ินชัก (มอก.)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตู 7,900          7,900          7,900          7,900           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ตูเหล็กบานเล่ือนกระจก  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตู 4,700          4,700          4,700          4,700           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 ครุภณัฑ์การเกษตร

 - เคร่ืองพนหมอกควัน  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 เคร่ือง 59,000        59,000        59,000        59,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

351

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองคอมพิวเตอรแ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ชุด 22,000        22,000        22,000        22,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองพิมพแ (ปร้ินเตอรแ)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 เคร่ือง 18,000        18,000        18,000        18,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองสํารองไฟฟูา  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 เคร่ือง 5,800          5,800          5,800          5,800           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

122,900     122,900     122,900     122,900     
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เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวมแผนงานสาธารณสขุ 

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5  เคหะและชมุชน  ค่าครุภณัฑ์ ทีด่นิ  ครุภณัฑ์ส านักงาน

 และสิง่ก่อสร้าง  - ตูเหล็กเกบ็เอกสาร 2 บาน (มอก.)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 ตู 11,000        11,000        11,000        11,000         กองชาง
 (ค่าครุภณัฑ์)  เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ตูเหล็ก 4 ล้ินชัก (มอก.)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตู 7,900          7,900          7,900          7,900           กองชาง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ตูใสแฟูมแขวน  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตู 4,500          4,500          4,500          4,500           กองชาง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ตูเหล็กบานเล่ือนกระจก  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 ตู 9,400          9,400          9,400          9,400           กองชาง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - โต฿ะทํางาน  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตัว 4,000          4,000          4,000          4,000           กองชาง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เกาอีท้ํางาน  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 ตัว 2,400          2,400          2,400          2,400           กองชาง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองปรับอากาศ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 เคร่ือง 28,000        28,000        28,000        28,000         กองชาง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองโทรศัพทแ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 เคร่ือง 3,000          3,000          3,000          3,000           กองชาง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ
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บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ครุภณัฑ์ส ารวจ

 - เคร่ืองหาพิกดัดวยสัญญาณดาวเทียม  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 เคร่ือง 25,000        25,000        25,000        25,000         กองชาง
 แบบพกพา  เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองคอมพิวเตอรแ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ชุด 22,000        22,000        22,000        22,000         กองชาง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองพิมพแ (ปร้ินเตอรแ)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 เคร่ือง 9,600          9,600          9,600          9,600           กองชาง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองสํารองไฟฟูา  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  5 เคร่ือง 29,000        29,000        29,000        29,000         กองชาง
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

155,800     155,800     155,800     155,800     

354

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6  สร้างความเขม้แขง็  ค่าครุภณัฑ์ ทีด่นิ  ครุภณัฑ์ส านักงาน

 ของชมุชน  และสิง่ก่อสร้าง  - ตูเหล็กเกบ็เอกสาร 2 บาน (มอก.)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 ตู 11,000        11,000        11,000        11,000         สํานกัปลัด
 (ค่าครุภณัฑ์)  เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ตูเหล็ก 4 ล้ินชัก (มอก.)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ตู 7,900          7,900          7,900          7,900           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ตูเหล็กบานเล่ือนกระจก  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 ตู 9,400          9,400          9,400          9,400           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เกาอีพ้ักคอย  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 ชุด 10,000        10,000        10,000        10,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองปรับอากาศ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 เคร่ือง 56,000        56,000        56,000        56,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองโทรศัพทแ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 เคร่ือง 3,000          3,000          3,000          3,000           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

355

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

 - เคร่ืองทําน้ํารอน-น้ําเย็น  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 เคร่ือง 26,000        26,000        26,000        26,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองคอมพิวเตอรแ  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 ชุด 22,000        22,000        22,000        22,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองพิมพแ (ปร้ินเตอรแ)  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 เคร่ือง 9,600          9,600          9,600          9,600           สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เคร่ืองสํารองไฟฟูา  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 เคร่ือง 11,600        11,600        11,600        11,600         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

166,500     166,500     166,500     166,500     

356

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑแ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7  การพาณชิย์  ค่าครุภณัฑ์ ทีด่นิ  ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

 และสิง่ก่อสร้าง  - เคร่ืองกรองน้ํา  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  1 เคร่ือง 50,000        50,000        50,000        50,000         สํานกัปลัด
 (ค่าครุภณัฑ์)  เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - เตาแก฿ส  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  5 ชุด 50,000        50,000        50,000        50,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

 - ถังเกบ็น้ํา  เพื่อทําใหการปฏบิติังาน  2 ใบ 42,000        42,000        42,000        42,000         สํานกัปลัด
 เปน็ไปอยางมปีระสิทธิภาพ

142,000     142,000     142,000     142,000     
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บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล  ต าบลหา้งฉตัร  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวมแผนงานการพาณชิย ์


