
ผด.

จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วย

ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แนวทางการพฒันาด้านการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 1                   0.65 100,000           0.34 ส านักปลัด

1.2 แนวทางการพฒันาด้านการสร้างจติส านึกและความตระหนักในการจดัการ 5                   3.25 100,000           0.34 ส านักปลัด

     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.3 แนวทางการพฒันาด้านการบ าบัดฟื้นฟ ูการเฝูาระวัง และการปูองกนัดูแล 1                   0.65 50,000             0.17 ส านักปลัด

     รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.4 แนวทางการพฒันาด้านการปรับปรุง กอ่สร้าง พฒันา ดูแลที่สาธารณะ 1                   0.65 -                 0.00 ส านักปลัด

     และสวนสาธารณะ 

8                 5.19                  250,000         0.86            

3

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยทุธศาสตร์ / แนวทาง

รวม



ผด.

จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วย

ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

 2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1 แนวทางการพฒันาด้านการขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ 2                   1.30 250,000           0.86 กองชา่ง

2.2 แนวทางการพฒันาด้านการกอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปา 1                   0.65 -                 0.00 กองชา่ง

2.3 แนวทางการพฒันาด้านการวางผังเมืองรวม -                0.00 -                 0.00

2.4 แนวทางการพฒันาด้านการกอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 13                 8.44 5,684,500        19.49 กองชา่ง

2.5 แนวทางการพฒันาด้านการปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ าอปุโภคบริโภค -                0.00 -                 0.00 กองชา่ง

2.6 แนวทางการพฒันาด้านการกอ่สร้างแหล่งเกบ็น้ า (เพื่อการเกษตร) -                0.00 -                 0.00

16                10.39                5,934,500       20.35          

4

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยทุธศาสตร์ / แนวทาง

รวม



ผด.

จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วย

ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

 3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 แนวทางการพฒันาคุณภาพชวีิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  และ 7 4.55                    16,088,400       55.16 ส านักปลัด

      การสังคมสงเคราะห์ 

3.2 แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 11                 7.14                    470,000           1.61 ส านักปลัด

3.3 แนวทางการปูองกนั รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟสุูขภาพอนามัยของประชาชน 11                 7.14                    665,000           2.28 ส านักปลัด

      และควบคุมโรคในท้องถิน่

3.4 แนวทางการส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 17                 11.04                  605,000           2.07 ส านักปลัด

3.5 การส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบ- 13                 8.44                    1,512,920        5.19 ส านักปลัด

      โรงเรียน การศึกษาตามอธัยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชมุชน

59                38.31                19,341,320     66.31          

5

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยทุธศาสตร์ / แนวทาง

รวม



ผด.

จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วย

ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

 4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.1 แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมอาชพีและเพิ่มรายได้ให้แกป่ระชาชน 1                   0.65 30,000             0.10 ส านักปลัด

4.2 แนวทางการพฒันาด้านการตลาดและการใชสิ้นค้าท้องถิน่ 1                   0.65 10,000             0.03 ส านักปลัด

4.3 แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2                   1.30 60,000             0.21 ส านักปลัด

4.4 แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมการพฒันาตามแนวพระราชด าริ 2                   1.30 5,000              0.02 ส านักปลัด

     เศรษฐกจิพอเพยีง 

6                 3.90                  105,000         0.36            

6

ยทุธศาสตร์ / แนวทาง

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

รวม



ผด.

จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วย

ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

 5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

5.1 แนวทางการพฒันาด้านการปรับปรุง การพฒันาเคร่ืองมือ-เคร่ืองใช ้และ 52                 33.77 2,271,630        7.79 ส านักปลัด /

     สถานที่ปฏิบัติงาน กองคลัง /

5.2 การพฒันาบุคลากร 13                 8.44                    1,265,000        4.34 กองชา่ง

65                42.21                3,536,630       12.13          

154           100.00            29,167,450   100.00       

7

รวม

รวมทัง้สิ้น

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยทุธศาสตร์ / แนวทาง



1.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึน้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาชน 

     2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  

     3. เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน  

1.1 แนวทางการพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการขยะมลูฝอย

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

1  ค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย 100,000     หมู่ 3 - 9 ส านักปลัด

 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

8

ผด. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



1. ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึน้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาชน 

     2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  

     3. เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน  

1.2 แนวทางการพัฒนาดา้นการสรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

หน่วย

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

1  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 20,000       ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานรักษาความสงบภายใน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

9

ผด. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2562
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2561



หน่วย

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

2  โครงการท้องถิน่ไทย รวมใจภกัด์ิ รักษ์พื้นที่สีเขียว 20,000       ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานการเกษตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

3  โครงการพระราชเสาวนีย์ 20,000       ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานการเกษตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

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

 - แผนงานการเกษตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

5  ท้องถิน่อาสา ปลูกปุา เฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างปุา 20,000       ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 รักษ์น้ า ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - แผนงานการเกษตร

10

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



1. ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึน้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาชน 

     2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  

     3. เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน  

1.3 แนวทางการพัฒนาดา้นการบ าบัดฟ้ืนฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

หน่วย

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

1  การจัดซ้ือวสัดุการเกษตร 50,000       ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - วสัดุการเกษตร และสถานที่อื่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานการเกษตร)

11

ผด. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2562
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2561



1. ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึน้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาชน 

     2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  

     3. เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน  

1.4 แนวทางการพัฒนาดา้นการปรบัปรงุ ก่อสรา้ง พัฒนา ดแูลที่สาธารณะ และสวนสาธารณะ 

หน่วย

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

1  การปรับปรุงสภาพภมูิทัศน์สวนสาธารณะประจ าต าบล  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 และสวนสาธารณะในเขตพื้นที่ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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พ.ศ. 2562
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2561

ผด. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม













2.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหวา่งหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภยั 4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม
      2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ าส าหรับใช้ในประกอบอาชีพ
      3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.1 แนวทางการพัฒนาดา้นการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

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

1  การจัดซ้ือวสัดุไฟฟูาและวทิยุ 200,000      ส านักงาน / กองช่าง
 (ส าหรับใช้งานประจ าส านักงานฯ / ไฟฟูาสาธารณะต่าง ๆ ) หมู่ 3 - หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ผด. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

2  ค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาสาธารณะฯ 50,000        หมู่ 3 - หมู่ 9 กองช่าง
 (อุดหนุนที่ท าการไฟฟูาส่วนภมูิภาคอ าเภอห้างฉัตร) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



2.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหวา่งหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภยั 4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม

      2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ าส าหรับใช้ในประกอบอาชีพ

      3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.2 แนวทางการพัฒนาดา้นการก่อสรา้ง ปรบัปรงุ บ ารงุรกัษา ระบบประปา 

หน่วย

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

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

 (แผนงานเคหะและชุมชน) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ผด. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



2.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหวา่งหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภยั 4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม

      2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ าส าหรับใช้ในประกอบอาชีพ

      3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.3 แนวทางการพัฒนาดา้นการวางผังเมอืงรวม 

หน่วย

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

 -
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

ผด. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ



2.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหวา่งหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภยั 4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม

      2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ าส าหรับใช้ในประกอบอาชีพ

      3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.4 แนวทางการพัฒนาดา้นการก่อสรา้ง ปรบัปรงุ บ ารงุรกัษา ถนน สะพาน 

หน่วย

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

1  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 214,900      บ้านแม่ฮาว กองช่าง

 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ 3 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.30 ตารางเมตร เว้นบ่อพัก 5 บ่อ 

 ขนาด 1.45 x 1.20 เมตร 
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผด. 2
แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล



หน่วย

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

 (สายบ้านนางสมพิศ แก้วเสมอใจ ถึง บ้านนายบุญเลิศ ตันตา, 

 ซอยหล่ายน้ า)

 จุดเร่ิมต้นละติจูด 18˚ 20 ́ 20˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 6˝
 จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 20 ́ 18˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 11˝
 - ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. (กรมทางหลวง
 ชนบท)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/
 แก้ไข/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 184 
 ล าดับที่ 1
 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2562



หน่วย

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

2  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 248,300      บ้านแม่ฮาว กองช่าง
 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ หมู่ 3 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 ไม่น้อยกวา่ 424.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 (สายบ้านนางพิสมัย สันบุญเป็ง ถึงบ้านนายไสว หล่ายห้า 
 หน้าโรงสีแสงรุ่งเรือง)

 จุดเร่ิมต้นละติจูด 18˚ 20 ́ 6˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 21˝

 จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 20 ́ 7˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 24˝

 - ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. (กรมทางหลวง

 ชนบท)

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/

 แก้ไข/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 184 

 ล าดับที่ 2
 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม



หน่วย

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

3  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 54,700        บ้านปันง้าว กองช่าง

 ปริมาณงาน กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 93.00 ตารางเมตร 

 (สายบ้านนายพงษ์ศักด์ิ ชัยปัญญา) 

 จุดเร่ิมต้นละติจูด 18˚ 18 ́ 22˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 58˝

 จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 18 ́ 21˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 57˝

 - ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. (กรมทางหลวง

 ชนบท)

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/

 แก้ไข/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 191 

 ล าดับที่ 1
 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่



หน่วย

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

4  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 162,600      บ้านหัวหนอง กองช่าง

 ปริมาณงาน กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ 8 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 280.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง

 ข้างละ 0.30 เมตร 

 (สายบ้านนายประหยัด โยปินตา ถึงบ้านร.ต.ต.สมศักด์ิ 

 กันทะวงศ์)

 จุดเร่ิมต้นละติจูด 18˚ 19 ́ 9˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 58˝

 จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 19 ́ 8˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 46˝

 - ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. (กรมทางหลวง

 ชนบท)

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/

 แก้ไข/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 195

  ล าดับที่ 3
 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดับ



หน่วย

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

5  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 224,600      บ้านหัวหนอง กองช่าง

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

 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง

 ข้างละ 0.30 เมตร 

 (สายบ้านนายเสอี่ยม หม้อใจวงศ์)

 จุดเร่ิมต้นละติจูด 18˚ 19 ́ 58˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 27˝

 จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 18 ́ 58˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 24˝

 - ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. (กรมทางหลวง

 ชนบท)

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/

 แก้ไข/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 195 

 ล าดับที่ 4
 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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งบประมาณล าดับ โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

6  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) 310,500      บ้านขามแดง กองช่าง
 ปริมาณงาน กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.05 หมู่ 6 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร และกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 823.00 ตารางเมตร 
 (สายหลัก)
 จุดเร่ิมต้นละติจูด 18˚ 19 ́ 23˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 5.23˝
 จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 19 ́ 21.35˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 0.82˝, 
 ละติจูด 18˚ 19 ́ 23.59˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 3.23˝
 - ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. (กรมทางหลวง
 ชนบท)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/
 แก้ไข/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 201 
 ล าดับที่ 2
 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

งบประมาณ พื้นที่



หน่วย

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

7  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) 339,200      บ้านปันง้าว กองช่าง
 ปริมาณงาน กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร หนา 0.05 หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 896.00 ตารางเมตร 
 (ซอยปราสาท) 
 จุดเร่ิมต้นละติจูด 18˚ 18 ́ 44˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 44˝
 จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 18 ́ 46˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 38˝
 - ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. (กรมทางหลวง
 ชนบท)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/
 แก้ไข/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 201
 ล าดับที่ 3
 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

8  ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 496,700      บ้านปางม่วง กองช่าง
 ปริมาณงาน กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.30 หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2,400.00 ตารางเมตร 
 (สายทางเข้าอ่างเก็บน้ าห้วยรอด)
 จุดเร่ิมต้นละติจูด 18˚ 21 ́ 53˝ ลองติจูด 99˚ 19 ́ 50˝
 จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 22 ́ 47˝ ลองติจูด 99˚ 19 ́ 43˝
 - ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. (กรมทางหลวง
 ชนบท)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/
 แก้ไข/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 215 
 ล าดับที่ 1
 (แผนงานเคหะและชุมชน)
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พ.ศ. 2562
พื้นที่

พ.ศ. 2561
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณล าดับ



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

9  ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมฌาปนสถาน 50,000        หมู่ 3 - หมู่ 9 กองช่าง
 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ระบบสาธารณูปการ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 ระบบสาธารณูปโภค อาคาร ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงส่ิงต่าง ๆ 
 ที่ติดตรึงกับที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (เตาเผาปลอดมลพิษ) ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/
 แก้ไข/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 168 
 ล าดับที่ 11
 (แผนงานเคหะและชุมชน)

10  ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ 50,000        บ้านแพะดอนสัก กองช่าง
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ ซ่ึงอยูใ่น หมู่ 5 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เพื่อให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ระบบสาธารณูปการ ระบบ
 สาธารณูปโภค อาคาร ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงส่ิงต่าง ๆ 
 ที่ติดตรึงกับที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
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พ.ศ. 2562
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2561



หน่วย

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

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/
 แก้ไข/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 168 
 ล าดับที่ 10
 (แผนงานเคหะและชุมชน)

11  ค่าปรับปรุงหอประชุมเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 400,000      ส านักงาน กองช่าง

 ปริมาณงาน งานร้ือถอน (ร้ือกระเบื้องลอนคู่, ร้ือเชิงชาย+ เทศบาลต าบล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 ปิดลอน, ร้ือกระเบื้องพื้นเซรามิก) งานติดต้ัง (ปรับปรุงติดต้ังฝูา ห้างฉัตรแม่ตาล

 ยิปซัมบอร์ดโครงเคร่าอลูมิเนียม, ติดต้ังฝูากระเบื้องซีเมนต์

 ใยหินระบายอากาศโครงเคร่าอลูมิเนียม, ติดต้ังกระเบื้องซีเมนต์

 ใยหินมุงหลังคา (สี), ติดต้ังครอบเคลือบสี, ติดต้ังเชิงชาย+

 ทับเชิงชายไม้ส าเร็จรูป, งานกรวดล้าง)

