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ประกาศเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
เรื่อง ประกาศการติดตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

*  *  *  *  *  *  * 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 27 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และใช้ข้อความ
ต่อไปนี้ “ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ                 
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงาน                
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

  เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ด าเนินการประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 จึงขอประกาศรายงานผลความก้าวหน้า     
ในการด าเนินตามโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2564 ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ดังนี้ 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

งบประมาณที่ได้ด าเนินการเบิกจา่ย 
(ต้ังแต่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 2564) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณที่ได้

ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

47,500,000 41,637,191.42 87.66  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

           (นางยุวดี  วงศ์สวัสดิ์) 
 นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร 

 
 
 
 



 



 
 

 

ค าน า 

 

   ตามที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร โดยเป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)                
และมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินการจัดท าหลังจากที่ได้จัดท าเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดง
ถึงกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รวมทั้งเป็นการรวบรวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาด าเนินการใน พ้ืนที่ ซึ่งการจัดท าแผนฯ ฉบับนี้ ได้
มุ่งเน้นให้ครอบคลุมปัญหา และความต้องการของประชาชนในต าบล เป็นส าคัญโดยอาศัยข้อมูลจากหลายๆ 
ฝ่ายทั้งประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมต าบล  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 27 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และใช้ข้อความ
ต่อไปนี้ “ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ                 
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงาน                
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

   เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และประกาศรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินตามโครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร เพ่ือรายงานผลการการด าเนินงาน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ โดยการ
ประสานงานโครงการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  ตามเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนา
งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
   1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
   2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
   3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด        
มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตมแผนงานและโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรคของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

   บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างดียิ่ง 
 



 
 

 

- 2 - 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
   ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
   3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงานโครงการต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
   6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในทีเปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
 (๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน    
 (๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 (๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 (๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
 (๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
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  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ

การคัดเลือกอีกก็ได ้
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่

ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนด
ตัวชี้วัด : KPT) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
และข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ 
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การ
เขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน

ตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมี
หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของ โครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลัก
จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ

หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรม 
การพัฒนา
ของ อปท. 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 
สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลห้างฉัตร
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่ วั น ร าย ง านผลและ เ สนอ
ความ เห็ น ดั ง ก ล่ า วแ ละต้ อ งปิ ด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

เสนอ 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น 
และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
หรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมาทุกครั้ง 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 

(หรือผลผลิต) ที่ไดก้ าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 

 1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้า แผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประ
มานที่ผ่านมา 

 1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

 1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้ เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

 ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึ ง
อ าเภอเมืองราชบุรี และจังหวัดราชบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
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2. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 
 2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 

มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
  1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
  2) เครื่องมือ 
  3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
 2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 

  2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ

วัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น 
การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or 
semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่
เคร่งครัวในขั้นตอน 

  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน
หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต 
บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่าง
ด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ 
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

  ๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การด าเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด ความต้องการ 
สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูล
ที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรต่างๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจานี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 

  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล 
 



 
 

 

ส่วนที่  2 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาสู่ เมืองน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการ                     
ที่มีธรรมาภิบาล” 
   เทศบาลต าบลห้างฉัตร  ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  โดยกระบวนการประชาคม  ให้มี
การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม “ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ”  โดยยึดหลักประสาน
ความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรหลัก  คือ  กลุ่ม/องค์กร  ประชาชน  กรรมการหมู่บ้าน  สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบล ประชาคม  อย่างมีส่วนร่วม  โดยใช้กระบวนการประชาคมกระตุ้นและระดมความคิดจากประชาชนเพ่ือ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ในการจัดท าวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   และการบริหารงานโดยยึดธรรมาภิบาล 
คือ นิติธรรม  คุณธรรม  โปร่งใส  มีส่วนร่วม  รับผิดชอบ และความคุ้มค่า  นอกจากนั้นยังบริหารงานภายใต้
หลักท่ีว่า  “เทศบาลรู้อะไร ต้องให้ประชาชนรู้ด้วย”  โดยการเปิดเผยข้อมูล  การด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมา
และพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบและรับข้อมูลได้ตลอดเวลา    
   

1.2 ยุทธศาสตร์  
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

 
1.3 เป้าประสงค์ 

  1) ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน 
 2) เทศบาลต าบลห้างฉัตรมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
 5) เทศบาลต าบลห้างฉัตรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

1.4 ตัวชีว้ัด 
1) ร้อยละถนน รางระบายน้ า ท่อ และ สะพาน ที่ได้มาตรฐาน 
2) ร้อยละสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3) ร้อยละพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม 
4) ร้อยละของประชาชนที่มีจิตส านึกและมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
6) ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนา 
7) ร้อยละของจ านวนประชาชนเทศบาลต าบลห้างฉัตรที่ได้รับการศึกษา 
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8) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
9) ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี 
10) จ านวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
11) ร้อยละของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ 
12) ร้อยละของครัวเรือนยากจน 
13) ร้อยละของสินค้าท้องถิ่นได้กระจายภายในท้องถิ่น 
14) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม 
15) ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
16) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 

 
1.5 ค่าเป้าหมาย 
1) ร้อยละระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
3) ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4) ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
5) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  
6) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้                                 

 
  1.6 กลยุทธ ์
  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
   กลยุทธ์ 

  1. การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบ ารุงรักษาถนน สะพาน และการบ ารุงสายทางอ่ืน   
 2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  

3. การไฟฟ้าสาธารณะ  
4. การผังเมือง  

 
   ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   กลยุทธ์ 

  1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
   2. การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเผ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 
   ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
   กลยุทธ์ 
   1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยให้
ได้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม     
   2. การศึกษา    
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   3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  4. การป้องกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอานามัยของประชาชน    
   5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
    กลยุทธ 
    1. การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน   
    2. การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด     
   3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว   
 
  ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
    กลยุทธ 
   1. การพัฒนาบุคลากร    
   2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน  
 

1.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1) ประชาชนได้รับการพัฒนาและตอบสนองปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างทันท่วงที  
  2) ประชาชนต้องได้รับบริการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และได้

มาตรฐาน 
  3) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขทั้งกายและใจ ให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ต าบลแม่สัน 
  4) พัฒนา และส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 5) พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   6) ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   7) เพิ่มศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สามารถบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้
ครอบคลุมและทั่วถึง 
   8) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร 

 
  1.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาโดยรวมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนาใน
ระดับภูมิภาค   ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด  ภูมิภาค และประเทศต้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ไม่เป็นการด าเนินการที่ต่างคนต่างคิด ต่างท า แต่อย่างไรก็ดี
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความอิสระในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณแต่ควรค านึงถึง
บริบท และทิศทางการพัฒนาของคนท้ังชาติเป็นส าคัญด้วย     

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับ
อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ  จะต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ นใน
สองระดับคือ ระดับที่ 1 ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ยุทธศาสตร์จังหวัด
ล าปาง  กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  นโยบายของทางผู้ว่าราชการ 
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จังหวัดล าปาง  นโยบายนายอ าเภอห้างฉัตร  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   ระดับที่ 2 ข้อมูล
จากล่างขึ้นบน (bottom up)  โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหาความต้องการของประชาชนในการ
ประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน  ระดับต าบล   ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ เป็นต้น    ความเชื่อมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และ
ท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคมแห่งความสุข เกิดความมั่นคง  ยั่งยืน สมดุล  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร โดยเป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และมี
ลักษณะเป็นแผนการด าเนินการจัดท าหลังจากที่ได้จัดท าเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดง
ถึงกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
รวมทั้งเป็นการรวบรวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาด าเนินการใน พ้ืนที่ ซึ่งการจัดท าแผนฯ ฉบับนี้ ได้
มุ่งเน้นให้ครอบคลุมปัญหา และความต้องการของประชาชนในต าบล เป็นส าคัญโดยอาศัยข้อมูลจากหลายๆ 
ฝ่ายทั้งประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมต าบล  

เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และประกาศรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินตามโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร รายละเอียดตาม ส่วนที่ 3  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและ
งบประมาณแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  และส่วนที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ดังนี้     

 
 



แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทศบาล

1. กลยุทธ ์การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบ ารุงรักษาถนน สะพาน และการบ ารุงสายทางอื่น  10                   9.80                 2,953,000      6.22                     และหน่วยงาน

2. กลยุทธ ์การพฒันาด้านแหล่งน  าเพื่อการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 1                     0.98                 154,000         0.32                     ที่เกี่ยวข้อง

3. กลยุทธ ์การไฟฟา้สาธารณะ -                  -                   -                 -                      

4. กลยุทธ ์การผังเมือง -                  -                   -                 -                      

รวม 11                  10.78               3,107,000      6.54                    

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เทศบาล

1. กลยุทธ ์การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากร 1                     0.98                 3,000             0.01                     และหน่วยงาน

     ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง

2. กลยุทธ ์การอนุรักษ ์การฟื้นฟ ูการเผ้าระวงั และการปอ้งกัน/การรักษาทรัพยากร 4                     3.92                 131,000         0.28                     

     ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รวม 5                    4.90                 134,000        0.28                    

 

 

 

ส่วนที่ 3

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร   จังหวัดล าปาง
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน เทศบาล
1. กลยุทธ ์การพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน การพฒันาคุณภาพประชาชนทกุกลุ่ม 8                     7.84                 7,817,700      16.46                  และหน่วยงาน
      ทกุช่วงวยัใหไ้ด้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้อง

2. กลยุทธ ์การศึกษา 15                   14.71               7,198,797      15.16                  
3. กลยุทธ ์การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณี และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 12                   11.76               382,950         0.81                     

4. กลยุทธ ์การปอ้งกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอานามัยของประชาชน  4                     3.67                 208,200         0.44                     

5. กลยุทธ ์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 8                     7.84                 749,000         1.58                     

รวม 47                  45.83               16,356,647    34.44                  

ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

1. กลยุทธ ์การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ใหแ้ก่ประชาชน  -                  -                   -                 -                      

2. กลยุทธ ์การส่งเสริมการใช้สินค้าทอ้งถิ่นและการตลาด  -                  -                   -                 -                      

3. กลยุทธ ์การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  -                  -                   -                 -                      

รวม -                 -                  -                -                     

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร เทศบาล

1. กลยุทธ ์การพฒันาบคุลากร 17                   16.67               21,796,414    45.89                  และหน่วยงาน

2. กลยุทธ ์การพฒันาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และสถานที่ปฏบิติังาน 22                   21.57               6,105,939      12.85                  ที่เกี่ยวข้อง

รวม 39                  38.24               27,902,353    58.74                  

รวมทั้งสิ้น 102                100                 47,500,000    100                    
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารและพัฒนาองค์กร เทศบาล

5.1 แนวทางการพฒันาบคุลากร 6                     50                    201,910         16.15                  และหน่วยงาน

5.2 แนวทางการปรับปรุง การพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสถานที่ปฏบิติังาน 6                     50                    1,048,090      83.85                  ที่เกี่ยวข้อง

รวม 12                  100                 1,250,000      100                    

รวมทั้งสิ้น 12                  100                 1,250,000      100                    

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารและพัฒนาองค์กร เทศบาล

5.1 แนวทางการพฒันาบคุลากร 13                   40.63               3,318,100      56.21                  และหน่วยงาน

5.2 แนวทางการปรับปรุง การพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสถานที่ปฏบิติังาน 19                   59.38               2,584,900      43.79                  ที่เกี่ยวข้อง

รวม 32                  100                 5,903,000      100                    

รวมทั้งสิ้น 32                  100                 5,903,000      100                    

เทศบาลต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร   จังหวัดล าปาง

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564 (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาล)

เทศบาลต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร   จังหวัดล าปาง

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564 (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา)



1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

กลยุทธ์ที่ 1.  การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน  สะพาน และการบ ารุงสายทางอ่ืน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค

1 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัทติ์ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.40 - 6.30 ม. ยาว 200 ม. 367,000                  367,000               หมู่ 6 ทต.หา้งฉัตร

คอนกรีต ซอยสาธารณสุข ต้ังแต่ หนาเฉล่ีย 0.05 ม. พื้นที่รวมบอ่พกั ต.หา้งฉัตร กองช่าง

ปากซอยสาธารณสุข จนถึง และรางระบายน้้าไม่น้อยกวา่ 1,025 ตร.ม.

