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ค าน า 

 

   แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ฉบับนี้                
เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีลักษณะเป็นแผนการด าเนินการจัดท า
หลังจากที่ได้จัดท าเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แสดงถึงเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รวมทั้งเป็นการรวบรวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงาน
อ่ืนที่จะเข้ามาด าเนินการใน พ้ืนที่ ซึ่งการจัดท าแผนฯ ฉบับนี้ ได้มุ่งเน้นให้ครอบคลุมปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนในต าบล เป็นส าคัญโดยอาศัยข้อมูลจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมต าบล  

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตร หวังเป็นอย่างยิ่ง ให้ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะได้ใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการ โดยการประสานงานโครงการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชน  ตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ  ต่อไป 
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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. 2561  
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 ที่จะบรรจุในแผนการด 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 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕59 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. 2562  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  4                  3.67               2,701,500      5.96                  และหนว่ยงาน

2. กลยทุธ์ การพัฒนาด้านแหล่งน  าเพื่อการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 1                  0.92               200,000        0.44                  ที่เกี่ยวข้อง

3. กลยทุธ์ การไฟฟ้าสาธารณะ -               -                -               -                   

4. กลยทุธ์ การผังเมือง -               -                -               -                   

รวม 5                 4.59              2,901,500     6.40                 

ยทุธศาสตร์ที่  2  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เทศบาล

1. กลยทุธ์ การสร้างจติส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจดัการทรัพยากร 1                  0.92               3,000            0.01                  และหนว่ยงาน

     ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง

2. กลยทุธ์ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเผ้าระวัง และการป้องกนั/การรักษาทรัพยากร 3                  2.75               11,000          0.02                  

     ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รวม 4                 3.67              14,000         0.03                 
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ส่วนที ่2
บัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

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 10                9.17               7,316,500      16.13                และหนว่ยงาน

      ทุกช่วงวัยให้ได้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้อง

2. กลยทุธ์ การศึกษา 15                13.76             7,405,970      16.33                
3. กลยทุธ์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 11                10.09             514,000        1.13                  

4. กลยทุธ์ การป้องกนั/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอานามัยของประชาชน  11                10.09             374,800        0.83                  

5. กลยทุธ์ การส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน 10                9.17               383,442        0.85                  

รวม 57               52.29             15,994,712    35.26               

ยทุธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เทศบาล

1. กลยทุธ์ การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แกป่ระชาชน  -               -                -               -                   และหนว่ยงาน

2. กลยทุธ์ การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิน่และการตลาด  1                  0.92               20,000          0.04                  ที่เกี่ยวข้อง

3. กลยทุธ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว  -               -                -               -                   

รวม 1                 0.92              20,000         0.04                 

ยทุธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร เทศบาล

1. กลยทุธ์ การพัฒนาบุคลากร 17                15.60             21,112,568    46.55                และหนว่ยงาน

2. กลยทุธ์ การพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 25                22.94             5,314,220      11.72                ที่เกี่ยวข้อง

รวม 42               38.53             26,426,788    58.26               

รวมทั้งสิ้น 109              100               45,357,000    100                  

 

  4



ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ

ยทุธศาสตร์ที่  5  การบริหารและพัฒนาองค์กร เทศบาล

5.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 5                  42                 317,420        26.45                และหนว่ยงาน

5.2 แนวทางการปรับปรุง การพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 7                  58                 882,580        73.55                ที่เกี่ยวข้อง

รวม 12               100               1,200,000     100                  

รวมทั้งสิ้น 12               100               1,200,000     100                  

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ

ยทุธศาสตร์ที่  5  การบริหารและพัฒนาองค์กร เทศบาล

5.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 14                41.18             2,583,000      66.05                และหนว่ยงาน

5.2 แนวทางการปรับปรุง การพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 20                58.82             1,327,400      33.95                ที่เกี่ยวข้อง

รวม 34               100               3,910,400     100                  

รวมทั้งสิ้น 34               100               3,910,400     100                  

5

บัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา)

เทศบาลต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร   จังหวัดล าปาง

บัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาล)

เทศบาลต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร   จังหวัดล าปาง



ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ

ยทุธศาสตร์ที่  5  การบริหารและพัฒนาองค์กร เทศบาล

5.2 แนวทางการปรับปรุง การพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 2                  100.00            61,400          100.00              และหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

รวม 2                 100               61,400         100                  

รวมทั้งสิ้น 2                 100               61,400         100                  

6

เทศบาลต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร   จังหวัดล าปาง

แผนงานบูรณาการส่งเสรมิการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดล าปาง

บัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (งบเงนิอุดหนุน  เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ) กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน



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 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.60 - 8.90 เมตร  1,460,000     หมู่ 1 เทศบาล

สายทางหลวงเทศบาล 3 ต้ังแต่  หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ระยะทาง รวมยาว 500 เมตร กองช่าง

ข้างส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร หรือพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกวา่ 3,620 ตารางเมตร 
จนถึงบริเวณหน้าศาลาเอนกประสงค์ รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหา้งฉัตร

บา้นหา้งฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 ต าบลหา้งฉัตร 

อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 

2 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง พร้อมวางทอ่ ท าการก่อสร้างถนนลูกรัง ท าการวางท่อพร้อมบ่อพัก 1,000,000     หมู่ 2 เทศบาล

และบอ่พกั คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวมบ่อพัก 165 เมตร  กองช่าง

ล าเหมอืงปู่เจ้า ต้ังแต่บา้นนายนติินนัท ์วงศ์แกว้ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร
ถึงข้างบา้นเลขที่ 33 บา้นหา้งฉัตรเหนอื ระยะทางยาว 165 เมตร
หมู่ที่ 2 ต าบลหา้งฉัตร อ าเภอหา้งฉัตร หรือพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกวา่ 660 ตารางเมตร
จังหวัดล าปาง รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหา้งฉัตร  

7

แบบ ผด.02
ส่วนที่ 2

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลห้างฉตัร อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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.

3 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.60 - 5.00 เมตร 150,000       หมู่ 2 เทศบาล

สายทางซอยพัฒนา (หลังศาลเจ้าพ่อขุนตาล)หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ระยะทางรวมยาว 95 เมตร กองช่าง

ต้ังแต่ข้างบ้านเลขที่ 23 จนถึงบริเวณ หรือพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกวา่ 380 ตารางเมตร 
หน้าบ้านบ้านนายจันทร์ ศรีฉัตรใจ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลห้างฉัตร
บา้นหา้งฉัตรเหนอื หมู่ที่ 2 ต าบลหา้งฉัตร 

อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 3.00 - 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร 91,500         หมู่ 2 เทศบาล

สายทางซอยร้านตัดผม ต้ังแต่ปากซอย หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ กองช่าง

จนถึงหน้าบ้านนายจรัญ  ฉัตรตันใจ 162 ตารางเมตร 
หมู่ที่ 2 ต าบลหา้งฉัตร อ าเภอหา้งฉัตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลห้างฉัตร
จังหวัดล าปาง 

 

2,701,500    

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวมกลยทุธ์ที่ 1.  การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน  สะพาน และการบ ารุงสายทางอ่ืน
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1. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน  
กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาดา้นแหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ   

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  - งบกลาง 200,000       ประปา เทศบาล

ประปา  ทต. กองช่าง

200,000      
2,901,500    

 

รวมกลยทุธ์ที่ 2. การพัฒนาดา้นแหลง่น้ าเพ่ือการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

รวมยทุธศาสตร์ที่ 1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

9

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561



 2. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

 กลยทุธ์ที่ 1. การสร้างจติส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหลง่น้ าและปา่ไม้

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 โครงการจัดกจิกรรมรณรงค์แกไ้ขปญัหา จัดกจิกรรมรณรงค์แกไ้ขปญัหา 3,000          เทศบาล เทศบาล

หมอกควันไฟปา่ ลดการเผาและการท าแนว หมอกควันไฟปา่ ลดการเผาและการท าแนวกนัไฟปา่ สป.

กนัไฟปา่

3,000          
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวม กลยุทธ์ที่ 1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



 2. ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2.  การอนุรกัษ์  การฟ้ืนฟู  การเฝ้าระวัง  และการป้องกัน/รกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชมุชน งานบ าบัดน้ าเสีย
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 โครงการส่งเสริมการบ าบดัน้ าเสียในร้านค้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการส่งเสริมการบ าบดัน้ าเสียในร้านค้า 5,000           หมู่ 1 2 เทศบาล

และครัวเรือน เทศบาลต าบลหา้งฉัตร และครัวเรือน เทศบาลต าบลหา้งฉัตร 5 และ 6 กองช่าง

 
 2. ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2.  การอนุรกัษ์  การฟ้ืนฟู  การเฝ้าระวัง  และการป้องกัน/รกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหลง่น้ าและปา่ไม้

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.

2 โครงการทอ้งถิ่นไทย ร่วมใจภกัด์ิรักษพ์ื้นที่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการทอ้งถิ่นไทย ร่วมใจภกัด์ิรักษพ์ื้นที่ 3,000           หมู่ 1 2 เทศบาล

สีเขียวฯ สีเขียวฯ 5 และ 6 สป.

3 โครงการ "รักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน"  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 3,000           หมู่ 1 2 เทศบาล

"รักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน" 5 และ 6 สป.

11,000        
14,000        

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

รวมกลยุทธท์ี ่2.  การอนุรกัษ์  การฟ้ืนฟู  การเฝ้าระวัง  และการป้องกัน/รกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมยทุธศาสตร์ที่ 2. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
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3. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 
กลยุทธ์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกชว่งวัยให้ไดร้บับรกิารสาธารณะที่เหมาะสม 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แบบขั้นบนัใด) 5,306,400      หมู่ 1 2 เทศบาล

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบใหแ้กผู้่สูงอายุ 5 และ 6 สป.

2 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์   - เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 126,000        หมู่ 1 2 เทศบาล

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบใหแ้กผู้่ปว่ยเอดส์ฯ 5 และ 6 สป.  

3 ประเภทเบี้ยยังชีพคนพกิาร  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยคนพกิาร 1,699,200      หมู่ 1 2 เทศบาล

5 และ 6 สป.  

3. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 
กลยุทธ์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกชว่งวัยให้ไดร้บับรกิารสาธารณะที่เหมาะสม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานงสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์
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.

4 โครงการจัดกจิกรรมลานพบปะสานสัมพนัธ์  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกจิกรรม 50,000          หมู่ 1 2 เทศบาล

ผู้สูงอายุสุขภาพดี ลานพบปะสานสัมพนัธ์ผู้สูงอายุสุขภาพดี 5 และ 6 สป.

5  โครงการฝึกอบรมอาชีพใหก้บัผู้สูงอายุ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม 15,400          หมู่ 1 2 เทศบาล

อาชีพใหก้บัผู้สูงอายุ 5 และ 6 สป.

6 โครงการฝึกอบรมอาชีพใหก้บัผู้พกิาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพใหก้บัผู้พกิาร 6,500           หมู่ 1 2 เทศบาล

 5 และ 6 สป.

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

12



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.

7 โครงการสงเคราะหช์่วยเหลือประชาชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะหช์่วยเหลือ 20,000          หมู่ 1 2 เทศบาล

ผู้ประสบปญัหาความเดือดร้อน ประชาชน ผู้ประสบปญัหาความเดือดร้อน 5 และ 6 สป.

8 โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานศูนย์พฒันา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พฒันาคุณภาพชีวิต 75,000         หมู่ที่ 2 เทศบาล

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหา้งฉัตร สป.

9 โครงการฝึกอบรมประชาสัมพนัธ์กฎหมาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมประชาสัมพนัธ์ 3,000          หมู่ที่ 2 เทศบาล  

คุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพกิาร กฎหมาย คุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพกิาร สป.

10 อดุหนนุกิ่งกาชาดอ าเภอหา้งฉัตร     เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุกิ่งกาชาดอ าเภอหา้งฉัตร     15,000          หมู่ 1 2 เทศบาล

ตามโครงการสนบัสนนุกิ่งกาชาดอ าเภอหา้งฉัตร ตามโครงการสนบัสนนุกิ่งกาชาดอ าเภอหา้งฉัตร 5 และ 6 สป.

