
(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)
1 โครงการขุดลอก        

ลําเหมืองภายในตําบล

บ้านแหวน

เพื่อให้การระบายน้ําอยู่ใน

สภาพคล่อง ทางเดินน้ํา

สะดวก

ลําเหมืองสาธารณะ   

 ตําบลบ้านแหวน

300,000 300,000 300,000 มีความสําเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ป้องกันการขาดแคลน

น้ําในบางพื้นที่ และ

ป้องกันปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่างสํานัก

ปลัดฯ

2 โครงการปลูกต้นไม้ในที่

สาธารณะ

เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้

สวยงาม เป็นระเบียบ

เรียบร้อยและร่มรื่น

ตําบลบ้านแหวน 20,000 20,000 20,000 มีความสําเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 เกิดทัศนียภาพที่

สวยงาม สะอาด

เรียบร้อย

สํานักปลัดฯ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 -  2561)

เทศบาลตําบลบ้านแหวน   อําเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                          5.2  แนวทางการพัฒนางานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลตําบลบ้านแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัดที่

3 โครงการปรับปรุง

ทัศนียภาพถนนเลียบ

คลองชลประทาน

เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ

ถนนเลียบคลอง

ชลประทานให้สวยงาม 

เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ประชาชนเกิดความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน

ตําบลบ้านแหวน 50,000 50,000 50,000 มีความสําเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ทัศนียภาพถนนเลียบ

คลองชลประทาน 

สะอาด เรียบร้อย ลด

การเกิดอุบัติดหตุ

สํานักปลัดฯ

4 โครงการส่งเสริม

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน    

น่ามอง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน

รักษาสิ่งแวดล้อมภายใน

หมู่บ้านของตนเองให้

สะอาด เรียบร้อย และ

สวยงาม

ตําบลบ้านแหวน  - 50,000 50,000 มีความสําเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนเกิดความ

ตระหนักในการ

อนุรักษ์และรักษา

สิ่งแวดล้อม

สํานักปลัดฯ

5 โครงการปรับปรุง

ทัศนียภาพถนนภายใน

ตําบลบ้านแหวน

เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ

ภายในตําบลให้สวยงาม 

เป็นระเบียบเรียบร้อย

ตําบลบ้านแหวน  - 100,000 100,000 มีความสําเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ทัศนียภาพภายใน

ตําบลสะอาด 

เรียบร้อยและสวยงาม

กอง

สาธารณสุขฯ 

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลตําบลบ้านแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัดที่

6 โครงการฝึกอบรม

เกษตรอินทรีย์

เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้

แก่เกษตรกรในการลด

ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและ

ยาฆ่าแมลง

ตําบลบ้านแหวน  - 50,000   - มีความสําเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

   เกษตรกรมีความรู้

และใช้สารเคมีลดลง 

ในการทําเกษตรกรรม

สํานักปลัดฯ

7 โครงการปรับปรุง

ทัศนียภาพที่สาธารณะ

เพื่อให้ที่สาธารณะเกิด

ความสะอาด สวยงามและ

เป็นระเบียบเรียบร้อย

ตําบลบ้านแหวน  -  - 100,000 มีความสําเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ที่ดินสาธารณะ เกิด

ความสะอาด สวยงาม 

เป็นระเบียบ

 -กองช่าง  

 -สํานักปลัด ฯ

370,000 570,000 620,000 รวม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลตําบลบ้านแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลตําบลบ้านแหวน 



(ผ.01)

104

104

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลตําบลบ้านแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลตําบลบ้านแหวน 