 จุดพิกัดละติจูด 18˚ 20 ́ 10.26˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 9.59˝

 ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 พร้อมปูายมาตรฐานฯ

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
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พ.ศ. 2562
งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2561
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม



หน่วย

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

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/
 แก้ไข/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 346
 ล าดับที่ 5
 - แผนงานเคหะและชุมชน

12  การจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง

 - วสัดุก่อสร้าง 50,000        ส านักงาน / กองช่าง

 - แผนงานเคหะและชุมชน หมู่ 3 - หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

13  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,083,000    บ้านปันง้าว กองช่าง

 จ านวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 10,120 ตารางเมตร หมู่ 7 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

 - แผนงานเคหะและชุมชน

28

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



2.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
     วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหวา่งหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภยั 4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม

      2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ าส าหรับใช้ในประกอบอาชีพ

      3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.5 แนวทางการพัฒนาดา้นการปรบัปรงุดแูลรกัษาแหล่งน้ าอุปโภคบรโิภค

หน่วย

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

 -
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ผด. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



2.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
     วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหวา่งหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภยั 4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม

      2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ าส าหรับใช้ในประกอบอาชีพ

      3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค     เกษตรกรรม

2.6 แนวทางการพัฒนาดา้นการก่อสรา้งแหล่งเก็บน้ า (เพ่ือการเกษตร)

หน่วย

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

 -
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล



































3.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว  6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึน้ 
      2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชน 7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจ าหน่ายที่สะอาด
      3. เพื่อพัฒนาการกีฬาของท้องถิน่     และได้มาตรฐาน 
      4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ 8. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 
      5. เพื่อส่งเสริมให้วฒันธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิน่ได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน     และปูองกันโรคติดต่อ 

3.1 แนวทางการพัฒนาดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตร ีคนชรา ผู้ดอ้ยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์  

หน่วย

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

1  สวสัดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 84,000         ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

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

 - แผนงานงบกลาง
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ผด. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

2  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,285,600   ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานงบกลาง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

3  เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ 3,388,800     ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

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

 - แผนงานงบกลาง

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

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

5  โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร 100,000       ที่ท าการชมรม ส านักปลัด

 (อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร) ผู้สูงอายุ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ต าบลห้างฉัตร

6  เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล 150,000       ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานงบกลาง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

7  จัดงานวนัเด็กแห่งชาติ 50,000         ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานการศึกษา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม



3.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว  6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึน้ 

      2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชน 7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจ าหน่ายที่สะอาด

      3. เพื่อพัฒนาการกีฬาของท้องถิน่     และได้มาตรฐาน 

      4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ 8. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 

      5. เพื่อส่งเสริมให้วฒันธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิน่ได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน     และปูองกันโรคติดต่อ 

3.2 แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภมูปิัญญาท้องถ่ิน 

หน่วย

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

1  ปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์ 50,000         ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม

ผด. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562



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

2  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานพุ่ม และพวงมาลา 5,000           ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด
 - วนัปิยมหาราช ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 - วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ
 - วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ

ฯลฯ
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

3  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร 50,000         ฌาปนสถานต าบล ส านักปลัด

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ ห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

4  ท าบุญเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลและวนัส าคัญของชาติ 20,000         ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

5  จัดงานบุญกินข้าวสลาก (สลากภตั) 20,000         ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

6  จัดงานส่งเสริมประเพณียีเ่ป็ง (ลอยกระทง) 100,000       ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

7  จัดงานส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) 120,000       ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

8  ส่งเสริมประเพณีท้องถิน่ 30,000         ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

9  สืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูดนตรีพื้นเมือง (วงปี่พาทย)์ 50,000         ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

10  จัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธ ีและงานวฒันธรรมประเพณี 15,000         ที่วา่การอ าเภอ ส านักปลัด

 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร)

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

11  จัดอบรมเยาวชนคนตีก๋องปูุจาเพื่อร่วมแข่งขันในงาน 10,000         อ าเภอห้างฉัตร/ ส านักปลัด

 มหกรรมก๋องปูุจาจังหวดัล าปาง คร้ังที่ 18 ประจ าปี 2562 สถานที่อื่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ าเภอห้างฉัตร)

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



3.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว  6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึน้ 

      2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชน 7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจ าหน่ายที่สะอาด

      3. เพื่อพัฒนาการกีฬาของท้องถิน่     และได้มาตรฐาน 

      4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ 8. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 

      5. เพื่อส่งเสริมให้วฒันธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิน่ได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน     และปูองกันโรคติดต่อ 

3.3 แนวทางการพัฒนาดา้นการป้องกัน รกัษา ส่งเสรมิ ฟ้ืนฟูสุขภาพอนามยัของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถ่ิน  

หน่วย

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

1  แข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลต าบล 100,000       ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 ห้างฉัตรแม่ตาล  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
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ล าดับ

ผด. 2

พื้นที่
พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ



หน่วย

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

2  แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร 50,000         ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

3  วสัดุกีฬา (ศูนย์กีฬาประจ าต าบล,  ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้าน) 80,000         หมู่ 3 - หมู่ 9 ส านักปลัด

 (แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

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

 - แผนงานสาธารณสุข ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

5  สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า 40,000         หมู่ 3 - หมู่ 9 ส านักปลัด

 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 - แผนงานสาธารณสุข

6  สืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม 30,000         หมู่ 3 - หมู่ 9 ส านักปลัด

 - แผนงานสาธารณสุข ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

7  ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 40,000         หมู่ 3 - หมู่ 9 ส านักปลัด

 สยามบรมราชกุมารี ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - แผนงานสาธารณสุข

8  ควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 70,000         หมู่ 3 - หมู่ 9 ส านักปลัด

 สยามบรมราชกุมารี ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - แผนงานสาธารณสุข

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

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

  หรือวคัซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อก าจัดแมลงที่เป็นพาหะ

  น าโรคทางสาธารณสุข เช่น ยุง มด แมลงสาป เห็บ ไร นก 

  เชื้อสุนัขบ้าและสัตวอ์ื่น ๆ ที่เป็นพาหะ เพื่อฉีดหรือพ่นในกรณี

  ที่เกิดโรคระบาดในพื้นที่ต าบลห้างฉัตร เพื่อเป็นการปูองกัน

  และระงับโรคติดต่อ หรือสารตรวจยาเสพติดในร่างกาย

  มนุษย์ ชุดตรวจสอบไข้หวดันก ฯลฯ

 - แผนงานสาธารณสุข
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พ.ศ. 2562
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2561



หน่วย

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

10  สนับสนุนกิง่กาชาดอ าเภอห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ 15,000         อ าเภอห้างฉัตร ส านักปลัด

 2562 อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนกิง่กาชาดอ าเภอห้างฉัตร)

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

 - แผนงานงบกลาง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



3.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว  6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึน้ 

      2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชน 7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจ าหน่ายที่สะอาด

      3. เพื่อพัฒนาการกีฬาของท้องถิน่     และได้มาตรฐาน 

      4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ 8. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 

