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ค าน า 

 

   แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ฉบับนี้                
เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีลักษณะเป็นแผนการด าเนินการจัดท า
หลังจากที่ได้จัดท าเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงถึงเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  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. 2564  ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการ โดยการประสานงานโครงการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชน  ตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ  ต่อไป 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

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. 2564  
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 (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. 2564  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 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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                    
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ส่วนที่ 2

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร   จังหวัดล าปาง



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                    

5

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)



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

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

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

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.

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค

1 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัทติ์ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.40 - 6.30 ม. ยาว 200 ม. 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      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  

แบบ ผด.02
6

ส่วนที่ 2

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหา้งฉัตร อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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.

3 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัทติ์ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.50 - 8.30 ม. ยาว 108 ม.   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      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      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

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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.

6 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพสัดุ โดยท้าการปรับปรุงอาคารเก็บพสัดุ       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 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      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

 

 

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563
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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 โครงการวางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่พกั โดยท้าการวางทอ่ระบายน้้า พร้อมบอ่พกั 225,000      หมู่ 6 ทต.หา้งฉัตร

คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวมบอ่พกั ประมาณ 78 ม. ต.หา้งฉัตร กองช่าง

โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ

บา้นขามแดง หมู่ที่ 6 ต้าบลหา้งฉัตร เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร

อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง 

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

9



1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

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

แผนงานการพาณชิย์

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.

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค

10 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสด ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลต้าบลหา้งฉัตร         91,000 หมู่ 2 ทต.หา้งฉัตร

เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ ต.หา้งฉัตร กองช่าง

บา้นหา้งฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ต้าบลหา้งฉัตร เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร

อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง 

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

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ   

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

ประปา  กิจการประปา กองช่าง

154,000      

3,107,000   

 

รวมกลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

11
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 2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 กลยุทธ์ที่ 1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ 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.

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

หมอกควนัไฟปา่ ลดการเผาและการท้าแนว หมอกควนัไฟปา่ ลดการเผาและการท้าแนวกันไฟปา่ หมู่ที่ 1,2 ส้านักปลัดฯ

กันไฟปา่ 5 และ 6

3,000          

 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รวม กลยุทธ์ที่ 1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



 2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2.  การอนุรักษ์  การฟ้ืนฟู  การเฝ้าระวัง  และการปอ้งกัน/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบดัน้ 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 โครงการส่งเสริมการบ้าบดัน้้าเสียในร้านค้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการส่งเสริมการบ้าบดัน้้าเสียในร้านค้า 5,000            หมู่ 1, 2, ทต.หา้งฉัตร

และครัวเรือน เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร และครัวเรือน เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร 5 และ 6 กองช่าง

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2.  การอนุรักษ์  การฟ้ืนฟู  การเฝ้าระวัง  และการปอ้งกัน/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ 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, ทต.หา้งฉัตร

สีเขียวฯ สีเขียวฯ 5 และ 6 ส้านักปลัดฯ

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

"รักน้้า รักปา่ รักษาแผ่นดิน" 5 และ 6 ส้านักปลัดฯ

พ.ศ. 2563
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 2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2.  การอนุรักษ์  การฟ้ืนฟู  การเฝ้าระวัง  และการปอ้งกัน/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

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

ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ของ อปท. จังหวดัล้าปาง 5 และ 6 ส้านักปลัดฯ

จังหวดัล้าปาง  

131,000      

134,000      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวมกลยุทธ์ที่ 2.  การอนุรักษ์  การฟ้ืนฟู  การเฝ้าระวัง  และการปอ้งกัน/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทกุกลุ่ม ทกุช่วงวัยใหไ้ด้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม 

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) 5,587,200    หมู่ 1, 2, ทต.หา้งฉัตร

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบใหแ้ก่ผู้สูงอายุ 5 และ 6 ส้านักปลัด

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

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบใหแ้ก่ผู้ปว่ยเอดส์ฯ 5 และ 6 ส้านักปลัด  

