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ค าน า 

   แผนการด าเนินงาน (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
ฉบับนี้ เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และรวมถึงฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม              
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563  มีลักษณะเป็นแผนการด าเนินการจัดท าหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบตามมติที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2563                   
สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เทศบาลต าบลห้างฉัตร เรื่องขออนุมัติการใช้จ่ายเงิ น
สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 1,193,000 บาท และ
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 50,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 1,243,000 บาท แผนการด าเนินงานแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล             
ห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมทั้งเป็นการรวบรวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนที่จะเข้ามา
ด าเนินการในพ้ืนที่ ซึ่งการจัดท าแผนการด าเนินงานฯ ฉบับนี้ ได้มุ่งเน้นให้ครอบคลุมปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนในต าบลเป็นส าคัญโดยอาศัยข้อมูลจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมต าบล  

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตร หวังเป็นอย่างยิ่ง ให้ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะได้ใช้แผนการด าเนินงาน (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตร  ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ โดยการประสานงานโครงการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
การพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  ตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ  ต่อไป 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
                                         เทศบาลต าบลห้างฉัตร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

สารบัญ 
 

                                    หน้า 
 

ส่วนที่  1  บทน า                       1 – 2 
   - บทน า 
   - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
   - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     
ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรม                                   
   - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)    3 - 4   
  - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)    5 – 7 
   

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส่วนที่ 1 

บทน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26  27 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12  
แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ     
   เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน    
    แผนการด าเนินงาน จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น                    
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
    แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุ ในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก  
   (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
  (2) โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
    (3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
    (4) โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
    (5)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่  
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  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
    ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   
   ขั้นตอนที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
      “ข้อ ๒๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น    
   การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการด าเนินงาน      
   2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ    
  3. เพ่ือให้สะดวกในการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนา/
กิจกรรมในปีนั้น 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด. 01

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/กลยทุธ์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ

ยทุธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทศบาล

1. กลยทุธ์ การกอ่สร้าง/การปรับปรุง/การบ ารุงรักษาถนน สะพาน และการบ ารุงสายทางอื่น  1                  25.00             290,000        23.33                ต าบลหา้งฉัตร

2. กลยทุธ์ การพัฒนาด้านแหล่งน  าเพื่อการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 2                  50.00             903,000        72.65                

3. กลยทุธ์ การไฟฟ้าสาธารณะ -               -                -               -                   

4. กลยทุธ์ การผังเมือง -               -                -               -                   

รวม 3                 75.00             1,193,000     95.98               

ยทุธศาสตร์ที่  2  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1. กลยทุธ์ การสร้างจติส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจดัการทรัพยากร -               -                -               -                   

     ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

2. กลยทุธ์ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเผ้าระวัง และการป้องกนั/การรักษาทรัพยากร -               -                -               -                   

     ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รวม -              -                -              -                  
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ส่วนที ่2
บัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร   จังหวัดล าปาง



ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/กลยทุธ์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ

ยทุธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน เทศบาล

1. กลยทุธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกกลุ่ม -               -                -               -                   ต าบลหา้งฉัตร/

      ทุกช่วงวัยให้ได้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม โรงเรียนเทศบาล

2. กลยทุธ์ การศึกษา 1                  25.00             50,000          4.02                  หา้งฉัตร

3. กลยทุธ์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ -               -                -               -                   

4. กลยทุธ์ การป้องกนั/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอานามัยของประชาชน  -               -                -               -                   

5. กลยทุธ์ การส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน -               -                -               -                   

รวม 1                 25.00             50,000         4.02                 

ยทุธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

1. กลยทุธ์ การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แกป่ระชาชน  -               -                -               -                   

2. กลยทุธ์ การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิน่และการตลาด  -               -                -               -                   

3. กลยทุธ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว  -               -                -               -                   

รวม -              -                -              -                  

ยทุธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

1. กลยทุธ์ การพัฒนาบุคลากร -               -                -               -                   

2. กลยทุธ์ การพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน -               -                -               -                   

รวม -              -                -              -                  

รวมทั้งสิ้น 4                 100               1,243,000     100                  
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1. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน  
กลยุทธ์ที่ 1.  การก่อสรา้ง/ปรบัปรงุ/บ ารงุรกัษาถนน  สะพาน และการบ ารงุสายทางอ่ืน      
แผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟ้าถนน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

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

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต ท าการวางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม. 290,000       หมู่ 1 ทต.ห้างฉตัร

เสริมเหล็ก ซอยบ้านขามแดง พร้อมบ่อพักและท าการทับหลังท่อด้วย ต.ห้างฉตัร กองชา่ง

ต้ังแต่ล าเหมืองขามแดง จนถึง คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 1.00 ม.
หน้าบ้านเลขที่ 237 ยาวรวมบ่อพัก 150 ม. หนา 0.15 ม.  
บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 ต าบลห้างฉัตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 150 ตร.ม.
อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลห้างฉัตร

290,000      

แบบ ผด.02

5

ส่วนที่ 2
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลห้างฉตัร อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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



1. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาดา้นแหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ 
แผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟ้าถนน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

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

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 แห่ง 468,000       หมู่ 1 ทต.ห้างฉตัร

บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 ความลึก 150 ม. พร้อมติดต้ังเคร่ือง ต.ห้างฉตัร กองชา่ง

ต าบลห้างฉัตร สูบน้ าไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ าใต้ดิน
อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง (Submersible Pump)  

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าบาดาล
ส านักพัฒนาน้ าบาดาล  

2 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า โดยท าการก่อสร้างถังเก็บน้ าแบบถังแชมเปญ 435,000       หมู่ 2 ทต.ห้างฉตัร

แบบถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. ขนาด 20 ลบ.ม. จ านวน 1 แห่ง ต.ห้างฉตัร กองชา่ง

จ านวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบเลขที่ 3112020
บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ตามแบบส่วนบริหารจัดการน้ า
ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10
จังหวดัล าปาง 

903,000      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลยทุธ์ที่ 2. การพัฒนาดา้นแหลง่น้ าเพ่ือการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

6



 
3. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 
กลยุทธ์ที่ 2. การศึกษา  

แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

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

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม 50,000         ร.ร.เทศบาล ทต.ห้างฉตัร

รักการอ่านในสถานศึกษา สังกัด รักการอ่านในสถานศึกษา อปท. ห้างฉตัร ส านักปลัดฯ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดสรรให้แก่โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร
 
50,000        
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวมกลยทุธ์ที่ 2. การศึกษา