      5. เพื่อส่งเสริมให้วฒันธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิน่ได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน     และปูองกันโรคติดต่อ 

3.4 แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสรมิความเขม้แขง็ของชมุชน และการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

หน่วย

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

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

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป จุดบริการสาธารณะ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ผด. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม



หน่วย

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

2  ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ 10,000         ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

3  ฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 10,000         ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน และสถานที่อื่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

4  ปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควนั 20,000         ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน และสถานที่อื่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

5  ปูองกันภยัแล้ง 20,000         ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน และสถานที่อื่น ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

6  ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ 15,000         อ าเภอห้างฉัตร ส านักปลัด

 (อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

7  อบรมเด็กและเยาวชน 10,000         ส านักงาน ทต./ ส านักปลัด

 - แผนงานการศึกษา หมู่ 3 - หมู่ 9/ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

สถานที่อื่น
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

8  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 10,000         ส านักงาน ทต./ ส านักปลัด

 - แผนงานการศึกษา หมู่ 3 - หมู่ 9/ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

สถานที่อื่น

9  ค่ายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล 10,000         ส านักงาน ทต./ ส านักปลัด

 - แผนงานการศึกษา หมู่ 3 - หมู่ 9/ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

สถานที่อื่น

10  จัดท าเวทีประชาคมต าบล/หมู่บ้าน 30,000         ส านักงาน ทต./ ส านักปลัด

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมู่ 3 - หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

11  สนับสนุนศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดต าบล 20,000         ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 ห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

12  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏรูิป 20,000         ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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พ.ศ. 2562
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. 2561
พื้นที่ล าดับ



หน่วย

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

13  "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน" 20,000         ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 (โครงการ D.A.R.E.) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

14  เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธภิาพศูนย์ปฏบิัติ 30,000         อ าเภอห้างฉัตร ส านักปลัด

 ปูองกันและแก้ไขปัญหาเอาชนะยาเสพติดอ าเภอห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 จังหวดัล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2562

 (อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร)

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

15  ค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด 20,000         ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสถานที่อื่น ๆ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

16  พัฒนาการส่ือสารหอกระจายข่าว 325,000       หมู่ 3 - หมู่ 9 ส านักปลัด

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

17  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 5,000           ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



3.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว  6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึน้ 

      2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชน 7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจ าหน่ายที่สะอาด

      3. เพื่อพัฒนาการกีฬาของท้องถิน่     และได้มาตรฐาน 

      4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ 8. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 

      5. เพื่อส่งเสริมให้วฒันธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิน่ได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน     และปูองกันโรคติดต่อ 

3.5 แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสรมิการเรยีนรู้ชมุชน

หน่วย

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

1  ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 134,520       ศพด.บ้านแม่ฮาว / ส านักปลัด

 - แผนงานการศึกษา ขามแดง / ปันง้าว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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พ.ศ. 2562
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2561

ผด. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม



หน่วย

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

2  ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 229,950       โรงเรียนชุมชน ส านักปลัด

 - แผนงานการศึกษา บ้านแม่ฮาว / ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

โรงเรียนบา้นปนัง้าว

3  อาหารกลางวนั 100% 200,000       โรงเรียนชุมชน ส านักปลัด

 (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว) บ้านแม่ฮาว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 จ านวนนักเรียน 50 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวนั จ านวน 200 วนั

 - แผนงานการศึกษา

4  ส่งเสริมทักษะชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 55,000         โรงเรียนชุมชน ส านักปลัด

 (ศาสตร์พระราชา) บ้านแม่ฮาว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)

 - แผนงานการศึกษา

5  ส่งเสริมนักเรียนสืบสานวฒันธรรมล้านนา (ดนตรีพื้นเมือง 20,000         โรงเรียนชุมชน ส านักปลัด

 นาฏศิลป)์ บ้านแม่ฮาว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)

 - แผนงานการศึกษา
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พ.ศ. 2562
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2561



หน่วย

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

6  กีฬาสัมพันธ์ 5,000           โรงเรียนชุมชน ส านักปลัด

 (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว) บ้านแม่ฮาว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - แผนงานการศึกษา

7  อาหารกลางวนั 100% 280,000       โรงเรียน ส านักปลัด

 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)  บ้านปันง้าว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 จ านวนนักเรียน 70 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวนั จ านวน 200 วนั

 - แผนงานการศึกษา

8  อนุรักษ์และสืบสานศิลปวฒันธรรมดนตรีพื้นบ้าน 72,000         โรงเรียน ส านักปลัด

 (สะล้อ ซอ ซึง) บ้านปันง้าว ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)

 - แผนงานการศึกษา

9  "ระบบการจดัการขยะในโรงเรียนและชุมชนอยา่งยัง่ยนื" 49,400         โรงเรียน ส านักปลัด

 (อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวทิยา) ห้างฉัตรวทิยา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - แผนงานการศึกษา
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

10  คุณธรรมน าชีวติ 56,850         โรงเรียน ส านักปลัด

 (อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวทิยา) ห้างฉัตรวทิยา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - แผนงานการศึกษา

11  ศึกษาเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวฒันธรรม 20,000         ศูนย์ กศน. ส านักปลัด

 ที่ส าคัญทางพุทธศาสนา ต าบลห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 อ าเภอห้างฉัตร)

 - แผนงานการศึกษา
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

12  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

 - ค่าสนับสนุนอาหารกลางวนั 100% 58,800         ศพด.บ้านแม่ฮาว ส านักปลัด

  (จ านวน 12 คน ๆ ละ 20 บาท จัดสรร 245 วนั) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

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

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

 - ค่าสนับสนุนอาหารกลางวนั 100% 88,200         ศพด.บ้านปันง้าว ส านักปลัด

  (จ านวน 18 คน ๆ ละ 20 บาท จัดสรร 245 วนั) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - ค่าจัดการเรียนการสอน 2 - 5 ปี 20,400         ศพด.บ้านแม่ฮาว ส านักปลัด

  (จ านวน 12 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปี) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - ค่าจัดการเรียนการสอน 2 - 5 ปี 34,000         ศพด.บ้านขามแดง ส านักปลัด

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

 - ค่าจัดการเรียนการสอน 2 - 5 ปี 30,600         ศพด.บ้านปันง้าว ส านักปลัด

  (จ านวน 18 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปี) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

48

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

 - ค่าหนังสือเรียน 3 - 5 ปี 1,600           ศพด.บ้านแม่ฮาว ส านักปลัด

  (จ านวน 8 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - ค่าหนังสือเรียน 3 - 5 ปี 3,400           ศพด.บ้านขามแดง ส านักปลัด

  (จ านวน 17 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - ค่าหนังสือเรียน 3 - 5 ปี 3,000           ศพด.บ้านปันง้าว ส านักปลัด

  (จ านวน 15 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 3 - 5 ปี 1,600           ศพด.บ้านแม่ฮาว ส านักปลัด

  (จ านวน 8 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 3 - 5 ปี 3,400           ศพด.บ้านขามแดง ส านักปลัด

  (จ านวน 17 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 3 - 5 ปี 3,000           ศพด.บ้านปันง้าว ส านักปลัด