ข้างบา้นเลขที่ 152/1 บา้นขามแดง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ  

หมู่ที่ 6 ต้าบลหา้งฉัตร เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร

อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง 

2 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัทติ์ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 - 5.50 ม. ยาว 242 ม. 410,000                  410,000               หมู่ 2 ทต.หา้งฉัตร

คอนกรีต ซอยมิตรภาพ ต้ังแต่ข้าง หนาเฉล่ีย 0.05 ม. พื้นที่รวมบอ่พกั ต.หา้งฉัตร กองช่าง

สนามกีฬาบา้นหา้งฉัตรเหนือ ไม่น้อยกวา่ 1,040 ตร.ม 

จนถึงหน้าบา้นเลขที่ 221 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ  

บา้นหา้งฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ต้าบลหา้งฉัตร เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร

อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง  

ส่วนที่ 4

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหา้งฉัตร อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

3 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัทติ์ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.50 - 8.30 ม. ยาว 108 ม.   215,000                  215,000               หมู่ 2 ทต.หา้งฉัตร

คอนกรีต ซอยพฒันา ต้ังแต่ปากซอย หนาเฉล่ีย 0.05 ม.พื้นที่รวมบอ่พกั ต.หา้งฉัตร กองช่าง

พฒันาจนถึงบริเวณข้างบา้นเลขที่ 107 ไม่น้อยกวา่ 580 ตร.ม. 

บา้นหา้งฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ต้าบลหา้งฉัตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ

อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร

  

4 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัทติ์ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.90 ม. ยาว 365 ม. 440,000                  440,000               หมู่ 2 ทต.หา้งฉัตร

คอนกรีต ซอยเทศบาล 4 ต้ังแต่  หนาเฉล่ีย 0.05 ม. พื้นที่รวมบอ่พกั ต.หา้งฉัตร กองช่าง

บริเวณซุ้มประตูบา้นหา้งฉัตรเหนือ ไม่น้อยกวา่ 1,420 ตร.ม 

จนถึงหน้าบา้นเลขที่ 469 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ

บา้นหา้งฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ต้าบลหา้งฉัตร เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร

อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง  

5 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า โดยท้าการก่อสร้างถังเก็บน้้าแบบถังแชมเปญ 435,000                  420,000               หมู่ 1 ทต.หา้งฉัตร

แบบถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. ขนาด 20 ลบ.ม. จ้านวน 1 แหง่ ต.หา้งฉัตร กองช่าง

จ้านวน 1 แหง่ บา้นหา้งฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามแบบเลขที่ 3112020 

ต้าบลหา้งฉัตร  อ้าเภอหา้งฉัตร ตามแบบส่วนบริหารจัดการน้้า ส้านักงาน

จังหวดัล้าปาง ทรัพยากรน้้าภาค 10
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

6 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพสัดุ โดยท้าการปรับปรุงอาคารเก็บพสัดุ                   180,000                180,000 หมู่ 1 ทต.หา้งฉัตร

คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว  คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ต.หา้งฉัตร กองช่าง

บริเวณกิจการประปาเทศบาล รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ

ต้าบลหา้งฉัตร เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร

บา้นหา้งฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 ต้าบลหา้งฉัตร 

อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง 

7 โครงการปรับปรุงผิวลาน อเนกประสงค์ พื้นที่รวมบอ่พกัไม่น้อยกวา่ 535 ตร.ม.                   137,000                137,000 หมู่ 1 ทต.หา้งฉัตร

ด้วยแอสฟลัทติ์กคอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 ม ต.หา้งฉัตร กองช่าง

บริเวณกิจการประปาเทศบาล รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ

ต้าบลหา้งฉัตร เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร

บา้นหา้งฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 ต้าบลหา้งฉัตร 

อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง  

8 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล ขุดเจาะบอ่บาดาล ความลึก 150 ม. 453,000                  453,000               หมู่ 6 ทต.หา้งฉัตร

จ้านวน 1 แหง่ โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าไฟฟา้ ต.หา้งฉัตร กองช่าง

บา้นขามแดง หมู่ที่ 6 ต้าบลหา้งฉัตร แบบมอเตอร์จมน้้าใต้ดิน (Submersible Pump) 

อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง จ้านวน 1 แหง่

รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน 

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ส้านักพฒันาน้้าบาดาล
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

9 โครงการวางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่พกั โดยท้าการวางทอ่ระบายน้้า พร้อมบอ่พกั 225,000                  225,000               หมู่ 6 ทต.หา้งฉัตร

คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวมบอ่พกั ประมาณ 78 ม. ต.หา้งฉัตร กองช่าง

โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ

บา้นขามแดง หมู่ที่ 6 ต้าบลหา้งฉัตร เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร

อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

กลยุทธ์ที่ 1.  การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน  สะพาน และการบ ารุงสายทางอ่ืน

แผนงานการพาณชิย์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค

10 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสด ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลต้าบลหา้งฉัตร                     91,000  โอน หมู่ 2 ทต.หา้งฉัตร

เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ งบประมาณ ต.หา้งฉัตร กองช่าง

บา้นหา้งฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ต้าบลหา้งฉัตร เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร  เพิ่ม 34,000

อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง และก่อหนี้ผูกพนั

125,000               

 บาท

2,953,000              2,972,000            รวมกลยุทธ์ที่ 1.  การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน  สะพาน และการบ ารุงสายทางอ่ืน
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ  

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

1 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  - งบกลาง 154,000                  154,000               ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ประปา  กิจการประปา กองช่าง

154,000                 154,000               

3,107,000              3,126,000            

รวมกลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 กลยุทธ์ที่ 1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปญัหา จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปญัหา 3,000                      3,000                   ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

หมอกควนัไฟปา่ ลดการเผาและการท้าแนว หมอกควนัไฟปา่ ลดการเผาและการท้าแนวกันไฟปา่ หมู่ที่ 1,2 ส้านักปลัดฯ

กันไฟปา่ 5 และ 6

3,000                     3,000                   

 

รวม กลยุทธ์ที่ 1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



 2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22

กลยุทธ์ที่ 2.  การอนุรักษ์  การฟ้ืนฟู  การเฝ้าระวัง  และการปอ้งกัน/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบดัน้ าเสีย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการส่งเสริมการบ้าบดัน้้าเสียในร้านค้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการส่งเสริมการบ้าบดัน้้าเสียในร้านค้า 5,000                      -                        หมู่ 1, 2, ทต.หา้งฉัตร

และครัวเรือน เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร และครัวเรือน เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร ไมไ่ด้ด้าเนนิการ 5 และ 6 กองช่าง

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2.  การอนุรักษ์  การฟ้ืนฟู  การเฝ้าระวัง  และการปอ้งกัน/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

2 โครงการทอ้งถิ่นไทย ร่วมใจภกัด์ิรักษพ์ื้นที่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการทอ้งถิ่นไทย ร่วมใจภกัด์ิรักษพ์ื้นที่ 3,000                      -                        หมู่ 1, 2, ทต.หา้งฉัตร

สีเขียวฯ สีเขียวฯ ไมไ่ด้ด้าเนนิการ 5 และ 6 ส้านักปลัดฯ

3 โครงการ "รักน้้า รักปา่ รักษาแผ่นดิน"  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 3,000                      -                        หมู่ 1, 2, ทต.หา้งฉัตร

"รักน้้า รักปา่ รักษาแผ่นดิน" ไมไ่ด้ด้าเนนิการ 5 และ 6 ส้านักปลัดฯ
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 2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2.  การอนุรักษ์  การฟ้ืนฟู  การเฝ้าระวัง  และการปอ้งกัน/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

4 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวดัล้าปาง เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการบริหารจัดการขยะ ของ อปท. 120,000                  120,000                หมู่ 1, 2, ทต.หา้งฉัตร

ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ของ อปท. จังหวดัล้าปาง 5 และ 6 ส้านักปลัดฯ

จังหวดัล้าปาง  

131,000                 120,000               

134,000                 123,000              

รวมกลยุทธ์ที่ 2.  การอนุรักษ์  การฟ้ืนฟู  การเฝ้าระวัง  และการปอ้งกัน/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 24

กลยุทธ์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทกุกลุ่ม ทกุช่วงวัยใหไ้ด้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม 

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

1 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แบบขั้นบนัใด) 5,587,200               5,129,300             หมู่ 1, 2, ทต.หา้งฉัตร

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบใหแ้ก่ผู้สูงอายุ 5 และ 6 ส้านักปลัด

2 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์   - เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 84,000                    73,500                  หมู่ 1, 2, ทต.หา้งฉัตร

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบใหแ้ก่ผู้ปว่ยเอดส์ฯ 5 และ 6 ส้านักปลัด

3 ประเภทเบี้ยยังชีพคนพกิาร  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยคนพกิาร 2,040,000               1,224,800             หมู่ 1, 2, ทต.หา้งฉัตร

5 และ 6 ส้านักปลัด

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทกุกลุ่ม ทกุช่วงวัยใหไ้ด้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

4 โครงการจัดกิจกรรมลานพบปะสานสัมพนัธ์  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม 50,000                    -                        หมู่ 1, 2, ทต.หา้งฉัตร

ผู้สูงอายุสุขภาพดี ลานพบปะสานสัมพนัธผู้์สูงอายุสุขภาพดี ไมไ่ด้ด้าเนนิการ 5 และ 6 ส้านักปลัด

5  โครงการฝึกอบรมอาชีพใหก้ับผู้สูงอายุ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม 15,000                    -                        หมู่ 1, 2, ทต.หา้งฉัตร