7,316,500    

 

รวมกลยทุธ์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนทกุกลุ่มฯ
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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 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน 60,000         เทศบาล เทศบาล

ประจ าป ี วันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี สป.

2 ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร   เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวัน 934,500       ร.ร./ศพด. เทศบาล

และศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล  - โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร อตัรามื้อละ 20 บาท 200 วัน  สป.

ต าบลหา้งฉัตร  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ อตัรามื้อละ 20 บาท 245 วัน 

3 อดุหนนุโรงเรียนอนบุาลหา้งฉัตร เพื่อจ่ายเปน็  - เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการอาหารกลางวัน 3,492,000     ร.ร. เทศบาล

เงินอดุหนนุตามโครงการอาหารกลางวัน  อตัรามื้อละ 20 บาท 200 วัน สป.

4 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหวั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนรายหวั 372,300       ร.ร./ศพด. เทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน  - โรงเรียนเทศบาลหา้งฉตัร สป.

รายหวั  โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร อตัราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน  

และศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหา้งฉัตร  - ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็เทศบาลต าบลหา้งฉตัร  
อตัราคนละ  1,700 บาท/ป ี

5 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  65,700         ร.ร. เทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร สป.

โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร อตัราคนละ 300 บาท/ป)ี  

6 ค่าหนงัสือเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าหนงัสือเรียน 43,800         ร.ร. เทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าหนงัสือเรียน โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร สป.

โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร อตัราคนละ 200 บาท/ป ี 
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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.

7 ค่าอปุกรณ์การเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าอปุกรณ์การเรียน  43,800         ร.ร. เทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าอปุกรณ์การเรียน  โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร สป.

โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร อตัราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน  
อตัราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน  

8 ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน  94,170         ร.ร. เทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน  โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร สป.

โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร  อตัราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน   
อตัราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน    

9 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) 2,092,500     ร.ร./ เทศบาล

 - โรงเรียนอนบุาลหา้งฉัตร สังกดั (สพฐ.) ศพด. สป.

อตัราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน  
 - โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร 

อตัราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน

 - ศพด. ทต.หา้งฉัตร 

อตัราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน  
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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.

10 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 50,000         ร.ร. เทศบาล

(โรงเรียนละ  50,000 บาท) (โรงเรียนละ  50,000 บาท) สป.

11 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000         ร.ร. เทศบาล

โรงเรียนละ 20,000 บาท สป.

12 ค่าใช้จ่ายระบบอนิเตอร์เนต็โรงเรียน ค่าใช้จ่ายระบบอนิเตอร์เนต็โรงเรียน 7,200          ร.ร. เทศบาล

สป.

13 ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน 100,000       ร.ร. เทศบาล

หอ้งสมดุโรงเรียน สป.

14 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา 15,000         ร.ร. เทศบาล

ในสถานศึกษา สป.

15 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาข้าราชการครู/ ค่าใช้จ่ายในการรการพฒันาครู ของโรงเรียน 15,000         ร.ร. เทศบาล

พนกังานครู สังกดัโรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร ในสังกดั อปท. สป.

7,405,970    

 

 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

16

รวมกลยทุธ์ที่ 2. การศึกษา



3. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน  

กลยุทธ์ที่ 3. การอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภมูปิัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
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 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี 390,000       เทศบาล เทศบาล

ปี๋ใหมเ่มอืง เทศบาลต าบลหา้งฉัตร สงกรานต์ ปี๋ใหมเ่มอืงเทศบาลต าบลหา้งฉัตรฯ สป.

2 โครงการจัดกจิกรรมหล่อเทยีนพรรษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกจิกรรม 5,000          เทศบาล เทศบาล

และถวายเทยีนพรรษา หล่อเทยีนพรรษา และถวายเทยีนพรรษา สป.

เทศบาลต าบลหา้งฉัตร 

3 โครงการจัดกจิกรรมงานสัปดาหส่์งเสริม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกจิกรรม 2,000          วดั เทศบาล

พระพทุธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบชูา  งานสัปดาหส่์งเสริมพระพทุธศาสนา เนื่องในเทศกาล ห้างฉัตร สป.

เทศบาลต าบลหา้งฉัตร วันมาฆบชูา 

4 โครงการจัดกจิกรรมงานสัปดาหส่์งเสริม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกจิกรรม 2,000          วดั เทศบาล

พระพทุธศาสนา เนื่องในเทศกาล งานสัปดาหส่์งเสริมพระพทุธศาสนา เนื่องในเทศกาล ห้างฉัตร สป.

วันวิสาขบชูา เทศบาลต าบลหา้งฉัตร วันวิสาขบชูา 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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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.

5 อดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร  เพื่อเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการจัดสนบัสนนุ 15,000         อ าเภอ เทศบาล  

เพื่อเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการจัดสนบัสนนุ กจิกรรมงานรัฐพธิี และงานวัฒนธรรมประเพณี ห้างฉัตร สป.

กิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

 

6 อดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร  เพื่อเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการสนบัสนนุ 10,000         อ าเภอ เทศบาล

เพื่อเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการสนบัสนนุ การจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาว และของดีนครล าปาง ห้างฉัตร สป.

การจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาว และของดี

นครล าปาง

7 อดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร  เพื่อเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการสนบัสนนุ 50,000         อ าเภอ เทศบาล

เพื่อเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการสนบัสนนุ การจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาว และของดีอ าเภอหา้งฉัตร ห้างฉัตร สป.

การจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาว และของดี

อ าเภอหา้งฉัตร  

8 อดุหนนุสภาวัฒนธรรมอ าเภอหา้งฉัตร เพื่อเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการจัดอบรม 10,000         สภา เทศบาล

เพื่อเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการจัดอบรม เยาวชนคนตีกอ๋งปู่จา เพื่อร่วมแข่งขันในงาน วฒันธรรม สป.