  (จ านวน 15 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 3 - 5 ปี 2,400           ศพด.บ้านแม่ฮาว ส านักปลัด

  (จ านวน 8 คน ๆ ละ 300 บาท/ปี) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 3 - 5 ปี 5,100           ศพด.บ้านขามแดง ส านักปลัด

  (จ านวน 17 คน ๆ ละ 300 บาท/ปี) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 3 - 5 ปี 4,500           ศพด.บ้านปันง้าว ส านักปลัด

  (จ านวน 15 คน ๆ ละ 300 บาท/ปี) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - 5 ปี 3,440           ศพด.บ้านแม่ฮาว ส านักปลัด

  (จ านวน 8 คน ๆ ละ 430 บาท/ปี) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - 5 ปี 7,310           ศพด.บ้านขามแดง ส านักปลัด

  (จ านวน 17 คน ๆ ละ 430 บาท/ปี) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - 5 ปี 6,450           ศพด.บ้านปันง้าว ส านักปลัด

  (จ านวน 15 คน ๆ ละ 430 บาท/ปี) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

13  การจัดซ้ือวสัดุอื่น ๆ

 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

 - วสัดุเคร่ืองใช้ประจ าตัวเด็ก 5,000           ศพด.บ้านแม่ฮาว ส านักปลัด

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - วสัดุเคร่ืองใช้ประจ าตัวเด็ก 5,000           ศพด.บ้านขามแดง ส านักปลัด

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - วสัดุเคร่ืองใช้ประจ าตัวเด็ก 5,000           ศพด.บ้านปันง้าว ส านักปลัด

ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (แผนงานการศึกษา)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562







































4.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่แกไ้ขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชพี 3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

      2. เพื่อด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพื้นที่ 

4.1 แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสรมิอาชพีและเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ประชาชน

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

1  ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชน 30,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

ผด. 2



4.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่แกไ้ขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชพี 3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

      2. เพื่อด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพื้นที่ 

4.2 แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสรมิการตลาดและการใชส้ินค้าท้องถ่ิน

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

1  การช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตร 10,000      จังหวดัล าปาง ส านักปลัด

 ตกต่ า  ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - แผนงานการเกษตร
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แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ผด. 2

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



4.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่แกไ้ขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชพี 3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

      2. เพื่อด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพื้นที่ 

4.3 แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสรมิการท่องเที่ยว

หน่วย

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

1  สนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวของดีนครล าปาง 10,000      สนามกีฬากลาง ส านักปลัด

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวดัล าปาง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร)

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
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ผด. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2562
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2561



หน่วย

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

2  สนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวของดีอ าเภอ 50,000      สวนสาธารณะ ส านักปลัด
 ห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อนันตยศ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 (อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร)
 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



4.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
    วัตถุประสงค์ 
      1. เพือ่แกไ้ขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชพี 3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

      2. เพื่อด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพื้นที่ 

4.4 แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสรมิการพัฒนาตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียง

หน่วย

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

1  การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากท้องถิน่อื่น -           ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

2  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏบิัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ- 5,000        ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด
 พอเพียง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561

ผด. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2562



4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพื้นที่ 



4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพื้นที่ 



4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพื้นที่ 





4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพื้นที่ 



5.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร
    วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลให้มีประสิทธภิาพในการปฏบิัติงาน ตลอดจนน าระบบคุณธรรม จริยธรรม (Civic Virtue) น าการเมืองการบริหาร 
     2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance) เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนาดา้นการปรบัปรงุ การพัฒนาเครื่องมอื-เครื่องใช ้และสถานที่ปฏบิัตงิาน 

หน่วย

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

1  การจัดซ้ือวสัดุส านักงาน  

 - วสัดุส านักงานที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 190,000     ส านักงาน ส านักปลัด

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 80,000.- , ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,000.- , แผนงาน

 การศึกษา 80,000.- , แผนงานสาธารณสุข 10,000.- ,

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,000.- 
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ผด. 2
แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารและพัฒนาองค์กร

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

2  การจัดซ้ือวสัดุส านักงาน

 - เก้าอี้พลาสติก จ านวน 100 ตัว ๆ ละ 300.-บาท 30,000      ส านักงาน ส านักปลัด 

   - มีที่วางแขน มีพนักพิง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

3  การจัดซ้ือวสัดุไฟฟูาและวทิยุ

 - วสัดุอุปกรณ์ไฟฟูา ทุกชนิด 20,000      ส านักงาน / ส านักปลัด 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 10,000.- , หมู่ 3 - หมู่ 9 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000.-

4  การจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว

 - จัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวสัดุงานบ้านงานครัว 110,000     ส านักงาน / ส านักปลัด 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 80,000.- , โรงฆา่สัตวฯ์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 แผนงานการพาณิชย์ 30,000.- ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

5  การจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง

 - วสัดุก่อสร้าง 10,000      ส านักงาน ส านักปลัด 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

6  การจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง

 - วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000      ส านักงาน ส านักปลัด 

   ส าหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   รถบรรทุกขยะ รถซาเล้ง รถดับเพลิงเอนกประสงค์ และ 

   รถพยาบาลฉุกเฉิน ฯลฯ

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 30,000.- , 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000.-

7  การจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

 - วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 471,000     ส านักงาน ส านักปลัด 

   ส าหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   รถบรรทุกขยะ  รถซาเล้ง  เคร่ืองตัดหญ้า  โรงฆา่สัตวฯ์

   เคร่ืองพ่นหมอกควนั  รถดับเพลิงเอนกประสงค์ และ

   รถพยาบาลฉุกเฉิน ฯลฯ

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 161,000.- , 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000.- , แผนงาน

 สาธารณสุข 50,000.- , แผนงานการพาณิชย์ 180,000.-
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โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดับ



หน่วย

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

8  การจัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่

 - จัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000      ส านักงาน ส านักปลัด 
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 5,000.- , ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5,000.- , แผนงาน
 การศึกษา 5,000.- , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,000.- 

9  การจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 

 - วสัดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 145,000     ส านักงาน ส านักปลัด 
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 80,000.- , ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000.- , แผนงาน
 การศึกษา 20,000.- , แผนงานสาธารณสุข 15,000.- ,
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000.-

10  การจัดซ้ือวสัดุอื่น

 - วสัดุอื่น 40,000      ส านักงาน ส านักปลัด
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 10,000.- , ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000.- , 
 แผนงานการพาณิชย์ 20,000.-
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พ.ศ. 2562
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2561



หน่วย

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

11  การจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

 - วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000      ส านักงาน ส านักปลัด 

 - แผนงานรักษาความสงบภายใน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

12  การจัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย
 - วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 62,500      ส านักงาน ส านักปลัด 
   จัดซ้ือชุด อปพร. 25 ชุด ๆ ละ 2,500.-บาท ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   (เส้ือ กางเกง รองเท้า พร้อมปักชื่อนามสกลุและชื่อหน่วยงาน)

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

13  การจัดซ้ือวสัดุวสัดุเคร่ืองดับเพลิง

 - วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 10,000      ส านักงาน ส านักปลัด 