อาชีพใหก้ับผู้สูงอายุ ไมไ่ด้ด้าเนนิการ 5 และ 6 ส้านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมอาชีพใหก้ับผู้พกิาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพใหก้ับผู้พกิาร 6,500                      -                        หมู่ 1, 2, ทต.หา้งฉัตร

 ไมไ่ด้ด้าเนนิการ 5 และ 6 ส้านักปลัด
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

7 โครงการสนับสนุนการด้าเนินงานศูนย์พฒันา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติ 20,000                    -                       หมู่ที่ 2 ทต.หา้งฉัตร

คุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุเทศบาลต้าบลหา้งฉัตร ไมไ่ด้ด้าเนนิการ ต.หา้งฉัตร ส้านักปลัด

8 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ้าเภอหา้งฉัตร เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาดอ้าเภอหา้งฉัตร ตามโครงการ 15,000                    15,000                 อ.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ตามโครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด สนับสนุนกิ่งกาชาดอ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง ส้านักปลัดฯ

อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง  

7,817,700              6,442,600            

 

รวมกลยุทธ์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทกุกลุ่มฯ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 2. การศึกษา

แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน 60,000                    -                       ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ประจ้าป ี วนัเด็กแหง่ชาติ ประจ้าป ี ไมไ่ด้ด้าเนนิการ ส้านักปลัดฯ

2 ค่าอาหารกลางวนั โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร   เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนั 937,900                  1,002,400            ร.ร.เทศบาล ทต.หา้งฉัตร

และศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล  - โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร อัตรามื้อละ 20 บาท 200 วนั  หา้งฉัตร, ส้านักปลัดฯ

ต้าบลหา้งฉัตร  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ อัตรามื้อละ 20 บาท 245 วนั ศพด.

ทต.หา้งฉัตร

3 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลหา้งฉัตร เพื่อจ่ายเปน็  - เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวนั 3,364,000               3,337,700            ร.ร. อนุบาล ทต.หา้งฉัตร

เงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวนั  อัตรามื้อละ 20 บาท 200 วนั หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

4 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหวั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนรายหวั ร.ร.เทศบาล ทต.หา้งฉัตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน  - โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร 292,400                  299,200               หา้งฉัตร, ส้านักปลัดฯ

รายหวั  โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร อัตราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน ศพด.

 - ค่าจัดการเรียนการสอน ของ ศพด.  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลหา้งฉัตร 86,700                    86,700                 ทต.หา้งฉัตร

 ทต.หา้งฉัตร จัดสรรส้าหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตราคนละ  1,700 บาท/ป ี

5 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  51,600                    54,300                 ร.ร.เทศบาล ทต.หา้งฉัตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร อัตราคนละ 300 บาท/ป)ี  

6 ค่าหนังสือเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน 34,400                    36,200                 ร.ร.เทศบาล ทต.หา้งฉัตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร อัตราคนละ 200 บาท/ป ี 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

7 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน  34,400                    35,200                 ร.ร.เทศบาล ทต.หา้งฉัตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน  โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร อัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน  

อัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน  

8 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน  73,960                    75,680                 ร.ร.เทศบาล ทต.หา้งฉัตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน  โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร  อัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน   

อัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน   

9 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) 2,038,837               1,352,055.72       ร.ร.เทศบาล ทต.หา้งฉัตร

 - โรงเรียนอนุบาลหา้งฉัตร สังกัด (สพฐ.) หา้งฉัตร, ส้านักปลัดฯ

อัตราคนละ 7.37 บาท จ้านวน 260 วนั  ศพด.

 - โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

อัตราคนละ 7.37 บาท จ้านวน 260 วนั

 - ศพด. ทต.หา้งฉัตร 

อัตราคนละ 7.37 บาท จ้านวน 260 วนั  
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

10 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 50,000                    50,000                 ร.ร.เทศบาล ทต.หา้งฉัตร

(โรงเรียนละ  50,000 บาท) (โรงเรียนละ  50,000 บาท) หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

11 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000                    20,000                 ร.ร.เทศบาล ทต.หา้งฉัตร

โรงเรียนละ 20,000 บาท หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

12 ค่าใช้จ่ายระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,600                      9,600                   ร.ร.เทศบาล ทต.หา้งฉัตร

หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

13 ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียน 100,000                  100,000               ร.ร.เทศบาล ทต.หา้งฉัตร

หอ้งสมุดโรงเรียน หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

14 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา 21,000                    21,000                 ร.ร.เทศบาล ทต.หา้งฉัตร

ในสถานศึกษา หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

15 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาข้าราชการครู/ ค่าใช้จ่ายในการรการพฒันาครู ของโรงเรียน 24,000                    -                       ร.ร.เทศบาล ทต.หา้งฉัตร

พนักงานครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร ในสังกัด อปท. ไมไ่ด้ด้าเนนิการ หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

7,198,797              6,480,035.72       

 

รวมกลยุทธ์ที่ 2. การศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี 145,700                  -                       ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ปี๋ใหม่เมือง เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร สงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองเทศบาลต้าบลหา้งฉัตรฯ ไมไ่ด้ด้าเนนิการ ส้านักปลัดฯ

2 โครงการจัดกิจกรรมหล่อเทยีนพรรษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม 5,000                      -                       ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

และถวายเทยีนพรรษา หล่อเทยีนพรรษา และถวายเทยีนพรรษา ไมไ่ด้ด้าเนนิการ ส้านักปลัดฯ

เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร 

3 โครงการจัดกิจกรรมงานสัปดาหส่์งเสริม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม 2,000                      -                       ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

พระพทุธศาสนาเนื่องในเทศกาลวนัมาฆบชูา  งานสัปดาหส่์งเสริมพระพทุธศาสนา เนื่องในเทศกาล ไมไ่ด้ด้าเนนิการ วดัหา้งฉัตร/ ส้านักปลัดฯ

เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร วนัมาฆบชูา วดัเตาปนู

4 โครงการจัดกิจกรรมงานสัปดาหส่์งเสริม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม 2,000                      1,900                   ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

พระพทุธศาสนา เนื่องในเทศกาล งานสัปดาหส่์งเสริมพระพทุธศาสนา เนื่องในเทศกาล วดัหา้งฉัตร/ ส้านักปลัดฯ

วนัวสิาขบชูา เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร วนัวสิาขบชูา วดัเตาปนู

5 โครงการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนและ 73,250                    -                       ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

อนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรมตีก๋องปู่จา ประชาชนอนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรมตีก๋องปู่จา ไมไ่ด้ด้าเนนิการ ส้านักปลัดฯ

6 โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี 80,000                    39,545                 ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

วนัลอยกระทง เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร วนัลอยกระทง เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

7 อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ้าเภอหา้งฉัตร เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการจัดอบรม 20,000                    -                       โรงเรียน/ ทต.หา้งฉัตร

เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการจัดอบรม เยาวชนคนตีก๋องปู่จา เพื่อร่วมแข่งขันในงาน ไมไ่ด้ด้าเนนิการ อปท.ในพื้นที่ ส้านักปลัดฯ

เยาวชนคนตีก๋องปู่จา เพื่อร่วมแข่งขันในงาน มหกรรมก๋องปู่จา จังหวดัล้าปาง คร้ังที่ 20 อ.หา้งฉัตร

มหกรรมก๋องปู่จา จังหวดัล้าปาง คร้ังที่ 20 ประจ้าป ี2564 ที่เปน็ตัวแทน

ประจ้าป ี2564  

8 อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ้าเภอหา้งฉัตร เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการจัดอบรม 10,000                    -                       โรงเรียน/ ทต.หา้งฉัตร

เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการจัดอบรม มารยาทไทย นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ไมไ่ด้ด้าเนนิการ ในพื้นที่ ส้านักปลัดฯ

มารยาทไทย นักเรียน นักศึกษาและประชาชน อ.หา้งฉัตร

9 อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ้าเภอหา้งฉัตร เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการอบรม 10,000                    -                       โรงเรียน/ ทต.หา้งฉัตร

เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการจัดอบรม ศาสนพธิแีละงานรัฐพธิี ไมไ่ด้ด้าเนนิการ ในพื้นที่ ส้านักปลัดฯ

ศาสนพธิแีละงานรัฐพธิี อ.หา้งฉัตร

10 อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ้าเภอหา้งฉัตร เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการอบรม 10,000                    -                       โรงเรียน/ ทต.หา้งฉัตร

เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ไมไ่ด้ด้าเนนิการ ในพื้นที่ ส้านักปลัดฯ

คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา อ.หา้งฉัตร

11 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอหา้งฉัตร เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการจัด 15,000                    12,587                 อ.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการจัด สนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพธิ ีและงาน ส้านักปลัดฯ

สนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพธิ ีและงาน วฒันธรรมประเพณี อ้าเภอหา้งฉัตรฯ

12 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอหา้งฉัตร เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน 10,000                    10,000                 อ.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน การจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวและของดีนครล้าปาง ส้านักปลัดฯ

การจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวและของดีนครล้าปาง

382,950                 64,032                 รวมกลยุทธ์ที่ 3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4. การปอ้งกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

1 เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ 60,000                    60,000                 ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ระดับทอ้งถิ่น เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุ ระดับทอ้งถิ่น เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุ  สปสช. ส้านักปลัดฯ

ระบบหลักประกันสุขภาพระดับเทศบาล                    ระบบหลักประกันสุขภาพระดับเทศบาล                     

ต้าบลหา้งฉัตร         ต้าบลหา้งฉัตร         

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4. การปอ้งกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

2 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตวป์ลอดโรค 25,000                    5,900                   ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

จากโรคพษิสุนัขบา้ฯ คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบา้ฯ ส้านักปลัดฯ

3 โครงการควบคุมปอ้งกันโรคไข้เลือดออก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุม 80,000                    74,861.10            ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ส้านักปลัดฯ

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกก้าลังกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 43,200                    18,000                 ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ของเยาวชน  และประชาชน (บาสโลบ) สนับสนุนการออกก้าลังกาย ของเยาวชน  ส้านักปลัดฯ

และประชาชน (บาสโลบ) 

208,200                 158,761.10          รวมกลยุทธ์ที่ 4. การปอ้งกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

กลยุทธ์ 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภยั

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 5,000                      -                       ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ในช่วงเทศกาลส้าคัญ ทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ ไมไ่ด้ด้าเนนิการ ส้านักปลัดฯ

2 โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมความรู้ 3,000                      -                       ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั เกี่ยวกับการปอ้งกันและระงับอัคคีภยัเบื้องต้น ไมไ่ด้ด้าเนนิการ รร./ศพด. ส้านักปลัดฯ

3 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอ้งกันและแก้ไข 15,000                    1,550                   ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ปญัหายาเสพติด ส้านักปลัดฯ

4 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอหา้งฉัตร เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการปอ้งกัน 15,000                    15,000                 อ.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการปอ้งกัน และลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ ส้านักปลัดฯ

และลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ  
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กลยุทธ์ 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

5 ประเภทเงินส้ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน จ้าเปน็ เร่งด่วน ที่มี 176,000                  13,356                 ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

สาธารณภยัเกิดขึ้น ส้านักปลัดฯ

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร    เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 10,000                    62,500                 ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ในเขตเทศบาลต้าบลหา้งฉัตร  กองช่าง

 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

กลยุทธ์ 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทอ้งถิ่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการเลือกต้ัง    500,000                  447,818.80          ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นฯ ส้านักปลัดฯ

เลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

8 อุดหนุนเทศบาลต้าบลปงยางคก เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงิน 25,000                    25,000                 ทอ้งถิ่น ทต.หา้งฉัตร

เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงิน อุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ อ.หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

อุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (สถานที่กลาง) อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง

(สถานที่กลาง) อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง  
749,000                 565,224.80          

16,356,647            13,710,653.62     

รวมกลยุทธ์ 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

กลยุทธที่ 1. การพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ
1 ประเภทเงินสมทบกองทนุประกันสังคม   - สังกัดเทศบาลต้าบลหา้งฉัตร 218,559                  109,175               ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคม  - โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร กองคลัง

ในอัตราร้อยละหา้ฯ  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลหา้งฉัตร

2 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 8,743                      7,583                   ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 0.02 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี กองคลัง

2 ค่าบ้ารุงสันนิบาตเทศบาล โดยค้านวณต้ังจ่ายไวเ้ปน็รายปใีนอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก 38,360                    38,351.36            ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ของรายรับจริงในปทีี่ล่วงมาแล้ว (ยกเวน้เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม กองคลัง

และเงินอุดหนุนทั่วไปทกุประเภทฯ) ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วยรายจ่ายของ อปท. เกี่ยวกับค่าบ้ารุงสมาคม พ.ศ. 2555

รายรับป ี2562 จ้านวน 22,964,885.92 x 0.00167= 38,351.36

3 ประเภทเงินช่วยพเิศษ เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยพเิศษ 10,000                    -                       ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยพเิศษ ใหแ้ก่ลูกจ้างที่เสียชีวติระหวา่งรับราชการฯ ไมไ่ด้ด้าเนนิการ กองคลัง

4 ประเภทเงินสมทบกองทนุบ้าเหน็จบ้านาญ ประเภทเงินสมทบกองทนุบ้าเหน็จบ้านาญ 442,000                  663,000               ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น(กบท.) เพื่อจ่ายเปน็เงิน ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเปน็เงิน กองคลัง

สมทบกองทนุบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ สมทบกองทนุบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ

ส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) ค้านวณจากประมาณการ ส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) ค้านวณจากประมาณการฯ  

รายรับในปงีบประมาณ 2564 22,100,000 บาท   

5 ประเภท เงินบ้าเหน็จลูกจ้างประจ้า ประเภท เงินบ้าเหน็จลูกจ้างประจ้า 488,568                  491,351               ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

เพื่อจ่ายเปน็บ้าเหน็จลูกจ้างประจ้าที่จะพน้ เพื่อจ่ายเปน็บ้าเหน็จลูกจ้างประจ้าที่จะพน้ กองคลัง

หรือมีสิทธไิด้รับบ้าเหน็จปกติ หรือมีสิทธไิด้รับบ้าเหน็จปกติ
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กลยุทธที่ 1. การพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ฯลฯ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

6 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ้า และค่าจ้าง  - เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือน เงินค่าตอบแทนฯ 2,624,640               1,680,517            ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ชั่วคราวเงินเดือน (เงินเดือนฝ่ายการเมือง)  นายก/รองนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ส้านักปลัดฯ

7 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ้า และค่าจ้าง  - เงินเดือนพนักงาน  งานบริหารทั่วไป 3,427,326               2,669,985.68       ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ชั่วคราวเงินเดือน (เงินเดือนฝ่ายประจ้า)  - เงินเดือนพนักงาน งานบริหารงานคลัง 1,542,276               1,123,996            ส้านักปลัดฯ

 - เงินเดือนพนักงาน  - เงินเดือนพนักงาน งานบริหารฯเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 436,968                  419,400               กองคลัง

 - เงินเดือนพนักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 303,534                  296,100               กองช่าง

 - เงินเดือนพนักงาน งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 3,533,280               2,747,488.06       

 - เงินเดือนพนักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,397,124               1,070,280             

 - เงินเดือนพนักงาน งานบริหารฯเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 302,526                  271,240               

 - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน งานบริหารทั่วไป 84,000                    63,226                 ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 201,600                  198,890.32          ส้านักปลัดฯ

  - เงินวทิยะฐานะ  - เงินวทิยะฐานะ งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 327,600                  366,890.32          ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ส้านักปลัดฯ

 - เงินประจ้าต้าแหน่ง  - เงินประจ้าต้าแหน่ง งานบริหารทั่วไป 186,000                  148,726               ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - เงินประจ้าต้าแหน่ง งานบริหารงานคลัง 42,000                    42,000                 ส้านัก/กอง

 - เงินประจ้าต้าแหน่ง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 42,000                    42,000                 

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ้า  - ค่าจ้างลูกจ้างประจ้า งานบริหารงานคลัง 294,084                  286,740               ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ้า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 298,746                  291,180               ส้านัก/กอง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งานบริหารทั่วไป 834,600                  837,190               ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานบริหารงานคลัง 410,160                  413,880               ส้านักปลัดฯ

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งาน บ.เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 256,440                  170,555               กองคลัง

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 907,920                  569,385               กองช่าง

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 324,000                  324,000               

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,163,040               740,005                

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 108,000                  108,000               

 - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  - งานบริหารทั่วไป 68,040                    67,700                 ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - งานบริหารงานคลัง 36,000                    36,000                 ส้านักปลัดฯ

 - งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 22,980                    14,614                 กองคลัง

 - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 96,000                    71,680                 กองช่าง

 -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 36,000                    36,000                 

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 96,000                    57,735                 

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12,000                    12,000                 

8 ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลา เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ราชการ  - งานบริหารทั่วไป 5,000                      -                       ส้านักปลัดฯ

 - งานบริหารงานคลัง 5,000                      -                       กองคลัง

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,500                      -                       กองช่าง

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,000                      -                       

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,000                      -                       
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กลยุทธที่ 1. การพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ
9 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็   - งานบริหารทั่วไป 5,000                      -                       ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  - งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 3,000                      -                       ส้านัก/กอง

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,000                      -                       

 - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 300,000                  -                       

10 ประเภทค่าเบี้ยประชุม  - งานบริหารทั่วไป 10,000                    -                       ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ส้านัก/กอง

11 ประเภทค่าเช่าบา้น  - ค่าเช่าบา้น งานบริหารทั่วไป 138,000                  124,693               ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - ค่าเช่าบา้น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 84,000                    38,500                 ส้านัก/กอง

12 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  - งานบริหารทั่วไป 29,800                    31,900                 ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - งานบริหารงานคลัง 9,600                      4,800                   ส้านัก/กอง

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 4,800                      4,800                   

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,400                      4,400                    

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 14,600                    13,900                  

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25,000                    -                       

13 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร  - งานบริหารทั่วไป 60,000                    14,850                 ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเปน็ค่ารับรองหรือฯ ส้านักปลัดฯ

 - ค่าเล้ียงรับรอง เพื่อจ่ายเปน็ค่าเล้ียงรับรอง

ในการประชุมสภาเทศบาลต้าบล  

 - ค่าใช้จ่ายในพธิทีางศาสนา/รัฐพธิี

14 โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  - งานบริหารทั่วไป 20,000                    -                       ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

พฒันาศักยภาพการปฏบิติังานบคุลากร ไมไ่ด้ด้าเนนิการ ส้านักปลัดฯ

เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร หวัข้อ : การสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏบิติังานของ อปท.
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กลยุทธที่ 1. การพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

15 โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย  - งานบริหารทั่วไป 20,000                    -                       ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ระเบยีบ ใหแ้ก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ไมไ่ด้ด้าเนนิการ ส้านักปลัดฯ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ้า 

และพนักงานจ้าง

16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  - งานบริหารทั่วไป 100,000                  44,050                 ส้านัก/กอง

 - งานบริหารงานคลัง 30,000                    9,138                   

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000                      4,402                   

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000                    -                       

 - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 10,000                    12,416                 

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 15,000                    3,452                   

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000                    -                       

17 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - งานบริหารทั่วไป 168,600                  40,500                 ส้านัก/กอง

 - งานบริหารงานคลัง 25,000                    38,300                 

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000                      -                       

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000                    6,200                   

 - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 12,000                    18,300                 

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 15,000                    8,300                   

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000                    -                       

21,796,414            16,909,764.74     รวมกลยุทธที่ 1. การพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน
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กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

1 ประเภทค่าช าระหน้ีเงนิต้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าช้าระหนี้เงินต้น ใหก้ับส้านักงาน 1,254,717               1,267,321.92       ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าช้าระหนี้เงินต้นฯ เงินทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล ส้านักบริหารการ กองคลัง

คลังทอ้งถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น (งานงบกลาง)

2 ประเภทค่าช าระดอกเบี้ย เพื่อจ่ายเปน็ค่าช้าระดอกเบี้ยเงินกู้ 199,844                  166,536.51          ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าช้าระดอกเบี้ยเงินกู้ฯ ใหก้ับส้านักงานเงินทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล กองคลัง

ส้านักบริหารการคลังทอ้งถิ่น กรมส่งเสริมการ  

ปกครองทอ้งถิ่น (งานงบกลาง)

3 ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ  - งานบริหารทั่วไป 150,000                  230,772.68          ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - งานบริหารงานคลัง 702,000                  739,860               ส้านัก/กอง

 - งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 120,000                  352,000               

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,000                      -                       

 - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 660,000                  679,267               

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,000                      -                       

 - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 150,000                  172,677               

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 108,000                  416,870               

 - งานสวนสาธารณะ 432,000                  396,000               

 - งานตลาดสด 217,500                  124,678.46          
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กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

4 ประเภทค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สิน ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติฯ ส้านัก/กอง

 - งานบริหารทั่วไป 50,000                    339,782.15          

 - งานบริหารงานคลัง 5,000                      14,370                 

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000                    1,550                   

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,500                      2,890                   

 - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 5,000                      -                       

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 20,000                    47,859                 

5 ประเภทค่าวสัดุส้านักงาน  - งานบริหารทั่วไป 102,278                  99,525                 ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - งานบริหารงานคลัง 36,000                    75,839                 ส้านัก/กอง

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 16,000                    23,826                 

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 20,000                    30,000                 

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,000                      -                       

6 ประเภทค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 2,500                      2,200                   ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - งานไฟฟา้ถนน 200,000                  208,951               ส้านัก/กอง

7 ประเภทค่าวสัดุงานบา้นงานครัว  - งานบริหารทั่วไป 28,000                    28,000                 ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 20,000                    4,720                   ส้านัก/กอง