3 ประเภทเบี้ยยังชีพคนพกิาร  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยคนพกิาร 2,040,000    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 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 โครงการจัดกิจกรรมลานพบปะสานสัมพนัธ์  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม 50,000         หมู่ 1, 2, ทต.หา้งฉัตร

ผู้สูงอายุสุขภาพดี ลานพบปะสานสัมพนัธผู้์สูงอายุสุขภาพดี 5 และ 6 ส้านักปลัด

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

อาชีพใหก้ับผู้สูงอายุ 5 และ 6 ส้านักปลัด

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

 5 และ 6 ส้านักปลัด
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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 โครงการสนับสนุนการด้าเนินงานศูนย์พฒันา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติ 20,000        หมู่ที่ 2 ทต.หา้งฉัตร

คุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุเทศบาลต้าบลหา้งฉัตร ต.หา้งฉัตร ส้านักปลัด

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

ตามโครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด สนับสนุนกิ่งกาชาดอ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง ส้านักปลัดฯ

อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง  

7,817,700   

 

พ.ศ. 2564

รวมกลยุทธ์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทกุกลุ่มฯ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 2. การศึกษา  

แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

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 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน 60,000        ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ประจ้าป ี วนัเด็กแหง่ชาติ ประจ้าป ี ส้านักปลัดฯ

2 ค่าอาหารกลางวนั โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร   เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนั 937,900      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   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      หา้งฉัตร, ส้านักปลัดฯ

รายหวั  โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร อัตราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน ศพด.

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

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

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

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร อัตราคนละ 300 บาท/ป)ี  

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

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร อัตราคนละ 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 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน  34,400        ร.ร.เทศบาล ทต.หา้งฉัตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน  โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร อัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน  

อัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน  

8 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน  73,960        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   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 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 ทต.หา้งฉัตร

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

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

โรงเรียนละ 20,000 บาท หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

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

หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

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

หอ้งสมุดโรงเรียน หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

14 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา 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. หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

7,198,797   
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รวมกลยุทธ์ที่ 2. การศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  

กลยุทธ์ที่ 3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

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 145,700      ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ปี๋ใหม่เมือง เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร สงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองเทศบาลต้าบลหา้งฉัตรฯ ส้านักปลัดฯ

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

และถวายเทยีนพรรษา หล่อเทยีนพรรษา และถวายเทยีนพรรษา ส้านักปลัดฯ

เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร 

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

พระพทุธศาสนาเนื่องในเทศกาลวนัมาฆบชูา  งานสัปดาหส่์งเสริมพระพทุธศาสนา เนื่องในเทศกาล วดัหา้งฉัตร/ ส้านักปลัดฯ

เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร วนัมาฆบชูา วดัเตาปนู

4 โครงการจัดกิจกรรมงานสัปดาหส่์งเสริม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม 2,000           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 ส้านักปลัดฯ

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

วนัลอยกระทง เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร วนัลอยกระทง เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง
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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 อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ้าเภอหา้งฉัตร เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการจัดอบรม 20,000        โรงเรียน/ ทต.หา้งฉัตร

เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการจัดอบรม เยาวชนคนตีก๋องปู่จา เพื่อร่วมแข่งขันในงาน 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 ในพื้นที่ ส้านักปลัดฯ

มารยาทไทย นักเรียน นักศึกษาและประชาชน อ.หา้งฉัตร

9 อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ้าเภอหา้งฉัตร เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการอบรม 10,000        โรงเรียน/ ทต.หา้งฉัตร

เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการจัดอบรม ศาสนพธิแีละงานรัฐพธิี ในพื้นที่ ส้านักปลัดฯ

ศาสนพธิแีละงานรัฐพธิี อ.หา้งฉัตร

10 อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ้าเภอหา้งฉัตร เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการอบรม 10,000        โรงเรียน/ ทต.หา้งฉัตร

เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ ส้านักปลัดฯ

คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา อ.หา้งฉัตร

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

เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการจัด สนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพธิ ีและงาน ส้านักปลัดฯ

สนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพธิ ีและงาน วฒันธรรมประเพณี อ้าเภอหา้งฉัตรฯ

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

เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน การจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวและของดีนครล้าปาง ส้านักปลัดฯ

การจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวและของดีนครล้าปาง

382,950      

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

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 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 เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ 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 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 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตวป์ลอดโรค 25,000        ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

จากโรคพษิสุนัขบา้ฯ คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบา้ฯ ส้านักปลัดฯ

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

ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ส้านักปลัดฯ

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

ของเยาวชน  และประชาชน (บาสโลบ) สนับสนุนการออกก้าลังกาย ของเยาวชน  ส้านักปลัดฯ

และประชาชน (บาสโลบ) 

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

กลยุทธ์ 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภยั

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 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 5,000           ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ในช่วงเทศกาลส้าคัญ ทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ ส้านักปลัดฯ

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

ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั เกี่ยวกับการปอ้งกันและระงับอัคคีภยัเบื้องต้น รร./ศพด. ส้านักปลัดฯ

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

ปญัหายาเสพติด ส้านักปลัดฯ

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

เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการปอ้งกัน และลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ ส้านักปลัดฯ

และลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ  

 

 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

กลยุทธ์ 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

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.

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

สาธารณภยัเกิดขึ้น ส้านักปลัดฯ

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

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ในเขตเทศบาลต้าบลหา้งฉัตร  กองช่าง

 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

กลยุทธ์ 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

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 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทอ้งถิ่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการเลือกต้ัง    500,000      ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นฯ ส้านักปลัดฯ

เลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

8 อุดหนุนเทศบาลต้าบลปงยางคก เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงิน 25,000        ทอ้งถิ่น ทต.หา้งฉัตร

เพื่อเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงิน อุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ อ.หา้งฉัตร ส้านักปลัดฯ

อุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (สถานที่กลาง) อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง

(สถานที่กลาง) อ้าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล้าปาง  
749,000      

16,356,647 

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

รวมกลยุทธ์ 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

กลยุทธที่ 1. การพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน

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 ประเภทเงินสมทบกองทนุประกันสังคม   - สังกัดเทศบาลต้าบลหา้งฉัตร 218,559      ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคม  - โรงเรียนเทศบาลหา้งฉัตร กองคลัง

ในอัตราร้อยละหา้ฯ  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลหา้งฉัตร

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

 0.02 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี กองคลัง

2 ค่าบ้ารุงสันนิบาตเทศบาล โดยค้านวณต้ังจ่ายไวเ้ปน็รายปใีนอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก 38,360        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 กองคลัง

4 ประเภทเงินสมทบกองทนุบ้าเหน็จบ้านาญ ประเภทเงินสมทบกองทนุบ้าเหน็จบ้านาญ 442,000      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      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 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 ค่าจ้างประจ้า และค่าจ้าง  - เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือน เงินค่าตอบแทนฯ 2,624,640   ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร  

ชั่วคราวเงินเดือน (เงินเดือนฝ่ายการเมือง)  นายก/รองนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ส้านักปลัดฯ

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

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

 - เงินเดือนพนักงาน  - เงินเดือนพนักงาน งานบริหารฯเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 436,968      กองคลัง

 - เงินเดือนพนักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 303,534      กองช่าง

 - เงินเดือนพนักงาน งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 3,533,280     

 - เงินเดือนพนักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,397,124    

 - เงินเดือนพนักงาน งานบริหารฯเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน302,526      

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

 - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา201,600      ส้านักปลัดฯ

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

ส้านักปลัดฯ

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

 - เงินประจ้าต้าแหน่ง งานบริหารงานคลัง 42,000        ส้านัก/กอง

 - เงินประจ้าต้าแหน่ง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 42,000        

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

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ้า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 298,746      ส้านัก/กอง
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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.