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

14  การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
 - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วสัดุ ครุภณัฑ์ ที่ดิน 155,330     ส านักงาน ส านักปลัด
   และส่ิงกอ่สร้าง ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใชง้านประจ าปี ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 60,000.- , 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000.- , แผนงาน

 การศึกษา 20,330.- , แผนงานสาธารณสุข 10,000.- , 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,000.- , แผนงาน

 การพาณิชย์ 15,000.-

15  การจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน

 - โต๊ะท างาน 3 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ 22,500      ส านักงาน ส านักปลัด

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

   กวา้ง 153 เซนติเมตร ลึก 77 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 

 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ

 ปี 2561 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิน่

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 1 ตัว

 - แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 ตัว

 - แผนงานสาธารณสุข 1 ตัว
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งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ / กิจกรรมล าดับ



หน่วย

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

16  การจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน

 - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ 21,000      ส านักงาน ส านักปลัด

   ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   21,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

   1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากวา่ 18,000 บีทียู

   2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง

   3) เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น 

   ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

   ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

   4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด 

   ท้ังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน

   จากโรงงานเดียวกัน

   5) เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอก-

   อากาศ ตะแกรงไฟฟูา (Electric grids) หรือเคร่ืองผลิต

   ประจุไฟฟูา (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค 

   ฝุุนละออง และอุปกรณ์สามารถท าความสะอาดได้ 
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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

   (ชนิดต้ังพื้นหรือแขวน ชนิดติดผนัง) ส าหรับชนิดตู้ต้ังพื้น 
   เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
   6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
   7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
      (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวติซ์ 1 ตัว 
      ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว
      ไม่เกิน 15 เมตร 
 - บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2561
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

17  การจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน
 - ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ตู้ ๆ ละ 5,500.-บาท โดยมี 5,500        ส านักงาน ส านักปลัด
   คุณลักษณะดังนี้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   1) มีมือจับชนิดบิด 
   2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
   3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 - บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2561
 - แผนงานสาธารณสุข
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

18  การจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน
 - เก้าอี้ส านักงาน 1 ตัว ๆ ละ 1,700.-บาท โดยมีคุณลักษณะ 1,700        ส านักงาน ส านักปลัด
   ดังนี้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   - ชนิดหนัง 
   - มีที่วางแขน
   - ปรับสูงต่ าได้
   - มีล้อเล่ือน
   - ขนาดกวา้ง 57 เซนติเมตร ลึก 58 เซนติเมตร สูง 85-89 
   เซนติเมตร
 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ เนื่องจาก
 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ
 ปี 2561 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้
 ในท้องถิน่
 - แผนงานสาธารณสุข
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่



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

19  การจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 23,000      ส านักงาน ส านักปลัด
   1 ชุด ๆ ละ 23,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลัก 
   (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่ 
   2.4 GHz จ านวน 1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
   นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องการใช้ความสามารถในการ
   ประมวลผลสูง
   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
   Cache Memory ขนาดไม่น้อยกวา่ 3 MB 
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
   อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกวา่ ดังนี้
   1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูบ่นแผงวงจร
      หลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจาก
      หน่วยความจ าหลัก ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 GB 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
      ในการใช้ หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
      ไม่น้อยกวา่ 2 GB
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งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม



หน่วย

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

   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ 

   มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB

   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ 

   ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

   Drive ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย

   - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

   10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 

   ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง

   - มีแปูนพิมพ์และเมาส์

   - มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกวา่ 21 นิ้ว 

   ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 

   - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

   Bluetooth

 อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ล าดับ



หน่วย

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

 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

 คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

 เศรษฐกิจและสังคม

 - แผนงานการศึกษา

20  การจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 7,900        ส านักงาน ส านักปลัด

 1 เคร่ือง ๆ ละ 7,900.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, 

   Scanner และ FAX ภายในเคร่ืองเดียวกัน

   - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 4,800x1,200 dpi 

   หรือ 1,200x4,800 dpi

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 4,800x1,200 dpi 

   หรือ 1,200x4,800 dpi

   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกวา่ 34 หน้า

   ต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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

   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกวา่ 27 หน้าต่อนาที 
   (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกวา่ 1,200x
   2,400 dpi
   - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
   - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า
   - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา่ 99 ส าเนา
   - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 
   จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
   แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง
   - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ได้
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 100 แผ่น
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

 คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

 เศรษฐกิจและสังคม

 - แผนงานการศึกษา

21  การจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

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

   1 เคร่ือง ๆ ละ 17,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, 

   Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 600x600 dpi

   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกวา่ 22 หน้า

   ต่อนาที (ppm)

   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกวา่ 22 หน้าต่อนาที 

   (ppm)

   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกวา่ 192 MB

   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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

   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกวา่ 1,200x
   1,200 dpi
   - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
   - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า
   - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา่ 99 ส าเนา
   - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 
  จ านวน ไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
   แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 250 แผ่น
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้
 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
 คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
 เศรษฐกิจและสังคม
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่



หน่วย

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

22  การจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง
 - ชุดดับเพลิง 2 ชุด ๆ ละ 15,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ 30,000      ส านักงาน ส านักปลัด
 ดังนี้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   - ชุดดับเพลิงนอกอาคาร 1 ชุด ประกอบด้วย เส้ือ กางเกง 
     รองเท้าดับเพลิง หมวกดับเพลิง และถุงมือ
 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ เนื่องจาก
 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ
 ปี 2561 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้
 ในท้องถิน่
 - แผนงานรักษาความสงบภายใน

23  การจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง
 - หัวฉีดดับเพลิง (หัวฟฺอก) 1 อัน ๆ ละ 35,000.-บาท 35,000      ส านักงาน ส านักปลัด
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   - สามารถปรับฝอยได้ และล าตรงได้
   - อัตราการฉีดน้ าได้ 4 ระดับ
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ เนื่องจาก
 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ
 ปี 2561 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้
 ในท้องถิน่
 - แผนงานรักษาความสงบภายใน

24  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 20,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด
 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน
 เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
 ปกติหรือซ่อมกลาง) 
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 10,000.- , 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000.-
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

25  การจัดซ้ือวสัดุส านักงาน  
 - วสัดุส านักงานที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 120,000     ส านักงาน กองคลัง
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

26  การจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง
 - วสัดุก่อสร้าง 10,000      ส านักงาน กองคลัง
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

27  การจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง
 - วสัดุยานพานหนะและขนส่ง ส าหรับรถจักรยานยนต์ 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล กองคลัง
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

28  การจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
 - วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ 5,000        ส านักงาน กองคลัง
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

29  การจัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่
 - จัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000      ส านักงาน ส านักปลัด 
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30  การจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 

 - วสัดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 50,000      ส านักงาน กองคลัง

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

31  การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

 - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วสัดุ ครุภณัฑ์ ที่ดิน 20,000      ส านักงาน กองคลัง

   และส่ิงกอ่สร้าง ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใชง้านประจ าปี ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

32  การจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน

 - ตู้ใส่แฟูมแขวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะ 18,000      ส านักงาน กองคลัง

 ดังนี้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   - ตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้ินชัก มีล็อกแขวนเอกสาร 

   - ขนาดกวา้ง 470 มิลลิเมตร ลึก 620 มิลลิเมตร สูง 1320 

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

 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ

 ปี 2561 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิน่

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

33  การจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน

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

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

   กวา้ง 153 เซนติเมตร ลึก 77 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 

 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ

 ปี 2561 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิน่

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
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34  การจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน

 - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 ตัว ๆ ละ 3,500.-บาท โดยมี 3,500        ส านักงาน กองคลัง

 คุณลักษณะ ดังนี้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   - แบบ 2 ล้ินชัก

   - ขนาดกวา้ง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 75 

   เซนติเมตร

   - ไม้พาร์ติเคิลเคลือบผิวเมลามีน

 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ

 ปี 2561 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิน่

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
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35  การจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน

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

 ดังนี้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   - ชนิดหนัง 

   - มีที่วางแขน

   - ปรับสูงต่ าได้

   - มีล้อเล่ือน

   - ขนาดกวา้ง 57 เซนติเมตร ลึก 58 เซนติเมตร สูง 85-89 

   เซนติเมตร

 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ

 ปี 2561 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิน่

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
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36  การจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 60,000      ส านักงาน กองคลัง

 (จอภาพ ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก 

   (4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache 

   Memory ขนาดไม่น้อยกวา่ 8 MB มีความเร็วสัญญาณ

   นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่ 3.2 GHz

   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ

   อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกวา่ ดังนี้

     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก

         ที่มีหน่วยความจ าไม่น้อยกวา่ 2 GB หรือ

     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูภ่ายใน

         หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 

         Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ

         ไม่น้อยกวา่ 2 GB หรือ
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     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ

         ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาด

         ไม่น้อยกวา่ 2 GB

   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ 

   มีขนาดไม่น้อยกวา่ 8 GB

   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ 

   ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive

   ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 240 GB จ านวน 1 หน่วย

   - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

   แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อย

   กวา่ 1 ช่อง

   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 

   ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง

   - มีแปูนพิมพ์และเมาส์
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   - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio
    ไม่น้อยกวา่ 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว 
    จ านวน 1 หน่วย
 อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้
 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
 คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
 เศรษฐกิจและสังคม
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

37  การจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
 - เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ 7,100        ส านักงาน กองคลัง
 ขนาด A3 1 เคร่ือง ๆ ละ 7,100 บาท โดยมีคุณลักษณะ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 พื้นฐาน ดังนี้
   - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 
   ไม่น้อยกวา่ 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
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   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่

    17 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)

   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 

   จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 100 แผ่น

   - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

 อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้

 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

 คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

 เศรษฐกิจและสังคม

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
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38  การจัดซ้ือวสัดุส านักงาน  

 - วสัดุส านักงานที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 30,000      ส านักงาน กองช่าง

 - แผนงานเคหะและชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

39  การจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง

 - วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับรถจักรยานยนต์ 10,000      ส านักงาน กองช่าง

 - แผนงานเคหะและชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

40  การจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

 - วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ 5,000        ส านักงาน กองช่าง

 - แผนงานเคหะและชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

41  การจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 

 - วสัดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 40,000      ส านักงาน กองช่าง

 - แผนงานเคหะและชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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42  การจัดซ้ือครุภณัฑ์ก่อสร้าง

 - แบบหล่อคอนกรีต 1 ชุด ๆ ละ 7,000.-บาท โดยมี 7,000        ส านักงาน กองช่าง

 คุณลักษณะ ดังนี้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   - เป็นแบบหล่อคอนกรีต เพื่อน าตัวอย่างที่ได้ไปท าการ
   ทดสอบหาค่าความแข็งแรง ใน 1 ชุด ประกอบด้วยแบบหล่อ 
   จ านวน 3 ลูก
   - แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 150x150x150 
   มิลลิเมตร
   - ท าด้วยเหล็กหล่อ ด้านในไสเรียบ มีความหนาประมาณ 
   10 มิลลิเมตร
   - สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้ โดยใช้น๊อตขันยึด
 อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้
 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ เนื่องจาก
 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ
 ปี 2561 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้
 ในท้องถิน่
 - แผนงานเคหะและชุมชน
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โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ล าดับ



หน่วย

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

43  การจัดซ้ือครุภณัฑ์ก่อสร้าง

 - เคร่ืองสวา่นแท่นเจาะคอนกรีต จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 80,000      ส านักงาน กองช่าง

 80,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   1. เป็นชุดเคร่ืองมือส าหรับเจาะพื้นคอนกรีตและแอสฟัลท์ 
   ขับเคล่ือนการท างานด้วยเคร่ืองยนต์เบนซิน พร้อมแท่นยึด
   เคร่ืองเจาะ เหมาะส าหรับการใช้งานในภาคสนามด้วยการ
   เจาะแนวด่ิง เพื่อวดัความหนาและเก็บตัวอย่างชิ้นงาน เช่น 
   คอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
  2. เคร่ืองสวา่นแท่นเจาะคอนกรีต
   - เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาดก าลังไม่น้อยกวา่ 5 แรงม้า
   - อัตราความเร็วในการหมุนเจาะได้สูงสุดไม่น้อยกวา่ 700 
   รอบต่อนาที
   - มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ า ส าหรับหล่อเย็นในขณะ
     ท างานหมุนเจาะ ติดต้ังมาพร้อมกับตัวเคร่ือง
   - ความจุของถังน้ าหล่อเย็น ไม่น้อยกวา่ 40 ลิตร
   - สามารถเจาะเก็บตัวอย่าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
     ต้ังแต่ 1 - 8 นิ้ว หรือมากกวา่
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

   - สามารถท าการเจาะตัวอย่างได้ทั้งผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

     และแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

  3. กระบอกเจาะ ส าหรับเจาะเก็บตัวอย่าง ขนาดเส้นผ่า

     ศูนย์กลาง 4 นิ้ว จ านวน 1 อัน

     - ฟันของกระบอกเจาะท าจากโลหะผสมเพชรส าหรับ

     งานเจาะหรือดีกวา่

     - โครงสร้างกระบอกเจาะท าจากวสัดุเหล็กหรือดีกวา่

     - สามารถเจาะได้ลึกไม่น้อยกวา่ 350 มิลลิเมตร

     - สามารถเจาะคอนกรีตที่มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกวา่ 400 ksc.