 - งานตลาดสด 5,000                      4,920                   
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กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

8 ประเภทวสัดุก่อสร้าง  - งานไฟฟา้ถนน 150,000                  652,187.70          ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ส้านัก/กอง

9 ประภเทค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  - งานบริหารทั่วไป 20,000                    63,528                 ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000                    9,630                   ส้านัก/กอง

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 20,000                    2,100                   

10 ประเภทค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  - งานบริหารทั่วไป 140,000                  179,948.60          ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - งานบริหารงานคลัง 24,000                    26,315.50            ส้านัก/กอง

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000                    17,000                 

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,000                      510                      

 - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 144,000                  -                       

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 72,000                    49,135                 

11 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์  - งานบริหารทั่วไป 40,000                    34,800                 ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - งานบริหารงานคลัง 20,000                    33,660                 ส้านัก/กอง

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,000                      -                       

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,000                      -                       

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 20,000                    29,852                 

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,000                      2,780                   
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กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

12 ประเภทวสัดุเคร่ืองแต่งกาย  - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 5,000                      3,890                   ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - งานสวนสาธารณะ 5,000                      25,650                 ส้านัก/กอง

13 ประเภทวสัดุการเกษตร  - งานสวนสาธารณะ 15,000                    174,980               ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ส้านัก/กอง

14 ประเภทวสัดุเคร่ืองดับเพลิง  - งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 50,000                    49,800.25            ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ส้านัก/กอง

15 ประเภทวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 10,000                    9,230                   ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ส้านัก/กอง

16 ประเภทค่าไฟฟา้  - งานบริหารทั่วไป 370,000                  387,160.15          ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 112,000                  73,659.42            ส้านัก/กอง

 - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 2,000                      -                       

 - งานสวนสาธารณะ 2,500                      2,330.83              

 - งานตลาดสด 147,000                  187,668.92          

 - งานโรงฆ่าสัตว์ 4,000                      563.19                 

17 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์  - งานบริหารทั่วไป 20,000                    7,101.99              ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ส้านัก/กอง

18 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์  - งานบริหารทั่วไป 9,700                      14,249.64            ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ส้านัก/กอง
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กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ เบกิจ่าย สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

19 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  - งานบริหารทั่วไป 44,000                    46,224                 ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 8,400                      8,121.30              ส้านัก/กอง

20 ประเภทครุภณัฑ์ส้านักงาน

 - เก้าอี้  - งานบริหารฯ เคหะและชุมชน จ้านวน 2 ตัว 7,800                      7,800                   ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - โต๊ะ  - งานบริหารฯ เคหะและชุมชน จ้านวน 1  ตัว 7,500                      7,500                   ส้านัก/กอง

 - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  - งานบริหารฯ เคหะและชุมชน จ้านวน 2 ตู้ 11,000                    11,000                 

 - ตู้เหล็กบา้นเล่ือนกระจก  - งานบริหารฯ เคหะและชุมชน จ้านวน 2 ตู้ 7,800                      7,800                    

 - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  - งานบริหารฯ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ้านวน 1 ตู้ 5,500                      5,500                   

21 ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด้าฯ  - งานบริหารฯ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ้านวน 1 เคร่ือง 2,600                      2,600                   ส้านัก/กอง

 - เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกฯ  - งานบริหารฯ เคหะและชุมชน จ้านวน 1 เคร่ือง 7,500                      7,500                   

 - เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกฯ  - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 4,300                      4,300                   

22 ประเภทครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - เคร่ืองชั่งน้้าหนักแบบดิจิตอล  - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 20,000                    -                       ส้านัก/กอง

พร้อมที่วดัส่วนสูง

6,105,939              7,576,492.21       

27,902,353            24,486,256.95     

กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน 

รวมยุทธศาสตร์ที่  5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร
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งาน
โอนเพิ่ม

(บาท)

งบกลาง 12,605.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 857.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 52,500.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 0.00

งบกลาง 221,000.00

งบกลาง 2,800.00

งบกลาง 0.00

289,762.00

289,762.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

0.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00
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รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564

เทศบาลต าบลหา้งฉตัร

อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง

รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
รหสังบประมาณ

(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)

งบกลาง คา่ช าระหน้ีเงนิตน้ 9964041111080001 1,254,717.00 0.00 0.00 1,267,321.92 0.08

งบกลาง คา่ช าระดอกเบีย้ 9964041111090001 199,844.00 12,605.00 0.00 166,536.51 20,702.49

งบกลาง เงนิสมทบกองทุน

ประกนัสงัคม

9964041111100001 218,559.00 100,000.00 0.00 109,175.00 9,384.00

งบกลาง เงนิสมทบกองทุนเงนิ

ทดแทน

9964041111110001 8,743.00 0.00 0.00 7,583.00 2,017.00

งบกลาง เงนิชว่ยเหลือ

งบประมาณรายจา่ย

9964041111130001 154,000.00 0.00 0.00 154,000.00 0.00

งบกลาง เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 9964041111160001 5,587,200.00 0.00 0.00 5,129,300.00 457,900.00

งบกลาง เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 9964041111170001 2,040,000.00 0.00 0.00 1,224,800.00 815,200.00

งบกลาง เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 9964041111180001 84,000.00 0.00 0.00 73,500.00 10,500.00

งบกลาง ส ารองจา่ย 9964041111190001 176,000.00 105,700.00 4,200.00 13,356.00 52,744.00

งบกลาง รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั คา่ใชจ้า่ยในการจดัการ

จราจร

9964041111200002 10,000.00 0.00 0.00 62,500.00 0.00

งบกลาง รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั คา่บ ารุงสนันิบาตเทศบาล 9964041111200001 38,360.00 0.00 0.00 38,351.36 8.64

งบกลาง รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั เงนิสมทบกองทุน

หลกัประกนัสขุภาพระดบั

9964041111200003 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00

งบกลาง เงนิสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ

9964041111220001 442,000.00 0.00 0.00

งบกลาง เงนิบ าเหน็จ

ลูกจา้งประจ า

9964041111320001 488,568.00 0.00

0.00 0.00 0.00 10,000.00

663,000.00 0.00

0.00 491,351.00

10,771,991.00 218,305.00 4,200.00 9,460,774.79

17.00

งบกลาง เงนิชว่ยพเิศษ 9964041111210001 10,000.00

1,378,473.21

รวมงบกลาง 10,771,991.00 218,305.00 4,200.00 9,460,774.79 1,378,473.21

รวมงบกลาง

เงนิเดอืน (ฝ่าย

การเมอืง)

เงนิเดอืนนายก/รอง

นายก

9964011121010001 695,520.00 406,000.00 0.00 283,517.00 6,003.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

การเมอืง)

เงนิคา่ตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/รอง

9964011121020001 120,000.00 70,000.00 0.00 47,116.00 2,884.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

การเมอืง)

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ

นายก/รองนายก

9964011121030001 120,000.00 70,000.00 0.00 47,116.00 2,884.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

การเมอืง)

เงนิคา่ตอบแทน

เลขานุการ/ทีป่รกึษา

9964011121040001 198,720.00 129,000.00 0.00 62,376.00 7,344.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

การเมอืง)

เงนิคา่ตอบแทน

สมาชกิสภาองค์กร

9964011121060001 1,490,400.00 250,000.00 0.00 1,240,392.00 8.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 925,000.00 0.00 1,680,517.00 19,123.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 9964011122010001 3,427,326.00 746,400.00 0.00 2,669,985.68 10,940.32

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ

พนกังาน

9964011122020001 84,000.00 20,000.00 0.00 63,226.00 774.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิประจ าต าแหน่ง 9964011122030001 186,000.00 34,000.00 0.00 148,726.00 3,274.00
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งานบรหิารท ั่วไป 2,590.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

2,590.00

งานบรหิารท ั่วไป 500.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

งานบรหิารท ั่วไป 1,700.00

งานบรหิารท ั่วไป 2,100.00

4,300.00

งานบรหิารท ั่วไป 199,000.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

งานบรหิารท ั่วไป 290,000.00

489,000.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

งานบรหิารท ั่วไป 43,530.00

งานบรหิารท ั่วไป 40,000.00

งานบรหิารท ั่วไป 185,000.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

268,530.00

งานบรหิารท ั่วไป 66,500.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังาน

จา้ง

9964011122070001 834,600.00 0.00 0.00 837,190.00 0.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของ

พนกังานจา้ง

9964011122080001 68,040.00 0.00 0.00 67,700.00 340.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,599,966.00 800,400.00 0.00 3,786,827.68 15,328.32

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัิ

ราชการอนัเป็น

9964011131010001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00

คา่ตอบแทน คา่เบีย้ประชุม 9964011131020001 10,000.00 0.00 5,687.50 0.00 4,312.50

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลา

9964011131030001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

คา่ตอบแทน คา่เชา่บา้น 9964011131040001 138,000.00 0.00 15,000.00 124,693.00 7.00

คา่ตอบแทน เงนิชว่ยเหลือ

การศกึษาบตุร

9964011131050001 29,800.00 0.00 0.00 31,900.00 0.00

รวมค่าตอบแทน 187,800.00 0.00 20,687.50 156,593.00 14,819.50

คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึง่บรกิาร

คา่จา้งเหมาบรกิาร 9964011132010001 150,000.00 80,000.00 29,000.00 230,772.68 9,227.32

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วกบัการ

รบัรองและพธีิการ

9964011132020001 60,000.00 30,000.00 0.00 14,850.00 15,150.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

- โครงการฝึกอบรมความรู้

ดา้นกฎหมาย ระเบยีบ 

9964011132030004 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการในราชอาณาจกัร

9964011132030002 100,000.00 55,700.00 0.00 44,050.00 250.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

สมัมนา

9964011132030003 168,600.00 128,000.00 0.00 40,500.00 100.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ 9964011132030001 500,000.00 52,000.00 0.00 447,818.80 181.20

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

โครงการฝึกอบรม ศกึษาดู

งาน พฒันาศกัยภาพการ

9964011132030005 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ

ซอ่มแซม

9964011132040001 50,000.00 0.00 0.00 339,782.15 217.85

รวมค่าใช้สอย 1,068,600.00 385,700.00 29,000.00 1,117,773.63 25,126.37

คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน 9964011133010001 102,278.00 0.00 2,635.00 99,525.00 118.00

คา่วสัดุ วสัดงุานบา้นงานครวั 9964011133030001 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00

คา่วสัดุ วสัดยุานพาหนะและ

ขนสง่

9964011133070001 20,000.00 0.00 0.00 63,528.00 2.00

คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่

ลืน่

9964011133080001 140,000.00 0.00 0.00 179,948.60 51.40

คา่วสัดุ วสัดกุารเกษตร 9964011133100001 0.00 0.00 0.00 180,680.00 4,320.00

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ 9964011133140001 40,000.00 0.00 0.00 34,800.00 5,200.00

รวมค่าวสัดุ 330,278.00 0.00 2,635.00 586,481.60 9,691.40

คา่สาธารณูปโภค คา่ไฟฟ้า 9964011134010001 370,000.00 0.00 49,263.72 387,160.15 76.13
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งานบรหิารท ั่วไป 0.00