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

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานบริหารงานคลัง 410,160      ส้านักปลัดฯ

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งาน บ.เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน256,440      กองคลัง

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา907,920      กองช่าง

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 324,000      

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน1,163,040    

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 108,000      

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

 - งานบริหารงานคลัง 36,000        ส้านักปลัดฯ

 - งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 22,980        กองคลัง

 - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 96,000        กองช่าง

 -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 36,000        

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 96,000        

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 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           

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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กลยุทธที่ 1. การพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน

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 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      ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - ค่าเช่าบา้น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 84,000        ส้านัก/กอง

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

 - งานบริหารงานคลัง 9,600           ส้านัก/กอง

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 4,800           

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,400            

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 14,600         

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25,000        

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

 - ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเปน็ค่ารับรองหรือฯ ส้านักปลัดฯ

 - ค่าเล้ียงรับรอง เพื่อจ่ายเปน็ค่าเล้ียงรับรอง

ในการประชุมสภาเทศบาลต้าบล   

 - ค่าใช้จ่ายในพธิทีางศาสนา/รัฐพธิี

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

พฒันาศักยภาพการปฏบิติังานบคุลากร ส้านักปลัดฯ

เทศบาลต้าบลหา้งฉัตร หวัข้อ : การสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏบิติังานของ อปท.
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กลยุทธที่ 1. การพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน

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        ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ระเบยีบ ใหแ้ก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ส้านักปลัดฯ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ้า 

และพนักงานจ้าง

16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  - งานบริหารทั่วไป 100,000      ส้านัก/กอง

 - งานบริหารงานคลัง 30,000        

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000           

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000        

 - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 10,000        

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 15,000        

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000        

17 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - งานบริหารทั่วไป 168,600      ส้านัก/กอง

 - งานบริหารงานคลัง 25,000        

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000           

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000        

 - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 12,000        

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 15,000        

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000        

21,796,414  รวมกลยุทธที่ 1. การพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

29



กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน  

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 าระหน้ีเงนิต้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าช้าระหนี้เงินต้น ใหก้ับส้านักงาน 1,254,717   ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าช้าระหนี้เงินต้นฯ เงินทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล ส้านักบริหารการ กองคลัง

คลังทอ้งถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น (งานงบกลาง)

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

เพื่อจ่ายเปน็ค่าช้าระดอกเบี้ยเงินกู้ฯ ใหก้ับส้านักงานเงินทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล กองคลัง

ส้านักบริหารการคลังทอ้งถิ่น กรมส่งเสริมการ  

ปกครองทอ้งถิ่น (งานงบกลาง)

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

 - งานบริหารงานคลัง 702,000      ส้านัก/กอง

 - งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 120,000      

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,000           

 - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 660,000      

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,000           

 - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 150,000      

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 108,000      

 - งานสวนสาธารณะ 432,000      

 - งานตลาดสด 217,500      

พ.ศ. 2563
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กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน 

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 ประเภทค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สิน ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติฯ ส้านัก/กอง  

 - งานบริหารทั่วไป 50,000        

 - งานบริหารงานคลัง 5,000           

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000        

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,500           

 - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 5,000           

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 20,000         

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

 - งานบริหารงานคลัง 36,000        ส้านัก/กอง

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 16,000        

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 20,000        

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,000           

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

 - งานไฟฟา้ถนน 200,000      ส้านัก/กอง

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

 - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 20,000        ส้านัก/กอง

 - งานตลาดสด 5,000            

31

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563



กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน 

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 ประเภทวสัดุก่อสร้าง  - งานไฟฟา้ถนน 150,000      ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ส้านัก/กอง

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

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000        ส้านัก/กอง

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 20,000        

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

 - งานบริหารงานคลัง 24,000        ส้านัก/กอง  

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000        

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,000           

 - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 144,000      

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 72,000        

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

 - งานบริหารงานคลัง 20,000        ส้านัก/กอง

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,000           

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,000           

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 20,000        

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,000           

พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน 

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.