  4. แท่นเคร่ืองเจาะสามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก

 อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้

 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ

 ปี 2561 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิน่

 - แผนงานเคหะและชุมชน
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2562

งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561



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

44  การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

 - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วสัดุ ครุภณัฑ์ ที่ดิน 120,000     ส านักงาน กองช่าง

   และส่ิงกอ่สร้าง ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใชง้านประจ าปี ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 - แผนงานเคหะและชุมชน

45  การจัดซ้ือวสัดุส านักงาน  ส านักปลัด

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - วสัดุส านักงานที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 6,000        ศพด.บ้านแม่ฮาว

 - วสัดุส านักงานที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 6,000        ศพด.บ้านขามแดง

 - วสัดุส านักงานที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 6,000        ศพด.บ้านปันง้าว

 - แผนงานการศึกษา
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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

46  การจัดซ้ือวสัดุส านักงาน  ส านักปลัด
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 - เก้าอี้พลาสติก 10 ตัว ๆ ละ 300.-บาท 3,000        ศพด.บ้านแม่ฮาว
   - มีที่วางแขน มีพนักพิง

 - เก้าอี้พลาสติก 10 ตัว ๆ ละ 300.-บาท 3,000        ศพด.บ้านขามแดง
   - มีที่วางแขน มีพนักพิง

 - เก้าอี้พลาสติก 10 ตัว ๆ ละ 300.-บาท 3,000        ศพด.บ้านปันง้าว
   - มีที่วางแขน มีพนักพิง
 - แผนงานการศึกษา

47  การจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 - วสัดุงานบ้านงานครัว 10,000      ศพด.บ้านแม่ฮาว

 - วสัดุงานบ้านงานครัว 10,000      ศพด.บ้านขามแดง

 - วสัดุงานบ้านงานครัว 10,000      ศพด.บ้านปันง้าว
 - แผนงานการศึกษา
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

48  การจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - วสัดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 10,000      ศพด.บ้านแม่ฮาว

 - วสัดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 10,000      ศพด.บ้านขามแดง

 - วสัดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 10,000      ศพด.บ้านปันง้าว

 - แผนงานการศึกษา

49  การจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน

 - พัดลมต้ังพื้น 2 เคร่ือง ๆ ละ 1,300.-บาท โดยมีคุณลักษณะ 2,600        ศพด.บ้านปันง้าว ส านักปลัด

 ดังนี้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

   - ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ขนาด 18 นิ้ว

   - โครงสร้างภายนอกผลิตจากวสัดุคุณภาพดี

   - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-ขวาได้

   - ปรับระดับความสูงได้ เคล่ือนย้ายได้สะดวกมีล้อใต้ฐาน

   พัดลม

   - มอเตอร์ประสิทธภิาพสูง
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ เนื่องจาก
 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ
 ปี 2561 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้
 ในท้องถิน่
 - แผนงานการศึกษา

50  การจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน

 - เคร่ืองเสียง (เคล่ือนย้ายได้) 3 ชุด ๆ ละ 6,690.-บาท 20,700      ศพด.บ้านแม่ฮาว ส านักปลัด

 ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 3 ศูนย์ ๆ ละ 1 ชุด ศพด.บ้านขามแดง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 ประกอบด้วย ตู้ล าโพง USB ไมค์ลอย บูลทูส และขาต้ังล าโพง ศพด.บ้านปันง้าว
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   - INPUT : 2 MIC , 1 AUX , 1 USB , 1 SD Card
   - OUTPUT : 1 Line out (RCA)
   - FUNCTION : 5-band Graphic EQ , Dual wireless
   VHF Mic  (Handheld, FM Radio , ECHO , Remote 
   control
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

   - DRIVER : 34mm. Titanium Diaphragm

   - POWER SUPPLY : AC 220V/ 50-60 Hz , DC 12V 

   Battery

   - RECHARGING PERIOD : 8-9 hrs

   - PLAYTIME : around 4 hrs (volume setting 75%)

   - สามารถรับสัญญาณเสียงจากบูลทูสได้

 อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้

 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ เนื่องจาก

 ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ

 ปี 2561 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซ้ือได้

 ในท้องถิน่

 - แผนงานการศึกษา
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

51  การจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน 17,000      ศพด.ปันง้าว ส านักปลัด

 1 ชุด ๆ ละ 17,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลัก 
   (2 core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมีความเร็ว
   สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่ 2.4 GHz จ านวน 1 หน่วย 
   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
   Cache Memory ขนาดไม่น้อยกวา่ 3 MB 
   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ 
   ไม่น้อยกวา่ 4 GB มีขนาด
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ 
   ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
   Drive ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย
   - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
   แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่
   1 ช่อง

92

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 

   ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง

   - มีแปูนพิมพ์และเมาส์

   - มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกวา่ 21 นิ้ว ความ

   ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 

   - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

   Bluetooth

 อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้

 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

 คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

 เศรษฐกิจและสังคม

 - แผนงานการศึกษา
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

52  การจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองแบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 12,900       ศพด.แม่ฮาว ส านักปลัด

 Printer) จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท ส าหรับใช้ใน  ศพด.ขามแดง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ศพด.ปันง้าว
 ศูนย์ละ 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
   - เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
   (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกวา่ 20 หน้า
   ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกวา่ 10 หน้าต่อนาที 
   (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 
   จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 50 แผ่น
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

 อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้

 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

 คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

 เศรษฐกิจและสังคม

 - แผนงานการศึกษา
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร
    วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลให้มีประสิทธภิาพในการปฏบิัติงาน ตลอดจนน าระบบคุณธรรม จริยธรรม (Civic Virtue) น าการเมืองการบริหาร 
     2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance) เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการพัฒนา

5.2 แนวทางการพัฒนาดา้นการพัฒนาบุคลากร 

หน่วย

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

1  อบรมคุณธรรม จริยธรรม 30,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล/ ส านักปลัด

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) สถานที่อื่นที่ก าหนด ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 30,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. 2

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารและพัฒนาองค์กร



หน่วย

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

3  ค่าจ้างที่ปรึกษา วจิัย ประเมินผล การบริการประชาชน 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

4  จัดท าวารสารประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานขององค์กร 60,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

5  กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธก์รณีพบเห็นการทุจริต 10,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

6  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร / ผู้บริหารท้องถิน่ / 550,000     ตามหนังสือส่ังการ ส านักปลัด 

 สมาชิกสภาท้องถิน่ ต่าง ๆ ก าหนด กองคลัง

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 200,000.- , กองช่าง

 (งานบริหารงานคลัง) 70,000.- , แผนงานการรักษา ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 ความสงบภายใน 90,000.- , แผนงานการศึกษา 50,000.- ,

  แผนงานสาธารณสุข 50,000.- , แผนงานเคหะและชุมชน

 50,000.- , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 40,000.- 
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

7  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิน่และสมาชิกสภา 500,000     ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด

 ท้องถิน่ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

8  ขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการ 25,000      ส านักงานท้องถิน่ ส านักปลัด

 ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ าเภอห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

 (สถานที่กลาง) อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง ประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ. 2562

 (อุดหนุนเทศบาลต าบลปงยางคก)

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

9  พัฒนาประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้ 50,000      ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล กองคลัง

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

10  แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



หน่วย

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

11  สรุปผลการด าเนินงานของคณะผู้บริหารประจ าปีงบประมาณ  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด 

 2561 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

12  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด 

 (เพิ่มเติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง) ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

13  การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  - ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ส านักปลัด 

 งบประมาณ 2563 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล
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