งานบรหิารท ั่วไป 10,000.00

งานบรหิารท ั่วไป 2,280.00

78,780.00

งานบรหิารท ั่วไป 9,000.00

งานบรหิารท ั่วไป 26,400.00

35,400.00

งานบรหิารท ั่วไป 0.00

0.00

878,600.00

งานบรหิารงานคลงั 85,000.00

งานบรหิารงานคลงั 0.00

งานบรหิารงานคลงั 0.00

งานบรหิารงานคลงั 3,800.00

งานบรหิารงานคลงั 0.00

88,800.00

งานบรหิารงานคลงั 0.00

งานบรหิารงานคลงั 38,000.00

งานบรหิารงานคลงั 0.00

38,000.00

งานบรหิารงานคลงั 144,000.00

งานบรหิารงานคลงั 0.00

งานบรหิารงานคลงั 30,000.00

งานบรหิารงานคลงั 10,000.00

184,000.00

งานบรหิารงานคลงั 40,000.00

งานบรหิารงานคลงั 3,000.00

งานบรหิารงานคลงั 14,000.00

คา่สาธารณูปโภค คา่บรกิารโทรศพัท์ 9964011134030001 20,000.00 0.00 0.00 7,101.99 12,898.01

คา่สาธารณูปโภค คา่บรกิารไปรษณีย์ 9964011134040001 9,700.00 0.00 0.00 14,249.64 5,450.36

คา่สาธารณูปโภค คา่บรกิารสือ่สารและ

โทรคมนาคม

9964011134050001 44,000.00 0.00 0.00 46,224.00 56.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 443,700.00 0.00 49,263.72 454,735.78 18,480.50

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อีส้ านกังาน 9964011141010002 0.00 0.00 0.00 8,600.00 400.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โตะ๊ท างาน 9964011141010001 0.00 0.00 0.00 23,700.00 2,700.00

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 32,300.00 3,100.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

อดุหนุนเทศบาลต าบลปง

ยางคก

9964011161010001 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

รวมเงนิอุดหนุน 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

รวมงานบรหิารท ั่วไป 9,279,984.00 2,111,100.00 101,586.22 7,840,228.69 105,669.09

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 9964011322010001 1,542,276.00 502,600.00 0.00 1,123,996.00 680.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิประจ าต าแหน่ง 9964011322030001 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 9964011322050001 294,084.00 0.00 0.00 286,740.00 7,344.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังาน

จา้ง

9964011322070001 410,160.00 0.00 0.00 413,880.00 80.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของ

พนกังานจา้ง

9964011322080001 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,324,520.00 502,600.00 0.00 1,902,616.00 8,104.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลา

9964011331030001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

คา่ตอบแทน คา่เชา่บา้น 9964011331040001 0.00 0.00 3,000.00 15,000.00 20,000.00

คา่ตอบแทน เงนิชว่ยเหลือ

การศกึษาบตุร

9964011331050001 9,600.00 0.00 0.00 4,800.00 4,800.00

รวมค่าตอบแทน 14,600.00 0.00 3,000.00 19,800.00 29,800.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

บรกิาร

9964011332010001 702,000.00 0.00 67,000.00 739,860.00 39,140.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

- คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง

ไปราชการใน

9964011332030001 30,000.00 8,000.00 0.00 9,138.00 12,862.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

และสมัมนา

9964011332030002 25,000.00 0.00 0.00 38,300.00 16,700.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ

ซอ่มแซม

9964011332040001 5,000.00 0.00 0.00 14,370.00 630.00

รวมค่าใช้สอย 762,000.00 8,000.00 67,000.00 801,668.00 69,332.00

คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน 9964011333010001 36,000.00 0.00 0.00 75,839.00 161.00

คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่

ลืน่

9964011333080001 24,000.00 0.00 0.00 26,315.50 684.50

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ 9964011333140001 20,000.00 0.00 0.00 33,660.00 340.00
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57,000.00

367,800.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

0.00

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

0.00

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

0.00

0.00

รวมค่าวสัดุ 80,000.00 0.00 0.00 135,814.50 1,185.50

รวมงานบรหิารงานคลงั 3,181,120.00 510,600.00 70,000.00 2,859,898.50 108,421.50

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 9964012122010001 436,968.00 17,000.00 0.00 419,400.00 568.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังาน

จา้ง

9964012122070001 256,440.00 82,000.00 0.00 170,555.00 3,885.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของ

พนกังานจา้ง

9964012122080001 22,980.00 0.00 0.00 14,614.00 8,366.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 716,388.00 99,000.00 0.00 604,569.00 12,819.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ

9964012131030001 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

คา่ตอบแทน เงนิชว่ยเหลือ

การศกึษาบตุร

9964012131050001 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00

รวมค่าตอบแทน 6,300.00 0.00 0.00 4,800.00 1,500.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการในราชอาณาจกั

และนอกราชอาณาจกัร

9964012132030001 5,000.00 0.00 0.00 4,402.00 598.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

และสมัมนา

9964012132030002 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ

ซอ่มแซม

9964012132040001 20,000.00 0.00 0.00 1,550.00 18,450.00

รวมค่าใช้สอย 30,000.00 5,000.00 0.00 5,952.00 19,048.00
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งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

0.00

0.00

0.00

งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคภียั

0.00

0.00

งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคภียั

280,000.00

งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคภียั

0.00

งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคภียั

0.00

งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคภียั

0.00

280,000.00

งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคภียั

3,000.00

3,000.00

งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคภียั

0.00

0.00

คา่วสัดุ วสัดยุานพาหนะและ

ขนสง่

9964012133070001 10,000.00 0.00 0.00 9,630.00 370.00

คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่

ลืน่

9964012133080001 20,000.00 0.00 0.00 17,000.00 3,000.00

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ 9964012133140001 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

รวมค่าวสัดุ 32,000.00 0.00 0.00 26,630.00 5,370.00

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 784,688.00 104,000.00 0.00 641,951.00 38,737.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัิ

ราชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

9964012331010001 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

รวมค่าตอบแทน 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

บรกิาร

9964012332010001 120,000.00 28,000.00 20,000.00 352,000.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

โครงการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพตดิ

9964012332030003 15,000.00 3,000.00 0.00 1,550.00 10,450.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

โครงการป้องกนัและลด

อบุตัเิหตทุางถนนในชว่ง

เทศกาลส าคญั

9964012332030001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมความรู้

เกีย่วกบัการป้องกนัและ

ระงบัอคัคภียั

9964012332030002 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

รวมค่าใช้สอย 143,000.00 31,000.00 20,000.00 353,550.00 18,450.00

คา่วสัดุ วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 9964012333160001 50,000.00 0.00 0.00 49,800.25 3,199.75

รวมค่าวสัดุ 50,000.00 0.00 0.00 49,800.25 3,199.75

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ อดุหนุนทีท่ าการปกครอง

อ าเภอหา้งฉตัร ตาม

โครงการป้องกนัและลด

อบุตัเิหตทุางถนนในชว่ง

9964012361020001 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

รวมเงนิอุดหนุน 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
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283,000.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

20,000.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

9,598.00

29,598.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

10,700.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

0.00

10,700.00

40,298.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

0.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

0.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

60,000.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

0.00

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 211,000.00 31,000.00 20,000.00 418,350.25 24,649.75

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 9964021122010001 303,534.00 5,000.00 0.00 296,100.00 2,434.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 303,534.00 5,000.00 0.00 296,100.00 2,434.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัิ

ราชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กร

9964021131010001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

คา่ตอบแทน เงนิชว่ยเหลือ

การศกึษาบตุร

9964021131050001 4,400.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00

รวมค่าตอบแทน 9,400.00 0.00 0.00 4,400.00 5,000.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

บรกิาร

9964021132010001 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

9964021132030001 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

และสมัมนา

9964021132030002 10,000.00 23,000.00 0.00 6,200.00 800.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ

ซอ่มแซม

9964021132040001 2,500.00 0.00 0.00 2,890.00 9,208.00

รวมค่าใช้สอย 27,500.00 38,000.00 0.00 9,090.00 10,008.00

คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน 9964021133010001 16,000.00 0.00 2,280.00 23,826.00 594.00

คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่

ลืน่

9964021133080001 1,000.00 0.00 0.00 510.00 490.00

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ 9964021133140001 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00

รวมค่าวสัดุ 21,000.00 0.00 2,280.00 24,336.00 5,084.00

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 361,434.00 43,000.00 2,280.00 333,926.00 22,526.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 9964021222010001 3,533,280.00 60,000.00 0.00 2,747,488.06 725,791.94

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ

พนกังาน

9964021222020001 201,600.00 0.00 0.00 198,890.32 2,709.68

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิวทิยฐานะ 9964021222040001 327,600.00 0.00 0.00 366,890.32 20,709.68

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังาน

จา้ง

9964021222070001 907,920.00 320,000.00 0.00 569,385.00 18,535.00
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งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

0.00

60,000.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

198,000.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

2,150.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

3,000.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

8,500.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

2,000.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

1,000.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

0.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

45,000.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

0.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

48,350.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

0.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

0.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

0.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

0.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

0.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของ

พนกังานจา้ง

9964021222080001 96,000.00 20,000.00 0.00 71,680.00 4,320.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,066,400.00 400,000.00 0.00 3,954,333.70 772,066.30

คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

บรกิาร

9964021232010001 660,000.00 110,000.00 59,000.00 679,267.00 9,733.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

- คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 9964021232030005 73,960.00 0.00 0.00 75,680.00 430.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

- คา่เครือ่งแบบนกัเรียน 9964021232030002 51,600.00 0.00 0.00 54,300.00 300.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

- คา่จดัการเรียนการสอน

รายหวั

9964021232030001 292,400.00 0.00 0.00 299,200.00 1,700.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

- คา่หนงัสอืเรียน 9964021232030003 34,400.00 0.00 0.00 36,200.00 200.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

- คา่อปุกรณ์การเรียน 9964021232030004 34,400.00 0.00 0.00 35,200.00 200.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

คา่จดัการเรียนการสอน

ของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

(รายหวั)

9964021232030017 86,700.00 0.00 0.00 86,700.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

9964021232030013 10,000.00 40,000.00 0.00 12,416.00 2,584.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุง

หลกัสตูรสถานศกึษา

9964021232030008 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

และสมัมนา

9964021232030012 12,000.00 40,000.00 0.00 18,300.00 2,050.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการพฒันา/

ปรบัปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน

9964021232030010 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการพฒันา

ขา้ราชการครูของโรงเรียน

ในสงักดั อปท.