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

 - งานสวนสาธารณะ 5,000           ส้านัก/กอง

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

ส้านัก/กอง

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

ส้านัก/กอง

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

ส้านัก/กอง

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

 - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 112,000      ส้านัก/กอง

 - งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 2,000           

 - งานสวนสาธารณะ 2,500           

 - งานตลาดสด 147,000      

 - งานโรงฆ่าสัตว์ 4,000           

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

ส้านัก/กอง

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

ส้านัก/กอง
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กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน 

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.

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

 - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 8,400           ส้านัก/กอง

20 ประเภทครุภณัฑ์ส้านักงาน

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

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

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

 - ตู้เหล็กบา้นเล่ือนกระจก  - งานบริหารฯ เคหะและชุมชน จ้านวน 2 ตู้ 7,800            

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

21 ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

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

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

 - เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกฯ  - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 4,300           

22 ประเภทครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - เคร่ืองชั่งน้้าหนักแบบดิจิตอล  - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 20,000        ส้านัก/กอง

พร้อมที่วดัส่วนสูง

6,105,939   

27,902,353 

47,500,000 รวมทั้งสิ้น  ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน 

รวมยุทธศาสตร์ที่  5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร
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งบเฉพาะการกิจการประปา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

 กลยุทธ์ที่  5.1 การพัฒนาบคุลากร

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 ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

1 ประเภทเงินสมทบกองทนุประกันสังคม  8,370           กองช่าง

2 ประเภทเงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 340             ทต.หา้งฉัตร กองช่าง

3 ประเภทส้ารองจ่าย 3,000           ทต.หา้งฉัตร กองช่าง

4 ประเภทเงินช่วยพเิศษ 1,000           ทต.หา้งฉัตร กองช่าง

5 ประเภทเงินสมทบกองทนุบ้าเหน็จบ้านาญ 21,920        ทต.หา้งฉัตร กองช่าง

ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.)

งบบคุลากร

6 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ้า  - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 167,280      ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

และค่าจ้างชั่วคราว เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)  - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง -               กองช่าง

201,910      

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

1 ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 120,000      ทต.หา้งฉัตร กองช่าง

 

เทศบาลต าบลหา้งฉัตร อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รวมกลยุทธ์ที่  5.1 การพัฒนา บคุลากร

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

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



 

กลยุทธ์ที่  2.  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ – เครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน

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 ประเภทค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 37,000        ทต.หา้งฉัตร กองช่าง

เพื่อซ่อมแซมบ้ารุงรักษาเพื่อใหส้ามารถ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ้ารุงรักษาเพื่อใหส้ามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ) ใช้งานได้ตามปกติ) 

ค่าวัสดุ

3 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว 400,000      ทต.หา้งฉัตร กองช่าง

4 ประเภทวสัดุก่อสร้าง 78,090        

5 ประเภทวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,000           

ประเภทวสัดุอื่น 10,000        

ค่าสาธารณปูโภค

6 ประเภทค่าไฟฟา้ 400,000      ทต.หา้งฉัตร กองช่าง

1,048,090   

1,250,000   
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รวมยุทธศาสตร์ที่  5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 กลยุทธ์ที่ 2.  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งบเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

  กลยุทธ์ที่  1. การพัฒนาบคุลากร

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.บ.ท. 500,000      ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร  

3 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพนั

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบเงินสวสัดิการหลังพน้  68,100         

จากการเปน็พนักงานสถานธนานุบาลฯ

งบบคุลากร หมวดเงนิเดือน ค่าจ้างประจ า 

4 เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)  สถานธนา สถานธนา

 - ประเภทเงินเดือนพนักงาน 1,450,000   นุบาล นุบาล

 - ประเภทเงินประจ้าต้าแหน่ง 60,000        ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

งบด าเนินงาน  

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน สถานธนา สถานธนา

5 ประเภทเงินรางวลัเจ้าหน้าที่  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนใหแ้ก่ผู้ตรวจการฯ 200,000      นุบาล นุบาล

ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564  (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาล)
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เทศบาลต าบลหา้งฉัตร อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง



 กลยุทธ์ที่  1. การพัฒนาบคุลากร

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 ประเภทค่าอาหาร  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารใหแ้ก่พนักงานสถานธนานุบาลฯ 130,000      สถานธนา สถานธนา

7 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  - เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ 130,000      นุบาล นุบาล

8 ประเภทเงินสมทบเงินสะสม  - เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบเงินสะสมใหก้ับพนักงานฯ 145,000      ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

9 ประเภทค่าเบี้ยเล้ียงจ้าหน่ายทรัพย์หลุด  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยเล้ียงจ้าหน่ายทรัพย์หลุดฯ 17,000        

10 ประเภทค่าเช่าบา้น  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้น 48,000        

11 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  - เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 50,000        

12 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  - เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 100,000      

13 ประเภทค่าตอบแทนพเิศษ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพเิศษ 20,000        
3,318,100   

 

 

รวมกลยุทธ์ที่  1. การพัฒนา บคุลากร

38
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กลยุทธ์ที่  2.  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ – เครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน

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.

ค่าใช้สอย

1 ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ 2,000           สถานธนา สถานธนา

 - ค่าเบี้ยประกันภยั 8,000           นุบาล นุบาล

 - ค่าภาษโีรงเรียนและที่ดิน 15,500        ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

 - ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000           

 - ค่าวารสาร 4,000           

  - ค่าสอบบญัชี 10,000        

 - ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม 5,000           

2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร  5,000           

3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติั

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ สถานธนา สถานธนา

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000        นุบาล นุบาล

 - โครงการวนัที่ระลึกการก่อต้ังสถานธนานุบาล 5,000           ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

4 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม สถานธนา สถานธนา

 - ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 50,000        นุบาลฯ นุบาลฯ

ค่าวัสดุ

5 ประเภทวสัดุส้านักงาน  60,000        สถานธนา สถานธนา

6 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว 10,000        นุบาล นุบาล

7 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000        ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร
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กลยุทธ์ที่  2. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน  

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 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000        สถานธนา สถานธนา

9 ประเภทวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 10,000        นุบาล นุบาล

10 ประเภทวสัดุก่อสร้าง 5,000           ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

ค่าสาธารณปูโภค

11 ประเภทค่าไฟฟา้ 60,000        สถานธนา สถานธนา

12 ประเภทค่าน้้าประปา 6,000           นุบาล นุบาล

13 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 5,000           ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

14 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 10,000        

15 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ 3,000           

งบรายจ่ายอ่ืน หมวดรายจ่ายอ่ืน สถานธนา สถานธนา

16 ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอ้านวยการ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ้านวยการฯ 26,400        นุบาลฯ นุบาลฯ

งบรายจ่ายจากก าไรสุทธิ

17 ประเภทบ้าเหน็จรางวลั 20%  -เงินบ้าเหน็จรางวลั ร้อยละ 20 ของก้าไรสุทธปิงีบฯ2563 440,000      สถานธนา สถานธนา

18 ประเภทเงินท้านุบ้ารุงทอ้งถิ่น 30%  -เงินท้านุบ้ารุงทอ้งถิ่น ร้อยละ 30ของก้าไรสุทธปิงีบฯ2563 660,000      นุบาล นุบาล

19 ประเภทเงินสมทบทนุด้าเนินการ 50%  -เงินทนุด้าเนินการฯ ร้อยละ 50 ของก้าไรสุทธปิงีบฯ2563 1,100,000   ทต.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตร

2,584,900   

5,903,000   

 

รวมยุทธศาสตร์ที่  5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

รวมกลยุทธ์ที่  2. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ – เครื่องใช้ และสถานที่ปฏบิตัิงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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