เยาวชนคนตีกอ๋งปู่จา เพื่อร่วมแข่งขันในงาน มหกรรมกอ๋งปู่จา จังหวัดล าปาง คร้ังที่ 18 อ.ห้างฉัตร

มหกรรมกอ๋งปู่จา จังหวัดล าปาง คร้ังที่ 18 ประจ าป ี2562 

ประจ าป ี2562  
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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.

9 อดุหนนุสภาวัฒนธรรมอ าเภอหา้งฉัตร  เพื่อจ่ายอดุหนนุสภาวัฒนธรรมอ าเภอหา้งฉัตร              10,000         สภา เทศบาล

เพื่อจ่ายอดุหนนุสภาวัฒนธรรมอ าเภอหา้งฉัตร              ตามโครงการจัดอบรมมารยาทไทย  นกัเรียน  วฒันธรรม สป.

ตามโครงการจัดอบรมมารยาทไทย  นกัเรียน  นกัศึกษาและประชาชน  อ.ห้างฉัตร  

นกัศึกษาและประชาชน  

10 อดุหนนุสภาวัฒนธรรมอ าเภอหา้งฉัตร  เพื่อจ่ายอดุหนนุสภาวัฒนธรรมอ าเภอหา้งฉัตร              10,000         สภา เทศบาล

เพื่อจ่ายอดุหนนุสภาวัฒนธรรมอ าเภอหา้งฉัตร              ตามโครงการอบรมศาสนพธิีและงานรัฐพธิี    วฒันธรรม สป.

ตามโครงการอบรมศาสนพธิีและงานรัฐพธิี    อ.ห้างฉัตร  

11 อดุหนนุสภาวัฒนธรรมอ าเภอหา้งฉัตร  เพื่อจ่ายอดุหนนุสภาวัฒนธรรมอ าเภอหา้งฉัตร              10,000         สภา เทศบาล

เพื่อจ่ายอดุหนนุสภาวัฒนธรรมอ าเภอหา้งฉัตร              ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นกัเรียน วฒันธรรม สป.

ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นกัศึกษา อ.ห้างฉัตร  

นกัเรียน นกัศึกษา   

514,000      

 

รวมกลยทุธ์ที่ 3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
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3. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 
กลยุทธ์ที่ 4. การป้องกัน/การรกัษา/การส่งเสรมิสุขภาพอนามยัของประชาชน 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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 เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ 60,000         ทต./ เทศบาล

ระดับทอ้งถิ่น เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุ ระดับทอ้งถิ่น เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุ  สปสช. สป.

ระบบหลักประกนัสุขภาพระดับเทศบาล                    ระบบหลักประกนัสุขภาพระดับเทศบาล                     
ต าบลหา้งฉัตร         ต าบลหา้งฉัตร         

3. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 
กลยุทธ์ที่ 4. การป้องกัน/การรกัษา/การส่งเสรมิสุขภาพอนามยัของประชาชน 
แผนงานสาธารณสุข งานบรหิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
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.

2 อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000         หมู่ที่ 1 เทศบาล

บา้นหา้งฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 บา้นหา้งฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 สป.

3 อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000         หมู่ที่ 2 เทศบาล

บา้นหา้งฉัตรเหนอื หมู่ที่ 2 บา้นหา้งฉัตรเหนอื หมู่ที่ 2 สป.

4 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการออกก าลังกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 43,200         เทศบาล เทศบาล

ของเยาวชน  และประชาชน (ฟสิเนส) สนบัสนนุการออกก าลังกาย ของเยาวชน  สป.

และประชาชน (ฟสิเนส)
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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.

5 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการออกก าลังกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 43,200         เทศบาล เทศบาล

ของเยาวชนและประชาชน (แอโรบคิ) สนบัสนนุการออกก าลังกาย ของเยาวชน  สป.

และประชาชน (แอโรบคิ) 

6 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการออกก าลังกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 43,200         เทศบาล เทศบาล

ของเยาวชนและประชาชน (ลีลาศ) สนบัสนนุการออกก าลังกาย ของเยาวชน  สป.

และประชาชน (ลีลาศ) 

7 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการออกก าลังกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 43,200         เทศบาล เทศบาล

ของเยาวชน  และประชาชน (บาสโลบ) สนบัสนนุการออกก าลังกาย ของเยาวชน  สป.

และประชาชน (บาสโลบ) 

8 โครงการควบคุมปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตามโครงการควบคุม 20,000         เทศบาล เทศบาล

ปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ สป.

9 โครงการควบคุมปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตามโครงการ 80,000         เทศบาล เทศบาล

ควบคุมปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก สป.

10 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุโครงการ/ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตามโครงการ 1,000          เทศบาล เทศบาล

กจิกรรมของกองทนุสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) ส่งเสริมและสนบัสนนุโครงการ/กจิกรรมของกองทนุ สป.

สร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)

11 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ฯ 1,000          เทศบาล เทศบาล

สป.

374,800      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวมกลยทุธ์ที่ 4. การปอ้งกัน/การรักษา/การสง่เสริมสขุภาพอนามยัของประชาชน
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3. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 
กลยุทธ์ 5. การส่งเสรมิความเขม้แขง็ของชมุชน
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั
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 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ 5,000          เทศบาล เทศบาล

ในช่วงเทศกาลส าคัญ ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ สป.

2 โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกบัการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมความรู้ 3,000          เทศบาล เทศบาล

ปอ้งกนัและระงับอคัคีภยั เกี่ยวกบัการปอ้งกนัและระงับอคัคีภยัเบื้องต้น สป.

3 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอ้งกนัและแกไ้ข 15,000         เทศบาล เทศบาล

ปญัหายาเสพติด สป.

4 อดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร  อดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร  15,000         เทศบาล เทศบาล

เพื่อเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการปอ้งกนั เพื่อเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการปอ้งกนั สป.

และลดอบุติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ และลดอบุติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ
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3. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 
กลยุทธ์ 5. การส่งเสรมิความเขม้แขง็ของชมุชน
แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน  งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน
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.

5 โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วม 5,000          เทศบาล เทศบาล

การประชุมประชาคมต่างๆ ของประชาชนการประชุมประชาคมต่างๆ  สป.

6 อดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร  เพื่อเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการเสริมสร้าง 30,000         อ าเภอ เทศบาล

เพื่อเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏบิติัการ ห้างฉัตร สป.

ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏบิติัการ พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อ าเภอหา้งฉัตร  

พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง  

จังหวัดล าปาง  

3. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 
กลยุทธ์ 5. การส่งเสรมิความเขม้แขง็ของชมุชน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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.

7 ประเภทเงินส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน จ าเปน็ เร่งด่วน ที่มี 50,442         เทศบาล เทศบาล

สาธารณภยัเกดิขึ้น สป.

8  - ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร    เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 15,000         เทศบาล เทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ในเขตเทศบาลต าบลหา้งฉัตร  กองช่าง
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3. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสังคม/ชมุชน 
กลยุทธ์ 5. การส่งเสรมิความเขม้แขง็ของชมุชน
แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป
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.

9 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทอ้งถิ่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการเลือกต้ัง    220,000       เทศบาล เทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นฯ สป.

เลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
10 อดุหนนุเทศบาลต าบลปงยางคก เพื่อเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการขอรับเงิน 25,000         อ าเภอ เทศบาล

เพื่อเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการขอรับเงิน อดุหนนุศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ ห้างฉัตร สป.

อดุหนนุศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (สถานที่กลาง) อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง

(สถานที่กลาง) อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง  

383,442      
15,994,712  
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รวมกลยทุธ์ 5. การสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน



 4. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 2.  การส่งเสรมิการใชส้ินค้าท้องถ่ินและการตลาด
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสรมิการเกษตร
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 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการขับเคล่ือนการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 20,000         เทศบาล เทศบาล

น าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง สู่การพฒันา สนบัสนนุการขับเคล่ือนการน าหลักปรัชญา สป.

ชุมชนทอ้งถิ่น  เศรษฐกจิพอเพยีง สู่การพฒันาชุมชนทอ้งถิ่น 

20,000        
20,000        
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รวมยทุธศาสตร์ที่  4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

รวมกลยทุธ์ที่ 2.  การสง่เสริมการใชส้นิค้าทอ้งถ่ินและการตลาด



5. ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารและพัฒนาองค์กร
กลยุทธที่ 1. การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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 ประเภทเงินสมทบกองทนุประกนัสังคม   - สังกดัเทศบาลต าบลหา้งฉัตร 290,300       เทศบาล เทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม  - โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร กองคลัง

ใหก้บัพนกังานจ้างตามภารกจิ และพนกังาน  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหา้งฉัตร

จ้างทั่วไป  สังกดัเทศบาลต าบลหา้งฉัตร /ร.ร.

2 ค่าบ ารุงสันนบิาตเทศบาล ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล (โดยค านวณตามระเบียบข้อบังคับ 37,734         เทศบาล เทศบาล

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 กองคลัง

ข้อ16 ในอัตรา ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่

ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน

ทั่วไปทุกประเภท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท รายรับจริง 

ปี 2560 จ านวน 22,594,721.74x0.00167= 37,733.19

3 ประเภทเงินช่วยพเิศษ เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยพเิศษ 10,000         เทศบาล เทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยพเิศษ ใหแ้กลู่กจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการฯ กองคลัง

4 ประเภทเงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ ประเภทเงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ 431,034       เทศบาล เทศบาล

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

สมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ สมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ

ส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) ค านวณจากประมาณการ ส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) ค านวณจากประมาณการฯ  

รายรับในปงีบประมาณ 2562   
5 ประเภท เงินบ าเหนจ็ลูกจ้างประจ า ประเภท เงินบ าเหนจ็ลูกจ้างประจ า 145,060       เทศบาล เทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็บ าเหนจ็ลูกจ้างประจ าที่จะพน้ เพื่อจ่ายเปน็บ าเหนจ็ลูกจ้างประจ าที่จะพน้ กองคลัง

หรือมสิีทธิได้รับบ าเหนจ็ปกติ หรือมสิีทธิได้รับบ าเหนจ็ปกติ
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กลยุทธที่ 1. การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป ฯลฯ
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.

6 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้าง  - เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือน เงินค่าตอบแทนฯ 2,624,640     เทศบาล เทศบาล  

ชั่วคราวเงินเดือน (เงินเดือนฝ่ายการเมอืง)  นายก/รองนายกฯ และสมาชิกสภาฯ สป.

7 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้าง  - เงินเดือนพนักงาน  งานบริหารทั่วไป 3,179,740     เทศบาล เทศบาล

ชั่วคราวเงินเดือน (เงินเดือนฝ่ายประจ า)  - เงินเดือนพนักงาน งานบริหารงานคลัง 1,564,460     ส านัก/กอง

 - เงินเดือนพนกังาน  - เงินเดือนพนักงาน งานบริหารฯ เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 387,960       
 - เงินเดือนพนักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 320,930       
 - เงินเดือนพนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,343,270     
 - เงินเดือนพนักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,273,400      

 - เงินเดือนพนักงาน งานบริหารฯเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 267,630       
 - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน  - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน งานบริหารทั่วไป 84,000         เทศบาล เทศบาล

สป.

  - เงินวิทยะฐานะ  - เงินวิทยะฐานะ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 134,400       เทศบาล เทศบาล

สป.

 - เงินประจ าต าแหนง่  - เงินประจ าต าแหน่ง งานบริหารทั่วไป 186,000       เทศบาล เทศบาล

 - เงินประจ าต าแหน่ง งานบริหารงานคลัง 42,000         ส านัก/กอง

 - เงินประจ าต าแหน่ง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 42,000         
 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า งานบริหารทั่วไป 280,100       เทศบาล เทศบาล

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า งานบริหารงานคลัง 260,570       ส านัก/กอง

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ างานบริหารฯ เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 270,900       
 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 270,900       
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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.

 - ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง  - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งานบริหารทั่วไป 1,145,520     เทศบาล เทศบาล

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานบริหารงานคลัง 881,880       ส านัก/กอง

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งาน บ.เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 247,800       
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 867,000       
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,506,480     
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 540,000       

 - เงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจ้าง  - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  งานบริหารทั่วไป 151,920       เทศบาล เทศบาล

 - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งานบริหารงานคลัง 73,380         ส านัก/กอง

 - เงินเพิม่ต่างๆของพนกังานจ้าง งาน บ.เกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน 31,620         
 - เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจา้ง งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 111,600       
 - เงินเพิม่ต่างๆของพนกังานจ้าง  งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 186,840       
 - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 60,000         

8 ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลา เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ เทศบาล เทศบาล

ราชการ  - งานบริหารทั่วไป 5,000          ส านัก/กอง

 - งานบริหารงานคลัง 5,000          
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน 1,500          
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 2,000          
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,000          
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กลยุทธที่ 1. การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน
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.

9 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็   - งานบริหารทั่วไป 10,000         เทศบาล เทศบาล

ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  - งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั 3,000          ส านัก/กอง

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 30,000         
10 ประเภทค่าเบี้ยประชุม  - งานบริหารทั่วไป 10,000         เทศบาล เทศบาล

ส านัก/กอง

11 ประเภทค่าเช่าบา้น  - ค่าเช่าบา้น งานบริหารทั่วไป 150,000       เทศบาล เทศบาล

 - ค่าเช่าบา้น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 42,000         ส านัก/กอง

12 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  - งานบริหารทั่วไป 21,600         เทศบาล เทศบาล

 - งานบริหารงานคลัง 4,800          ส านัก/กอง

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 4,200          
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 14,400         
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25,000         

13 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เทศบาล เทศบาล  

 - ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเปน็ค่ารับรองหรือ เพื่อจ่ายเปน็ค่ารับรองหรือ เล้ียงรับรองของ อปท.ฯ สป.

เล้ียงรับรองของ อปท.ฯ  - งานบริหารทั่วไป 60,000         
 - ค่าเล้ียงรับรอง เพื่อจ่ายเปน็ค่าเล้ียงรับรอง  

ในการประชุมสภาเทศบาลต าบล  

ในการประชุมสภาเทศบาลต าบล   

 - ค่าใช้จ่ายในพธิีทางศาสนา/รัฐพธิี

14 โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  - งานบริหารทั่วไป 20,000         เทศบาล เทศบาล

คุณธรรม จริยธรรม การถวายความจงรัก สป.

ภกุดีต่อสถาบนัส าคัญของชาติฯ
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กลยุทธที่ 1. การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน
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.

15 โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย  - งานบริหารทั่วไป 20,000         เทศบาล

ระเบยีบ ใหแ้กผู้่บริหาร สมาชิกสภา สป.

พนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 

และพนกังานจ้าง

16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เทศบาล เทศบาล

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  - งานบริหารทั่วไป 100,000       ส านัก/กอง

 - งานบริหารงานคลัง 30,000         
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน 5,000          
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 30,000         
 - งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 40,000         
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 15,000         
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000         

17 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เทศบาล เทศบาล

 - งานบริหารทั่วไป 85,000         ส านัก/กอง

 - งานบริหารงานคลัง 15,000         
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน 5,000          
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 30,000         
 - งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 40,000         
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 15,000         
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000         

21,112,568   รวมกลยทุธที่ 1. การพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน
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กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมอื เครื่องใช ้และสถานที่ปฏบิัตงิาน  

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 ประเภทค่าช าระหน้ีเงินตน้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าช าระหนี้เงินต้น ใหก้บัส านกังาน 1,182,700     เทศบาล เทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าช าระหนี้เงินต้นฯ เงินทนุส่งเสริมกจิการเทศบาล ส านกับริหารการ กองคลัง

คลังทอ้งถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น (งานงบกลาง)

2 ประเภทค่าช าระดอกเบี้ย เพื่อจ่ายเปน็ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ 271,870       เทศบาล เทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ฯ ใหก้บัส านกังานเงินทนุส่งเสริมกจิการเทศบาล กองคลัง

ส านกับริหารการคลังทอ้งถิ่น กรมส่งเสริมการ  
ปกครองทอ้งถิ่น (งานงบกลาง)

3 ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ  - งานบริหารทั่วไป 150,000       เทศบาล เทศบาล

 - งานบริหารงานคลัง 162,000       ส านัก/กอง

 - งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั 30,000         
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 5,000          
 - งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 260,000       
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 3,000          
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 308,500       
 - งานสวนสาธารณะ 324,000       
 - งานก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู 10,000         
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000         
 - งานตลาดสด 235,000       
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กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมอื เครื่องใช ้และสถานที่ปฏบิัตงิาน 
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.

4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เทศบาล เทศบาล

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติฯ ส านัก/กอง  

 - งานบริหารทั่วไป 70,000         
 - งานบริหารงานคลัง 10,000         
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน 20,000         
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 2,500          
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 170,000        

5 ประเภทค่าวัสดุส านกังาน  - งานบริหารทั่วไป 100,400       เทศบาล เทศบาล

 - งานบริหารงานคลัง 50,000         ส านัก/กอง

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 20,000         
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 20,000         
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,000          

6 ประเภทค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ  - งานบริหารทั่วไป 5,000          เทศบาล เทศบาล

 - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 1,000          ส านัก/กอง

 - งานไฟฟา้ถนน 200,000       
7 ประเภทค่าวัสดุงานบา้นงานครัว  - งานบริหารทั่วไป 35,000         เทศบาล เทศบาล

 - งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 40,000         ส านัก/กอง

 - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 3,000           

 - งานก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู 20,000         
 - งานตลาดสด 5,000          
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กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมอื เครื่องใช ้และสถานที่ปฏบิัตงิาน 
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.

8 ประเภทวัสดุกอ่สร้าง  - งานไฟฟา้ถนน 100,000       เทศบาล เทศบาล

ส านัก/กอง

9 ประภเทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  - งานบริหารทั่วไป 20,000         เทศบาล เทศบาล

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน 10,000         ส านัก/กอง

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 40,000         
10 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  - งานบริหารทั่วไป 140,000       เทศบาล เทศบาล

 - งานบริหารงานคลัง 13,000         ส านัก/กอง  

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน 21,000         
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 1,000          
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 216,000       

11 ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์  - งานบริหารทั่วไป 40,000         เทศบาล เทศบาล

 - งานบริหารงานคลัง 25,000         ส านัก/กอง

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน 1,500          
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 4,000          
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 15,000         
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,000          

12 ประเภทวัสดุกฬีา  - งานกฬีาและนนัทนาการ 20,000         เทศบาล สป.