9964021232030007 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

คา่ใชจ้ายในการพฒันา

แหลง่เรียนรูใ้นโรงเรียน

9964021232030006 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์

ป้องกนัยาเสพตดิใน

สถานศกึษา

9964021232030011 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

คา่ใชจ้า่ยระบบ

อนิเตอร์เน็ตโรงเรียน

9964021232030009 9,600.00 0.00 0.00 9,600.00 0.00
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งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

0.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

70,000.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

0.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

0.00

378,000.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

0.00

0.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

112,000.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

8,400.00

120,400.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

0.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

0.00

0.00

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

337,500.00

337,500.00

895,900.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

โครงการจดังานวนัเด็ก

แหง่ชาตปิระจ าปี

9964021232030018 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

โครงการอาหารกลางวนั

โรงเรียนและศนูย์พฒันา

เด็กเล็กในสงักดัเทศบาล

9964021232030014 937,900.00 0.00 0.00 1,002,400.00 5,500.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

ประเภทคา่บรกิารสือ่สาร

และโทรคมนาคม

9964021232030016 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

ประเภทคา่ไฟฟ้า 9964021232030015 112,000.00 112,000.00 0.00 0.00 0.00

รวมค่าใช้สอย 2,598,360.00 370,400.00 59,000.00 2,500,263.00 46,697.00

คา่วสัดุ คา่อาหารเสรมิ (นม) 9964021233040001 2,038,837.00 0.00 477,179.78 1,352,055.72 209,601.50

รวมค่าวสัดุ 2,038,837.00 0.00 477,179.78 1,352,055.72 209,601.50

คา่สาธารณูปโภค คา่ไฟฟ้า 9964021234010001 0.00 0.00 8,419.43 73,659.42 29,921.15

คา่สาธารณูปโภค คา่บรกิารสือ่สารและ

โทรคมนาคม

9964021234050001 0.00 0.00 0.00 8,121.30 278.70

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 8,419.43 81,780.72 30,199.85

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์

หรือการแพทย์

เครือ่งช ั่งน ้าหนกัแบบ

ดจิติอล พรอ้มทีว่ดัสว่นสงู

9964021241080001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ

พรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ 

(Ink Tank Printer)

9964021241160001 4,300.00 0.00 0.00 4,300.00 0.00

รวมค่าครุภณัฑ์ 24,300.00 0.00 0.00 4,300.00 20,000.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ อดุหนุนโรงเรียนอนุบาล

หา้งฉตัร ตามโครงการ

อาหารกลางวนั โรงเรียน

9964021261020001 3,364,000.00 0.00 0.00 3,337,700.00 363,800.00

รวมเงนิอุดหนุน 3,364,000.00 0.00 0.00 3,337,700.00 363,800.00

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 13,091,897.00 770,400.00 544,599.21 11,230,433.14 1,442,364.65

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 9964022122050001 298,746.00 0.00 0.00 291,180.00 7,566.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังาน

จา้ง

9964022122070001 324,000.00 0.00 0.00 324,000.00 0.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของ

พนกังานจา้ง

9964022122080001 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 658,746.00 0.00 0.00 651,180.00 7,566.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

บรกิาร

9964022132010001 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
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0.00

0.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

0.00

0.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

48,000.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

0.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

0.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

0.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

0.00

48,000.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

0.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

0.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

0.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

0.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

0.00

0.00

รวมค่าใช้สอย 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 661,746.00 0.00 0.00 651,180.00 10,566.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัิ

ราชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

9964022331010001 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00

รวมค่าตอบแทน 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

บรกิาร

9964022332010001 150,000.00 0.00 19,000.00 172,677.00 6,323.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

โครงการควบคมุป้องกนั

โรคไขเ้ลือดออก

9964022332030001 80,000.00 0.00 0.00 74,861.10 5,138.90

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุน

การออกก าลงักายของ

เยาวชนและประชาชน 

(บาสโลบ)

9964022332030002 43,200.00 25,200.00 0.00 18,000.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

โครงการสตัว์ปลอดโรค 

คนปลอดภยั จากโรคพษิ

สนุขับา้ฯ

9964022332030003 25,000.00 19,000.00 0.00 5,900.00 100.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ

ซอ่มแซม

9964022332040001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

รวมค่าใช้สอย 303,200.00 44,200.00 19,000.00 271,438.10 16,561.90

คา่วสัดุ วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 9964022333020001 2,500.00 0.00 0.00 2,200.00 300.00

คา่วสัดุ วสัดงุานบา้นงานครวั 9964022333030001 20,000.00 0.00 0.00 4,720.00 15,280.00

คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่

ลืน่

9964022333080001 144,000.00 127,550.00 0.00 0.00 16,450.00

คา่วสัดุ วสัดวุทิยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

9964022333090001 10,000.00 0.00 0.00 9,230.00 770.00

คา่วสัดุ วสัดเุครือ่งแตง่กาย 9964022333120001 5,000.00 0.00 0.00 3,890.00 1,110.00

รวมค่าวสัดุ 181,500.00 127,550.00 0.00 20,040.00 33,910.00
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งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

0.00

0.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

0.00

0.00

48,000.00

งานสวสัดกิาร

สงัคมและสงัคม

สงเคราะห์

0.00

งานสวสัดกิาร

สงัคมและสงัคม

สงเคราะห์

0.00

งานสวสัดกิาร

สงัคมและสงัคม

สงเคราะห์

0.00

งานสวสัดกิาร

สงัคมและสงัคม

สงเคราะห์

0.00

0.00

งานสวสัดกิาร

สงัคมและสงัคม

สงเคราะห์

0.00

0.00

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

0.00

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

0.00

คา่สาธารณูปโภค คา่ไฟฟ้า 9964022334010001 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

0.00 0.00 120,000.00 0.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,000.00 0.00 0.00 0.00

120,000.00 0.00 0.00 120,000.00

2,000.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

อดุหนุนองค์การบรหิาร

สว่นจงัหวดัล าปาง  ตาม

โครงการบรหิารจดัการ

ขยะขององค์กรปกครอง

9964022361010001 120,000.00

0.00

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 906,700.00 471,750.00 19,000.00 411,478.10 52,471.90

รวมเงนิอุดหนุน

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

โครงการจดักจิกรรมลาน

พบปะสานสมัพนัธ์ผูส้งูอายุ

สขุภาพดใีนชุมชนเทศบาล

9964023232030001 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

ใหก้บัผูพ้กิาร

9964023232030004 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

ใหก้บัผูส้งูอายุ

9964023232030003 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

โครงการสนบัสนุนการ

ด าเนินงานศนูย์พฒันา

คณุภาพชีวติและสง่เสรมิ

9964023232030002 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 15,000.00 0.00

รวมค่าใช้สอย 91,500.00 91,500.00 0.00 0.00

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนกจิการที่

เป็นสาธารณประโยชน์

อดุหนุนกิง่กาชาดอ าเภอ

หา้งฉตัร ตามโครงการ

สนบัสนุนกิง่กาชาด อ าเภอ

9964023261040001 15,000.00

0.00

รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 106,500.00 91,500.00 0.00 15,000.00 0.00

รวมเงนิอุดหนุน

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 9964024122010001 1,397,124.00 325,000.00 0.00 1,070,280.00 1,844.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิประจ าต าแหน่ง 9964024122030001 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังาน

จา้ง

9964024122070001 1,163,040.00 419,000.00 0.00 740,005.00 4,035.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของ

พนกังานจา้ง

9964024122080001 96,000.00 38,000.00 0.00 57,735.00 265.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,698,164.00 782,000.00 0.00 1,910,020.00 6,144.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ

9964024131030001 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

คา่ตอบแทน คา่เชา่บา้น 9964024131040001 84,000.00 40,000.00 3,500.00 38,500.00 2,000.00
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งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

0.00

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

859,000.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

40,000.00

899,000.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

10,000.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

100,000.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

13,000.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

10,000.00

133,000.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

0.00

0.00

คา่ตอบแทน เงนิชว่ยเหลือ

การศกึษาบตุร

9964024131050001 14,600.00 0.00 0.00 13,900.00 700.00

รวมค่าตอบแทน 100,600.00 40,000.00 3,500.00 52,400.00 4,700.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

บรกิาร

9964024132010001 108,000.00 0.00 454,000.00 416,870.00 96,130.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

9964024132030001 15,000.00 10,000.00 0.00 3,452.00 1,548.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

และสมัมนา

9964024132030002 15,000.00 6,000.00 0.00 8,300.00 700.00

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ

ซอ่มแซม

9964024132040001 20,000.00 3,000.00 0.00 47,859.00 9,141.00

รวมค่าใช้สอย 158,000.00 19,000.00 454,000.00 476,481.00 107,519.00

คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน 9964024133010001 20,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง 9964024133060001 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่วสัดุ วสัดยุานพาหนะและ

ขนสง่

9964024133070001 20,000.00 20,000.00 0.00 2,100.00 10,900.00

คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่

ลืน่

9964024133080001 72,000.00 20,000.00 0.00 49,135.00 2,865.00

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ 9964024133140001 20,000.00 0.00 0.00 29,852.00 148.00

รวมค่าวสัดุ 132,000.00 140,000.00 0.00 111,087.00 13,913.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้ 9964024141010004 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน 9964024141010001 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตูเ้หล็กบานเลือ่นกระจก 9964024141010002 7,800.00 0.00 0.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โตะ๊ 9964024141010003 7,500.00 0.00

0.00 0.00 7,500.00 0.00

7,800.00 0.00

0.00 7,500.00

41,600.00 0.00 0.00 41,600.00

0.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เครือ่งพมิพ์ Multifunction

 แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้

ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank 

9964024141160001 7,500.00

0.00รวมค่าครุภณัฑ์
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1,032,000.00

งานไฟฟ้าถนน 80,000.00

80,000.00

งานไฟฟ้าถนน 30,000.00

งานไฟฟ้าถนน 600,000.00

630,000.00

งานไฟฟ้าถนน 0.00

งานไฟฟ้าถนน 0.00

งานไฟฟ้าถนน 0.00

งานไฟฟ้าถนน 0.00

งานไฟฟ้าถนน 0.00

งานไฟฟ้าถนน 0.00

งานไฟฟ้าถนน 488,000.00

งานไฟฟ้าถนน 487,000.00

งานไฟฟ้าถนน 0.00

งานไฟฟ้าถนน 0.00

งานไฟฟ้าถนน 0.00

975,000.00

1,685,000.00

งานสวนสาธารณะ 0.00

0.00

งานสวนสาธารณะ 160,000.00

งานสวนสาธารณะ 30,000.00

190,000.00

งานสวนสาธารณะ 0.00

0.00

190,000.00

งานบ าบดัน ้าเสยี 0.00

0.00

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

5,000.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

0.00

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 3,130,364.00 981,000.00 457,500.00 2,591,588.00 132,276.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัิ

ราชการอนัเป็น

9964024231010001 0.00 0.00 0.00 76,300.00 3,700.00

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 76,300.00 3,700.00

คา่วสัดุ วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 9964024233020001 200,000.00 0.00 0.00 208,951.00 21,049.00

คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง 9964024233060001 150,000.00 0.00 0.00 652,187.70 97,812.30

รวมค่าวสัดุ 350,000.00 0.00 0.00 861,138.70 118,861.30

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

- โครงการปรบัปรุงอาคาร

เก็บพสัด ุคอนกรีตเสรมิ

9964024242110005 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

- โครงการเสรมิผวิทาง

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ซอย

9964024242110009 215,000.00 0.00 0.00 215,000.00 0.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถงัเก็บน ้า

แบบถงัแชมเปญ ขนาด 20

9964024242110004 435,000.00 0.00 0.00 420,000.00 15,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล

 จ านวน 1 แหง่ โรงเรียน

9964024242110007 453,000.00 0.00 0.00 453,000.00 0.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการปรบัปรุงผวิลาน 

อเนกประสงค์ ดว้ยแอส

9964024242110006 137,000.00 0.00 0.00 137,000.00 0.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการวางทอ่ระบายน ้า 

พรอ้มบอ่พกัคอนกรีตเสรมิ

9964024242110008 225,000.00 0.00 0.00 225,000.00 0.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการเสรมิผวิทาง

พรอ้มไหลท่างแอสฟลัท์ติ

9964024242110010 0.00 0.00 488,000.00 0.00 0.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการเสรมิผวิทาง

พรอ้มไหลท่างแอสฟลัท์ติ

9964024242110011 0.00 0.00 484,000.00 0.00 3,000.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการเสรมิผวิทางแอส

ฟลัท์ตกิคอนกรีต ซอย

9964024242110003 440,000.00 0.00 0.00 440,000.00 0.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการเสรมิผวิทางแอส

ฟลัท์ตกิคอนกรีต ซอย

9964024242110002 410,000.00 0.00 0.00 410,000.00 0.00

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการเสรมิผวิทางแอส

ฟลัท์ตกิคอนกรีต ซอย

9964024242110001 367,000.00 0.00 0.00 367,000.00 0.00

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 2,862,000.00 0.00 972,000.00 2,847,000.00 18,000.00

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,212,000.00 0.00 972,000.00 3,784,438.70 140,561.30

คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

บรกิาร

9964024332010001 432,000.00 0.00 36,000.00 396,000.00 0.00

รวมค่าใช้สอย 432,000.00 0.00 36,000.00 396,000.00 0.00

คา่วสัดุ วสัดกุารเกษตร 9964024333100001 15,000.00 0.00 0.00 174,980.00 20.00

คา่วสัดุ วสัดเุครือ่งแตง่กาย 9964024333120001 5,000.00 0.00 0.00 25,650.00 9,350.00

รวมค่าวสัดุ 20,000.00 0.00 0.00 200,630.00 9,370.00

คา่สาธารณูปโภค คา่ไฟฟ้า 9964024334010001 2,500.00 0.00 0.00 2,330.83 169.17

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,500.00 0.00 0.00 2,330.83 169.17

5,000.00 0.00 0.00 0.00

รวมงานสวนสาธารณะ 454,500.00 0.00 36,000.00 598,960.83

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

9,539.17

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

โครงการสง่เสรมิการ

บ าบดัน ้าเสยีในรา้นคา้และ

9964024532030001 5,000.00

0.00

รวมงานบ าบดัน ้าเสีย 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

รวมค่าใช้สอย

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 9964025122010001 302,526.00 35,000.00 0.00 271,240.00 1,286.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังาน

จา้ง

9964025122070001 108,000.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00
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งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

0.00

5,000.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

15,000.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

0.00

15,000.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

0.00

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

0.00

0.00

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

0.00

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของ

พนกังานจา้ง

9964025122080001 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 422,526.00 35,000.00 0.00 391,240.00 1,286.00

คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ

9964025131030001 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ตอบแทน คา่เชา่บา้น 9964025131040001 0.00 0.00 3,000.00 12,000.00 0.00

คา่ตอบแทน เงนิชว่ยเหลือ

การศกึษาบตุร

9964025131050001 25,000.00 15,000.00 0.00 0.00 10,000.00

รวมค่าตอบแทน 28,000.00 18,000.00 3,000.00 12,000.00 10,000.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

9964025132030002 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

และสมัมนา

9964025132030001 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

รวมค่าใช้สอย 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน 9964025133010001 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ 9964025133140001 3,000.00 0.00 0.00 2,780.00 220.00

รวมค่าวสัดุ 6,000.00 0.00 0.00 2,780.00 3,220.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน 9964025141010001 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00
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งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

0.00

0.00

20,000.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

0.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

0.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

0.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

0.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

0.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

0.00

0.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

0.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

0.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

0.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

0.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

0.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

0.00

0.00

0.00

งานอนุรกัษ์แหลง่

น ้าและป่าไม้

0.00

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ 

LED ขาวด า (18 หน้า/

นาท)ี

9964025141160001 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00

รวมค่าครุภณัฑ์ 8,100.00 0.00 0.00 8,100.00 0.00

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 484,626.00 73,000.00 3,000.00 414,120.00 14,506.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

โครงการจดักจิกรรมงาน

ประเพณีวนัลอยกระทง

9964026332030002 80,000.00 40,455.00 0.00 39,545.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

โครงการจดักจิกรรมงาน

ประเพณีสงกรานต์ ป๋ีใหม่

เมอืง เทศบาลต าบลหา้งฉตัร

9964026332030005 145,700.00 145,700.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

โครงการจดักจิกรรมงาน

สปัดาห์สง่เสรมิ

พระพุทธศาสนา เนื่องใน

9964026332030003 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

โครงการจดักจิกรรมงาน

สปัดาห์สง่เสรมิ

พระพุทธศาสนา เนื่องใน

9964026332030004 2,000.00 0.00 0.00 1,900.00 100.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

โครงการจดักจิกรรมหลอ่

เทียนพรรษาและถวาย

เทียนพรรษา

9964026332030006 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

โครงการฝึกอบรมเยาวชน

และประชาชน อนุรกัษ์และ

สบืสานวฒันธรรมตกีอ๋งปู่ จา

9964026332030001 73,250.00 73,250.00 0.00 0.00 0.00

รวมค่าใช้สอย 307,950.00 266,405.00 0.00 41,445.00 100.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ อดุหนุนทีท่ าการปกครอง

อ าเภอหา้งฉตัร  ตาม

โครงการจดัสนบัสนุน

9964026361020001 15,000.00 0.00 0.00 12,587.85 2,412.15

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ อดุหนุนทีท่ าการปกครอง

อ าเภอหา้งฉตัร  ตาม

โครงการสนบัสนุนการจดั

9964026361020002 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนกจิการที่

เป็นสาธารณประโยชน์

อดุหนุนสภาวฒันธรรม

อ าเภอหา้งฉตัร ตาม

โครงการจดัอบรมมารยาท

9964026361040002 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนกจิการที่

เป็นสาธารณประโยชน์

อดุหนุนสภาวฒันธรรม

อ าเภอหา้งฉตัร ตาม

โครงการจดัอบรมเยาวชน

9964026361040001 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนกจิการที่

เป็นสาธารณประโยชน์

อดุหนุนสภาวฒันธรรม

อ าเภอหา้งฉตัร ตาม

โครงการอบรมคณุธรรม 

9964026361040004 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนกจิการที่

เป็นสาธารณประโยชน์

อดุหนุนสภาวฒันธรรม

อ าเภอหา้งฉตัร ตาม

โครงการอบรมศาสนพธีิ

9964026361040003 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

รวมเงนิอุดหนุน 75,000.00 50,000.00 0.00 22,587.85 2,412.15

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 382,950.00 316,405.00 0.00 64,032.85 2,512.15

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

โครงการ "รกัน ้า รกัป่า 

รกัษาแผน่ดนิ"

9964032232030001 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
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งานอนุรกัษ์แหลง่

น ้าและป่าไม้

0.00

งานอนุรกัษ์แหลง่

น ้าและป่าไม้

0.00

0.00

0.00

งานตลาดสด 0.00

0.00

งานตลาดสด 0.00

0.00

งานตลาดสด 58,700.00

58,700.00

งานตลาดสด 34,000.00

34,000.00

92,700.00

งานโรงฆา่สตัว์ 0.00

0.00

0.00

5,823,060.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

โครงการจดักจิกรรม

รณรงค์แกไ้ขปญัหาหมอก

ควนั   ไฟป่า   ลดการเผา

9964032232030002 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

โครงการทอ้งถิน่ไทย รว่ม

ใจภกัดิร์กัษ์พ้ืนทีส่เีขยีว

9964032232030003 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

รวมค่าใช้สอย 9,000.00 6,000.00 0.00 3,000.00 0.00

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 9,000.00 6,000.00 0.00 3,000.00 0.00

คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

บรกิาร

9964033332010001 217,500.00 90,000.00 0.00 124,678.46 2,821.54

รวมค่าใช้สอย 217,500.00 90,000.00 0.00 124,678.46 2,821.54

คา่วสัดุ วสัดงุานบา้นงานครวั 9964033333030001 5,000.00 0.00 0.00 4,920.00 80.00

รวมค่าวสัดุ 5,000.00 0.00 0.00 4,920.00 80.00

คา่สาธารณูปโภค คา่ไฟฟ้า 9964033334010001 147,000.00 0.00 17,972.34 187,668.92 58.74

รวมค่าสาธารณูปโภค 147,000.00 0.00 17,972.34 187,668.92 58.74

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการปรบัปรุงอาคาร

ตลาดสดเทศบาลต าบลหา้ง

9964033342110001 91,000.00 0.00 125,000.00 0.00 0.00

317,267.38 2,960.28

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 91,000.00 0.00 125,000.00 0.00

9964033434010001 4,000.00 0.00

0.00

รวมงานตลาดสด 460,500.00 90,000.00 142,972.34

3,387.42

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,000.00 0.00 49.39 563.19 3,387.42

คา่สาธารณูปโภค คา่ไฟฟ้า

4,000.00 0.00 49.39 563.19

49.39 563.19

3,387.42

รวมท ัง้หมด 47,500,000.00 5,823,060.00 2,373,187.16 41,637,191.42 3,489,621.42

รวมงานโรงฆา่สตัว์



 

 

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลห้างฉตัร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

 
ปัญหา อุปสรรค 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีกระบวนการด าเนินการที่ยุ่งยาก ซับซ้อนเปลี่ยนแปลงทุกปี  ท าให้
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

2.  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID19) ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการได้ตามแผนการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
1. น าโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด ส านักงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง เป็นต้น เพ่ือขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการโครงการฯ ต่อไป 

2. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน  
ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 

3. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม กับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องด าเนินการ  
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

4. ควรก ำชับให้กอง/ฝ่ำยงำน ด ำเนินกำรจัดส่งรำยงำนกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน
โครงกำรตำมแผนด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตำมห้วงระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ หรือภำยใน                
30 วัน นับแต่วันที่ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน
โครงกำรนั้น ๆ จะเป็นเครื่องมือส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่ช่วยตรวจสอบควำมคลำดเคลื่อนระหว่ำงเป้ำหมำยกับผล                
ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะน ำไปสู่แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่ำงด ำเนิน
โครงกำร ตลอดจนเป็นกำรทบทวนเป้ำหมำย และแนวทำงกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์            
ที่อำจเกิดเกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
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