13 ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  - งานก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู 10,000         เทศบาล เทศบาล

ส านัก/กอง
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กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมอื เครื่องใช ้และสถานที่ปฏบิัตงิาน 
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.

14 ประเภทวัสดุการเกษตร  - งานสวนสาธารณะ 15,000         เทศบาล เทศบาล

ส านัก/กอง

15 ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  - งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั 10,000         เทศบาล เทศบาล

ส านัก/กอง

16 ประเภทค่าไฟฟา้  - งานบริหารทั่วไป 370,000       เทศบาล เทศบาล

 - งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 90,000         ส านัก/กอง

 - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 2,000          
 - งานสวนสาธารณะ 2,500          
 - งานตลาดสด 150,000       
 - งานโรงฆา่สัตว์ 4,000          

17 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์  - งานบริหารทั่วไป 25,000         เทศบาล เทศบาล  

ส านัก/กอง

18 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์  - งานบริหารทั่วไป 4,700          เทศบาล เทศบาล

ส านัก/กอง

19 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  - งานบริหารทั่วไป 20,000         เทศบาล เทศบาล

 - งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 8,000          ส านัก/กอง
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กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมอื เครื่องใช ้และสถานที่ปฏบิัตงิาน 
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.

20 ประเภทครุภณัฑ์ส านกังาน

 - ตู้กระจกบานเล่ือน 2 ชั้น  - งานบริหารทั่วไป จ านวน 1  ตู้ 5,500          เทศบาล เทศบาล

 - โต๊ะท างาน  - งานบริหารงานคลัง จ านวน 1  ตัว 6,800          ส านัก/กอง

 - เกส้อี้ท างาน ชนดิเบาะหนงั  - งานบริหารงานคลัง จ านวน 1  ตัว 2,400          
 

21 ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เทศบาล เทศบาล

 - กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  - งานบริหารทั่วไป จ านวน 1 เคร่ือง 13,600         ส านักปลัด

 

22 ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เทศบาล เทศบาล

 - เคร่ืองตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง  - งานสวนสาธารณะ จ านวน 1 เคร่ือง 9,500          ส านัก/กอง

 - เคร่ืองตัดหญ้า  แบบเข็น  - งานสวนสาธารณะ จ านวน 1 เคร่ือง 13,000         
 - เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้  - งานสวนสาธารณะ จ านวน 1 เคร่ือง 17,600         

23 ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เทศบาล เทศบาล

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ฯ แบบที่ 1  - งานบริหารงานคลัง จ านวน 1 เคร่ือง 22,000         ส านัก/กอง

 - เคร่ืองพมิพแ์บบชนดิฉีดหมกึ  - งานบริหารงานคลัง จ านวน 1 เคร่ือง 4,300          
พร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ์

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ฯ แบบที่ 1  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา จ านวน 1 เคร่ือง 22,000         
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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.

24 ประเภทครุภณัฑ์กอ่สร้าง เทศบาล เทศบาล

 - เคร่ืองสกดัคอนกรีต (สว่านเจาะท าลาย)  - งานไฟฟา้ถนน จ านวน 1 เคร่ือง 55,000         ส านัก/กอง

25 ประเภทครุภณัฑ์โรงงาน เทศบาล เทศบาล

 - เคร่ืองสว่านโรตาร่ี  - งานไฟฟา้ถนน จ านวน 1 เคร่ือง 8,500          ส านัก/กอง

 - เล่ือยยนต์  - งานสวนสาธารณะ จ านวน 1 เคร่ือง 6,350          
 

5,314,220    

26,426,788  

45,357,000  

 
 

รวมทั้งสิ้น  ยทุธศาสตร์ที่ 1 - 5
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กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมอื เครื่องใช ้และสถานที่ปฏบิัตงิาน 

รวมยทุธศาสตร์ที่  5. ยทุธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร
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5. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารและพัฒนาองค์กร
 กลยุทธ์ที่  5.1 การพัฒนาบุคลากร
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.

งบกลาง

1 ประเภทเงินสมทบกองทนุประกนัสังคม  14,000         เทศบาล กองช่าง

2 ประเภทส ารองจ่าย 3,000          เทศบาล กองช่าง

3 ประเภทเงินช่วยพเิศษ 1,000          เทศบาล กองช่าง

4 ประเภทเงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ 20,000         เทศบาล กองช่าง

ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.)

งบบคุลากร

5 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  - ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 259,440       เทศบาล กองช่าง

และค่าจ้างชั่วคราว เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  - เงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจ้าง 19,980         เทศบาล กองช่าง

317,420      
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รวมกลยทุธ์ที่  5.1 การพัฒนา บคุลากร
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา)

เทศบาลต าบลห้างฉตัร อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง



 
กลยุทธ์ที่  2.  การปรบัปรงุ การพัฒนาเครื่องมอื – เครื่องใช ้และสถานที่ปฏบิัตงิาน
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.

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ

ค่าใชส้อย

1 ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 1,080          เทศบาล กองช่าง

2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 28,500         เทศบาล กองช่าง

เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อใหส้ามารถ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อใหส้ามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ) ใช้งานได้ตามปกติ) 

ค่าวัสดุ

3 ประเภทวัสดุงานบา้นงานครัว 380,000       เทศบาล กองช่าง

4 ประเภทวัสดุกอ่สร้าง 34,000         
5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,000          

ค่าสาธารณูปโภค

6 ประเภทค่าไฟฟา้ 400,000       เทศบาล กองช่าง

7 ค่าครุภณัฑ์

ประเภทครุภณัฑ์อื่น

 - ปั๊มน้ าขนาด 3" ขนาด 7.5 แรง จ านวน 1 เคร่ือง 36,000         เทศบาล กองช่าง

882,580      
1,200,000    

 

 

 

 กลยทุธ์ที่ 2.  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช ้และสถานที่ปฏบิตังิาน

รวมยทุธศาสตร์ที่  5. ยทุธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร
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5. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารและพัฒนาองค์กร
  กลยุทธ์ที่  1. การพัฒนาบุคลากร
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.

งบกลาง สถานธนา สถานธนา

1 ประเภทค่าดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร 400,000       นุบาล นุบาล

2 ประเภทค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. -              

3 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพนั

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพน้  69,000          

จากการเปน็พนกังานสถานธนานบุาลฯ

งบบคุลากร หมวดเงินเดอืน ค่าจา้งประจ า 

4 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  

 - ประเภทค่าจ้างประจ า  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างประจ า 1,450,000     สถานธนา สถานธนา

 - ประเภทเงินเพิ่มเงินประจ าต าแหนง่  - เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มเงินประจ าต าแหนง่ 60,000         นุบาล นุบาล

งบด าเนินงาน  

หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ

ค่าตอบแทน

5 ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าพาหนะเหมาจ่ายส าหรับผู้บริหารฯ 48,000         สถานธนา สถานธนา

นุบาล นุบาล

6 ประเภทเงินรางวัลเจ้าหนา้ที่  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนใหแ้กผู้่ตรวจการฯ 80,000         สถานธนา สถานธนา

นุบาล นุบาล

พ.ศ. 2562
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาล)

เทศบาลต าบลห้างฉตัร อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง
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 กลยุทธ์ที่  1. การพัฒนาบุคลากร
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.

7 ประเภทค่าอาหาร  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารใหแ้กพ่นกังานสถานธนานบุาลฯ 130,000       สถานธนา สถานธนา

8 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  - เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ 50,000         นุบาล นุบาล

9 ประเภทเงินสมทบเงินสะสม  - เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบเงินสะสมใหก้บัพนกังานฯ 145,000       
10 ประเภทค่าเบี้ยเล้ียงจ าหนา่ยทรัพย์หลุด  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยเล้ียงจ าหนา่ยทรัพย์หลุดฯ 17,000         
11 ประเภทค่าเช่าบา้น  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้น 36,000         
12 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  - เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 22,000         
13 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  - เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 60,000         
14 ประเภทค่าตอบแทนพเิศษ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพเิศษ 16,000         

2,583,000    
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รวมกลยทุธ์ที่  1. การพัฒนา บคุลากร



กลยุทธ์ที่  2.  การปรบัปรงุ การพัฒนาเครื่องมอื – เครื่องใช ้และสถานที่ปฏบิัตงิาน
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.

ค่าใชส้อย

1 ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

 - ค่าธรรมเนยีมต่างๆ 2,000          สถานธนา สถานธนา

 - ค่าเบี้ยประกนัภยั 8,000          นุบาล นุบาล

 - ค่าภาษโีรงเรียนและที่ดิน 15,500         
 - ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000          
 - ค่าวารสาร 4,000          

  - ค่าสอบบญัชี 10,000         
 - ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม 5,000          

2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  5,000          
3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติั

ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000         สถานธนา สถานธนา

 - โครงการวันที่ระลึกการก่อต้ังสถานธนานุบาล 5,000          นุบาล นุบาล

4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม สถานธนา สถานธนา

 - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000         นุบาล นุบาล

ค่าวัสดุ

5 ประเภทวัสดุส านกังาน  40,000         สถานธนา สถานธนา

6 ประเภทวัสดุงานบา้นงานครัว 10,000         นุบาล นุบาล

7 ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000         
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กลยุทธ์ที่  2. การปรบัปรงุ การพัฒนาเครื่องมอื เครื่องใช ้และสถานที่ปฏบิัตงิาน  

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.

8 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000         สถานธนา สถานธนา

9 ประเภทวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 10,000         นุบาล นุบาล

10 ประเภทวัสดุกอ่สร้าง 5,000          
ค่าสาธารณูปโภค

11 ประเภทค่าไฟฟา้ 60,000         สถานธนา สถานธนา

12 ประเภทค่าน้ าประปา 6,000          นุบาล นุบาล

13 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 5,000          
14 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 10,000         
15 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ 3,000          

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ฯ สถานธนา สถานธนา

16 ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เคร่ืองพมิพแ์บบฉีกหมกึ จ านวน 1 เคร่ือง 4,300          นุบาล นุบาล

งบรายจา่ยอ่ืน หมวดรายจา่ยอ่ืน สถานธนา สถานธนา

17 ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการฯ 34,600         นุบาล นุบาล

งบรายจา่ยจากก าไรสทุธิ

18 ประเภทบ าเหนจ็รางวัล 20%  -เงินบ าเหนจ็รางวัล ร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิปงีบฯ2561 200,000       สถานธนา สถานธนา

19 ประเภทเงินท านบุ ารุงทอ้งถิ่น 30%  -เงินท านบุ ารุงทอ้งถิ่น ร้อยละ 30ของก าไรสุทธิปงีบฯ2561 300,000       นุบาล นุบาล

20 ประเภทเงินสมทบทนุด าเนนิการ 50%  -เงินทนุด าเนนิการฯ ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิปงีบฯ2561 500,000       

1,327,400    
3,910,400    รวมยทุธศาสตร์ที่  5. ยทุธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร
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รวมกลยทุธ์ที่  2. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมอื – เครื่องใช ้และสถานที่ปฏบิตังิาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารและพัฒนาองค์กร  

กลยุทธ์ที่  2. การปรบัปรงุ การพัฒนาเครื่องมอื เครื่องใช ้และสถานที่ปฏบิัตงิาน
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 โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วย  - ชุดอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ 30,700         ศพด. ทต.

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ทต. ห้างฉัตร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหา้งฉัตร ห้างฉัตร

เทศบาลต าบลหา้งฉัตร อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง

2 โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วย  - ชุดอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ 30,700         โรงเรียน ทต.

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เทศบาล ห้างฉัตร  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร เทศบาลต าบลหา้งฉัตร ห้างฉัตร

อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง

61,400        
61,400        

เทศบาลต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวัดล าปาง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวมกลยทุธ์ที่  2. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมอื เครื่องใช ้และสถานที่ปฏบิตังิาน

รวมยทุธศาสตร์ที่  5. ยทุธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงานบูรณาการส่งเสรมิการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดล าปาง
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ. 2562  (งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน


