
โครงการทีไ่มไ่ดเ้สนอในปี 2554

1 เพ่ิมศกัยภาพการด าเนินงานศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต  าบล 2.3 กองสวสัดิการ 10,000.00       
2 จดัตลาดนดัสินคา้ราคาถูก 2.4 กองคลงั   1,500,000.00
3 การจดัท าจดหมายข่าวฟ้า ขาวสมัพนัธ์ 5.1 กองการศึกษา          2,000.00
4 จดัเวทีเสวนาอู ้จ๋ากัน๋ ส่ือสมัพนัธ์บา้น  วดั  โรงเรียน 5.1 กองการศึกษา        10,000.00
5 ส่งเสริมการออกก าลงักาย กีฬาและนนัทนาการ 5.2 กองการศึกษา      200,000.00
6 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นบวกครกนอ้ย 5.2 กองการศึกษา      300,000.00
7 อุดหนุนชมรมผูสู้งอายตุ  าบลหนองป่าคร่ัง 5.2 กองการศึกษา 150,000.00
8 สนบัสนุนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม 5.2 กองสวสัดิการ 200,000.00     
9 อบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับพนกังาน ,ลูกจา้งประจ า, พนกังานจา้ง, ผูบ้ริหารและสมาชิกสภา 7.1 ส านกัปลดั 50,000.00       

10 อบรมสมัมนาเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพของครู  บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเทศบาล 7.1 กองการศึกษา      100,000.00

11 สรรหาบุคลากรทางการศึกษา(ครูผูส้อน) 7.1 กองการศึกษา      300,000.00

12 ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลตน้แบบ 7.1 กองการศึกษา        50,000.00

13
ส่งเสริมอาชีพส าหรับครู  บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียน

7.1
กองการศึกษา        20,000.00

แนว

ทางการ

พฒันาที่

งบประมาณหน่วยงานที่

รับผิดชอบที่ โครงการ



ท่ี โครงการ หมู่ที่ แนวทางการพัฒนา(ข้อ)
1 ก่อสร้างรางระบายน ้าในหมู่บา้นองัเกตุ 1 1.3(4)
2 ปรับปรุงผิวจราจรทั้งหมู่บา้น 1 1.3(2)
3 ขดุลอกรางระบายน ้าทั้งหมู่บา้น 1 1.3(37)

4
ยา้ยศูนยน์วดแผนไทย สาขา 2 ไปรวมกบัสาขา 1 หนา้วดับวกครกนอ้ยและ
ปรับปรุงเป็นศาลาเอนกประสงค ์หมู่ท่ี  1 (งบเทศบาล)

1

1.3(10)
5 จดัตั้งร้านคา้ชุมชน 1
6 โครงการอุย้สอนหลาน 1 4.1(2),4.2(1)
7 ศูนยอ์อกก าลงักายพร้อมอุปกรณ์ 1 1.3(18) ,5.2(21) ,7.2(62)
8 สร้างสวนสาธารณะ และสถานท่ีออกก าลงักาย 1 1.3(17,18)
9 จดัระเบียบจราจรในชุมชน 1 1.3(6),6.2(1)
10 จดัอบรมผูน้ าชุมชน 1 5.2(33)
11 ขดุลอก ปรับปรุง รางระบายน ้าทุกสาย 2 1.3(37)
12 ก าจดัวชัพืชในล าเหมืองทุกสาย 2 1.3(37)

13
ขยายถนนภายในหมู่บา้น ปรับระดบัถนนบริเวณหนา้โรงแรมนครใหม่ลอด์จ  ท  าเสน้แบ่ง
ถนนให้ชดัเจน 2 1.3(3)

14 แกไ้ขประปาหมู่บา้นใหส้ะอาด 2 1.3(35)
15  ปรับปรุงภูมิทศัน์ฝายน ้าลน้ 2 1.3(37)
16  ปรับปรุงไฟก่ิง 2 1.3(38)
17 โครงการจดัท าปุ๋ ยอินทรียจ์ากเศษก่ิงไม ้,วชัพืช 2 3.1(1)
18 โครงการปลูกพืชผกัสวนครัวร้ัวกินได ้ และสนบัสนุนการปลูกผกัของผูสู้งอายุ 2 2.3(1)
19 จดัท าธนาคารขยะประจ าหมู่บา้น 2 3.3(1)
20 โครงการท าความสะอาดหนา้บา้น  5 นาที 2 3.2(1)
21 โครงการอนุรักษอ์าหารพ้ืนเมือง โดยจดัอบรม และสร้างอาชีพ 2 2.1(1)
22 โครงการจอ้ยซอ  2 4.1(2),4.2(1)
23 โครงการสอนภาษาลา้นนา ตวัอกัษรพ้ืนเมือง 2 4.1(2),4.2(1)
24 ก าจดัสุนขัจรจดั 2 5.2 (4,21)
25 โครงการจดัตั้งศูนยอ์อกก าลงักาย  2 1.3(18) ,5.2(21) ,7.2(62)
26 โครงการสอนลีลาศ เพ่ือสุขภาพ  2

27 โครงการหอ้งสมุดประชาชน 2 5.1(2)
28 การจอดรถในท่ีสาธารณะ และปากทางเขา้หมู่บา้น 2 6.2(1)
29 การควบคุมความเร็วการขบัข่ีในชุมชน 2 6.2(1)

โครงการแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถของหมู่บ้าน และขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง 



ท่ี โครงการ หมู่ที่ แนวทางการพัฒนา(ข้อ)
โครงการแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถของหมู่บ้าน และขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง 

30 การจดัระเบียบร้านคา้ท่ีล ้าถนน /ท่ีสาธารณะ 2 6.2(1)
31  การจดัก าลงัต  ารวจชุมชน 2 6.2(2)
32 รณรงคป์ลูกจิตส านึกรักชุมชน 2 5.1(20)
33 ขยายประปาหมู่บา้นทุกซอย  3 1.3(35)
34  ก่อสร้างศาลาประจ าหมู่บา้น 3 1.3(10)
35 ขดุลอกรางระบายน ้า 3 1.3(37)
36 ขดุลอกล าเหมือง  3 1.3(37)
37 ขยายซอยเขา้หมู่บา้น 3 1.3(3)
38 ก่อสร้างพนงัเช่ือมต่อ (บา้นยายเป็ง) 3 1.3(12)
39 ขยายเขตไฟฟ้า 3 1.3(7)
40 ซ้ือท่ีดินส าหรับท าสวนสาธารณะไม่นอ้ยกวา่ 5 ไร่ 3 1.3(17,23)
41 โครงการส่งเสริมอาชีพ 3 2.1(1)
42 โครงการพืชผกัสวนครัว  ร้ัวกินได ้ในหมู่บา้น 3 2.3(1)
43 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 2.4(1)
44 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 3 2.3(1)
45 โครงการพฒันาศูนยส์มุนไพร 3 2.3(1)
46 โครงการส่งเสริมการเกษตร 3 2.3(1)
47 โครงการขยะรีไซเคิล 3 3.3(1)
48 โครงการจดัการขยะไร้มลพิษ 3 3.2(1)
49 โครงการหยดุเผาขยะ  ก่ิงไมใ้บไมแ้หง้ 3 3.2(1)
50 โครงการรักษาส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น (พ้ืนท่ีรกร้างวา่งเปล่า) 3 3.2(1)
51 โครงการรักษแ์ม่น ้า 3 3.2(2)
52 โครงการผลิตปุ๋ ยหมกัจากก่ิงไม ้ใบไม ้ 3 3.1(1)
53 โครงการหนา้บา้นน่ามอง 3 3.2(1)
54 โครงการอนุรักษก์ารนวดแผนไทย 3 2.1(1)
55 โครงการอนุรักษอู์ก้  าเมือง 3 4.1(2),4.2(1)
56 โครงการอนุรักษก์ารละเล่น / ของเล่น 3 4.1(2),4.2(1)
57 โครงการจดัท าต  ารายาพ้ืนเมือง 3 4.1(2),4.2(1)
58 โครงการอนุรักษก์ารฟ้อนเล็บ 3 4.1(2),4.2(1)
59 โครงการจกัสาน 3 2.1(1)
60 โครงการพฒันาคน 3 วยัในชุมชน 3 5.2(39)



ท่ี โครงการ หมู่ที่ แนวทางการพัฒนา(ข้อ)
โครงการแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถของหมู่บ้าน และขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง 

61 โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 3 5.2(17)
62 โครงการจดัท าหอ้งสมุด/ สนามเด็กเล่น 3 1.3(17)
63 โครงการจดัท าลานออกก าลงักาย 3 1.3(17)
64 โครงการจดัอบรมเจา้ของสถานประกอบการท่ีมีคนต่างดา้วท างานในพ้ืนท่ีหรืออาศยั 3 5.2(16)
65 ติดตั้งหวัจ่ายน ้าดบัเพลิงทุกซอย  3

66  โครงการจดัเวรยามภายในหมู่บา้น 3 6.2(2),(7)
67 โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดทุกซอย 3 6.2(8)
68 โครงการจดัระเบียบการจอดรถในท่ีสาธารณะ 3 1.3(6),6.2(1)
69 โครงการจดัระเบียบสัตวเ์ล้ียง 3 5.2(4),(21)
70 โครงการจดัระเบียบร้านคา้ / ร้านอาหาร 3

71 โครงการจดัระเบียบการขบัข่ีรถในหมู่บา้น 3 1.3(6),6.2(1)
72 จดัอบรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 3 6.1(1),(3)
73 จดัท าป้าย/ ซุม้ประตูหมู่บา้น  4 1.3(34)
74 จดัซ้ือท่ีดิน 4 1.3(23)
75 ส่งเสริมดา้นการผลิต การตลาด ทุนใหแ้ก่กลุ่มอาหาร กลุ่มดอกไมจ้นัทน์ ฯลฯ 4 2.2(2),(3)(4)
76 จดัประชาสัมพนัธ์ทางเวป็ไซดใ์หก้บักลุ่มอาชีพ 4 2.2(3)
77 จดัซ้ือถงัคดัแยกขยะรีไซเคิลประจ าหมู่บา้น 4 3.2(1)
78 จดัท าบ่อบ าบดัไขมนัทุกบา้น / หอพกั 4

79 พน่ยาฯ ก าจดัแมลงตามท่อระบายน ้า 4 5.2(2)
80 ตดัแต่งก่ิงไม ้ 4 1.3(16)
81 โครงการสืบสานภูมิปัญญาและประเพณีทอ้งถ่ิน 4 4.1(2),4.2(1)
82 จดัตั้งศูนย ์IT ประจ าหมู่บา้น 4 7.3(9)
83 สร้างป้อมสายตรวจ 4

84 จดัหาอาชีพใหก้บัผูเ้สพ/ผูค้า้ยาเสพติด 4 2.1(1)
85 เพ่ิมไฟส่องสวา่งบริเวณถนนเชียงใหม-่ล าปาง ก่อนถึงหา้งคาร์ฟร์ู 4 1.3(7)
86 ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 4 6.2(8)
87 สายตรวจ/ อปพร. ตรวจบริเวณพ้ืนท่ีแม่คาว 4 6.2(7)
88 ปรับปรุงทางจดัเก็บขยะใหท้ัว่ถึง โดยเฉพาะในซอยเล็กๆ 4 3.2(1)
89 ปรับปรุงเสียงตามสาย 4

90 วางระบบท่อประปาหมู่บา้นใหม่ เพ่ิมแทง็คน์ ้าและอุปกรณ์อยา่งนอ้ย 2 ชุด เพ่ือสลบัการใชง้าน   5 1.3(35)
91 เพ่ิมล าโพงและปรับปรุงเสียงตามสาย 5



ท่ี โครงการ หมู่ที่ แนวทางการพัฒนา(ข้อ)
โครงการแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถของหมู่บ้าน และขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง 

92 ขดุลอกรางระบายน ้าทุกจุด 5 1.3(37)
93 ปรับปรุงทาสีศาลาเอนกประสงคป์ระจ าหมู่บา้นหลงัใหม่ 5 1.3(10)
94 สนบัสนุนโครงการธนาคารหมู่บา้นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 5 2.4(1)
95 ตดัแต่งก่ิงไมใ้นชุมชน 5 1.3(16)
96 ขดุลอกผกัตบชวา 5 1.1(2)
97 จดัซ้ือเรือทอ้งแบนและเคร่ืองยนต ์ 5

98 ก าจดัสุนขัและแมวจรจดั 5 5.2(4),(21)
99 ศูนยอ์อกก าลงักายพร้อมอุปกรณ์ 5 1.3(18) ,5.2(24) ,7.2(62)
100 ติดตั้งหวัจ่ายน ้าดบัเพลิงทุกซอย 5

101 ท าสัญญาณเตือนภยัในหมู่บา้นสวา่งนคร 5

102 ท าสัญญาณเตือนบริเวณทางแยก 5 1.3(6)
103 เพ่ิมไฟส่องสวา่งทางแยกและสนามเด็กเล่น 5 1.3(7)
104 จดัระบบการใหบ้ริการน ้าประปา 5 1.3(35)
105 จดัซ้ือรถดูดส่ิงปฏิกูลเพ่ือใหบ้ริการดูดส้วม 5

106  ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตต าบลใหท้ัว่ถึง และสัญญาณชดั 5 7.3(5),(8)
107 ซ้ือท่ีดินเพ่ือเป็นสถานท่ีท ากิจกรรม 6 1.3(23)
108 ขยาย และปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 6 1.3(35)
109 ขดุลอกล าเหมือง 6 1.3(37)
110 ปรับปรุงท่อระบายน ้า 6 1.3(4)
111 ปรับปรุงไหล่ทาง 2 ขา้ง เพ่ือขยายถนนและง่ายต่อการดูแลรักษาความสะอาด 6 1.3(3)
112  ก่อสร้างท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้นในท่ีสาธารณะหลงัหมู่บา้นรวมโชค 2 6 1.3(10)
113 สนบัสนุนการตลาด  การประชาสัมพนัธ์  และจดัอบรมพฒันาสินคา้ 6 2.2(2),(3),(4)
114 อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการผลิตน ้าหมกัชีวภาพ 6 3.1(1)
115 สนบัสนุนทุน การตลาด การประชาสัมพนัธ์ โครงการอนุรักษด์นตรีพ้ืนเมือง  6 4.1(1)
116 ท าหมนัสุนขั และแมว จรจดั 6 5.2(4),(21)
117 เพ่ิมกลอ้งวงจรปิดบริเวณหอพกั ปากซอย 6 6.2(8)
118 จดัระเบียบการจราจรหนา้หอพกั และท าป้ายหา้มจอดวนัคู-่วนัค่ี  6 1.3(6)
119 ปรับปรุงเสียงตามสาย 6

120 ปรับระดบัทอ้งรางระบายน ้าใหไ้หลไดส้ะดวก เช่น หมู่บา้นสุรพลนิเวศน์ 7 1.3(4)
121  เพ่ิมไฟก่ิงทุกแห่งในชุมชน โดยเฉพาะ 2 ฝ่ังทางเขา้อนามยั หมู่ท่ี 7 7 1.3(7)
122 ดาดล าเหมือง บริเวณบา้นผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 7 ถึงท่ีดินของร้านเชียงใหม่พลาสติก 7 1.3(12)



ท่ี โครงการ หมู่ที่ แนวทางการพัฒนา(ข้อ)
โครงการแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถของหมู่บ้าน และขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง 

123 สร้างสะพานลอยขา้มถนน ฌ.3 เพ่ือให้ประชาชนสญัจรระหวา่งฝ่ังสถานีอนามยัและฝ่ังเทศบาลไดส้ะดวก 7

124 สนบัสนุนการตลาดให้กบักลุ่มการเกษตรปลอดสารพิษตามโครงการชุมชนพอเพียงฯ 7 2.2(2),(3)(4)
125 จดัตั้งศูนยฝึ์กอาชีพใหค้นวา่งงาน เช่น ซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าฯลฯ 7 2.1(1)
126 ปรับปรุงภูมิทศัน์สองฝ่ังทางเขา้อนามยั หมู่ท่ี 7 ,หมู่บา้นชนาการ์เดน้ท,์หมู่บา้นสุรพลนิเวศน์,หมู่บา้นธนาจิต 7 1.3(16)
127 ตดัก่ิงไมภ้ายในชุมชน 7 1.3(16)
128 จดัอบรมใหก้ารสนบัสนุนการท าบายศรี 7 4.1(2)
129 จดัอบรมใหก้ารสนบัสนุนดนตรีพ้ืนเมือง 7 4.1(1)
130 จดัลานกีฬา ตีเส้นสนามแบดมินตนั พร้อมสนบัสนุนอุปกรณ์ ท่ีหนา้สถานีอนามยั (งบเทศบาล)7 1.3(18) 
131 สร้างสวนสาธารณะ และสถานท่ีออกก าลงักาย 7 1.3(18) 
132 จดัท าป้ายบา้นเลขท่ีปากทางเขา้แต่ละซอย หมู่บา้นสุรพลนิเวศน์ 7

133 จดัท าป้ายจราจร ตีเส้นจราจร 7 1.3(6)
134 ติดกลอ้งวงจรปิดภายในหมู่บา้นเพ่ิม 7 6.2(8)
135 จดัให้มีเคาน์เตอร์เซอร์วิส ช าระค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา ค่าโทรศพัท ์ท่ีส านกังานเทศบาล 7

136 จดัซ้ือรถดูดส่ิงปฏิกูลเพ่ือใหบ้ริการดูดส้วม 7

137 ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปบริเวณอนามยั หมู่ท่ี 7  7 7.3(5),(8)



ที่ เงินอุดหนุนตามแผนพัฒนา แนวทางการพฒันาที่ หน่วยงานรับผดิชอบ งบประมาณ
1 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลหนองป่าคร่ัง   4.2 กองการศึกษา 450,000.00     
2 อุดหนุนวดับวกครกนอ้ย 4.2 กองการศึกษา 70,000.00       
3 อุดหนุนสภาเด็กเยาวชนเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง 5.1 กองการศึกษา 280,000.00     

อุดหนุนชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขฯ 5.2 กองสาธารณสุข 300,000.00     

4 อุดหนุนศูนยกี์ฬา 5.2 กองการศึกษา 700,000.00     
5 อุดหนุนศูนยพ์ฒันาครอบครัว 5.2 สวสัดิการสังคม 100,000.00     
6 อุดหนุนศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารจดัซ้ือจดัจา้ง (อบต.สันผีเส้ือ) 7.2 ส านกัปลดัเทศบาล         10,000.00
7 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.เมืองเชียงใหม่ 7.2 ส านกัปลดัเทศบาล       150,000.00
8 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง  จ.เชียงใหม่ 7.2 ส านกัปลดัเทศบาล         40,000.00
9 อุดหนุนการจดัซ้ือ ระบบปฏิบติัการงานทะเบียน 7.2 ส านกัปลดัเทศบาล       190,000.00

10 อุดหนุนส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่ 7.2 ส านกัปลดัเทศบาล         20,000.00
2,310,000.00  

การค านวณวงเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
เทศบาลขนาดกลาง ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายไดข้องปีงบประมาณท่ีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
ประมาณรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน ปี 2553 41,290,200.00   บาท
ร้อยละ 3 1,238,706.00     บาท



ดา้นการสง่เสรมิอาชพีสรา้งเศรษฐกจิชมุชน

จดัตั้งศูนยฝึ์กอาชีพ  และจดัหางานในเขตเทศบาล ต.
หนองป่าคร่ัง

เพ่ือ
ส่งเสริม

ฝึกอบรมอาชีพสาขา
ต่างๆดา้นช่าง,อาหาร,

                1,000,000.00

ส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือกระตุน้
เศรษฐกิจ

เป็นแหล่งท่องเท่ียว
แห่งหน่ึงของจงัหวดั

              200,000.00

ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ใน
ชุมชน

เพ่ิมโอกาส
และ

จดัแสดงสินคา้ 
ผลิตภณัฑข์อง

              100,000.00

ส่งเสริมการตลาดดว้ยอินเทอร์เน็ตต าบล เพ่ิมโอกาส
และ

จดัท าขอ้มูลสินคา้
ชุมชนเพ่ือเผยแพร่

              100,000.00

ส่งเสริมการพฒันามาตรฐานสินคา้ชุมชน เพ่ือให้
ผูผ้ลิตมี

ประชุม/ฝึกอบรม/
จดัท าเอกสารเผยแพร่

              100,000.00

เกษตรพอเพียง ส่งเสริม
การเกษตร

ส่งเสริม  สนบัสนุน
การปลูกพืชผกั, พืช

           1,000,000.00

สนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชนมีสนบัสนุนการด าเนิน 30,000.00               

ส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน เพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชนมีจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ 100,000.00             

จา้งนกัเรียนและนกัศึกษาท างานในวนัหยดุ/ปิดภาคเรียน เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายจา้งนกัเรียนและ 80,000.00               

2,710,000.00          

ดา้นการศกึษา

ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาล
หนองป่าคร่ัง  / ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นบวกครกนอ้ย

เพ่ือจดัการ
เรียนการ

นกัเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา

              200,000.00

จดัห้องสนบัสนุน การเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมพนู
ความรู้และ

จดัหอ้งสนบัสนุน การ
เรียนการสอน เช่น หอ้ง

              200,000.00

ประกนัคุณภาพการศึกษา(การประกนัภายใน/ภายนอก
โดย สมศ.)

การบริหาร
จดัการใน

ประกนัคุณภาพ
ภายในและภายนอก

              100,000.00

การเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ ระดบัจงัหวดั 
ระดบัเขต/ ระดบัประเทศ

เพ่ือส่งเสริม
 กระตุน้ให้

นกัเรียนของโรงเรียน
อนุบาลหนองป่าคร่ัง 

                60,000.00

จดัท าเวปไซด์ของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าคร่ัง/และ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบวกครกนอ้ย

เพ่ือ
ประชาสมัพั

จดัท าเวปไซด์ของ 
โรงเรียนอนุบาล

                40,000.00

นิเทศการศึกษา เพ่ือการ
แกไ้ข 

นิเทศการศึกษา เพ่ือ
แกไ้ข ปรับปรุงการ

                35,000.00

ขยายชั้นเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าคร่ัง เพ่ือจดั
การศึกษา

นกัเรียนทุกคนใน
โรงเรียนอนุบาล

              600,000.00

จดัแสดงผลงานทางวิชาการของ                         โรงเรียน
อนุบาลหนองป่าคร่ัง/ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบวกครกนอ้ย

เพ่ือ
ประชาสมัพั

จดัแสดงผลงานของ    
           โรงเรียน

                50,000.00

จดังานวนัส าคญัของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์
 และประเพณีวฒันธรรม

เพ่ือ
ส่งเสริม

จดังานวนัส าคญัของ
สถาบนัชาติ ศาสนา 

              600,000.00

การจดัสัปดาห์วนัเด็กแห่งชาติ เพ่ือ
ส่งเสริม

จดักิจกรรมสปัดาห์วนั
เด็กให้กบันกัเรียนใน

              100,000.00

วนัชมพ+ู ฟ้าสัมพนัธ์  เพ่ือเปิด
โอกาสให้

ผูป้กครอง ครู นกัเรียน
 ไดร่้วมกิจกรรม

                30,000.00

การจดังานประจ าปีและพิธีมอบสัมฤทธิบตัร เพ่ือสร้าง
เสริม

จดังานประจ าปีของ 
ร.ร.อนุบาลหนองป่า

                35,000.00

การจดัท าธนาคารขอ้สอบ เพ่ือ
รวบรวม

จดัระบบและสถานท่ี
ในการจดัเก็บขอ้สอบ

                  5,000.00

การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศกองการศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลหนองป่าคร่ังและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบวก

เพ่ือจดัท า
ระบบ

จดัท าระบบขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ของ

                30,000.00

สอนเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพ

นกัเรียนมีคุณภาพ
และมีความเป็นเลิศ

              300,000.00

การจดัการศึกษาระบบเคเบิ้ลทีวี เพ่ือ
เสริมสร้าง

จดัสร้างห้องเรียน
สถานีเคเบิ้ลทีวีภายใน

              100,000.00



การจดัโรงเรียน 2 ภาษา เพ่ือให้
นกัเรียน

นกัเรียนสามารถใช้
ภาษาไทย-องักฤษได้

              150,000.00

การเขา้ร่วมมหกรรมการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน เพ่ือ
ส่งเสริม

ผูบ้ริหาร บุคลากร ครู
 นกัเรียน 

              120,000.00

จดัตั้งศูนยส่์งเสริมความรู้ความสามารถดา้นศิลปะ เพ่ือ
สนบัสนุน

จดัตั้งศูนยส่์งเสริม
ความรู้ความสามารถ

              100,000.00

ค่ายเยาวชนรักษห์นองป่าคร่ัง เพ่ือ
ฝึกอบรมให้

จดัค่ายเยาวชนรักษ์
หนองป่าคร่ัง

                70,000.00

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สียคา่ใชจ่้าย 15 ปี เพ่ือ
สนบัสนุน

สนบัสนุนการจดั
การศึกษาโดยไมเ่สีย

              450,000.00

อุดหนุนสภาเดก็เยาวชนเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง เพ่ือจดัท า
โครงการ

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลหนอง

              280,000.00

ก่อสร้างอาคารเรียนและหอพกัพร้อมครุภณัฑ์ เพ่ือจดั
การศึกษา

นกัเรียน ในโรงเรียน
อนุบาลหนองป่าคร่ัง

           6,000,000.00

ปรับปรุงหอ้งเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 
ทรงมีพระชนมาย ุ 84  พรรษา

เพ่ือร่วม
แสดงความ

ปรับปรุงห้องเพ่ือเทิด
 พระเกียรติ

                80,000.00

ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณโรงเรียนฯ เพ่ือให้
บริเวณ

ปรับปรุงภูมิทศัน์ใน
โรงเรียนอนุบาล

                60,000.00

จดัสร้างโรงเพาะช า เพ่ือ
ส่งเสริม

จดัสร้างเรือนเพาะช า 
 ของ โรงเรียน

                20,000.00

ปรับปรุงห้องพฒันาการเด็กปฐมวยั เพ่ือ
ปรับปรุง

ปูพ้ืนและผนงั ติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ  

              200,000.00

ปรับปรุงห้องเรียนและห้องสนบัสนุนการสอนโรงเรียน
อนุบาลหนองป่าคร่ัง

เพ่ือสร้าง
ความ

ติดตั้งเหล็กดดัหนา้ต่าง
  ติดตั้งป้ายนิเทศใน

                50,000.00

อบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพ่ือสร้าง
ความสมัพนั

จดัอบรม/ ศึกษาดูงาน
เด็กและเยาวชน

                30,000.00

โครงการอาหารกลางวนั โรงเรียนในสงักดัเทศบาลฯ เพ่ือให้
นกัเรียน

นกัเรียนในสงักดั 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

          522,600.00
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสงักดัเทศบาลฯ เพ่ือให้

นกัเรียน
นกัเรียนในสงักดั 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

          329,640.00
โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนชุมชนบา้นบวกครกนอ้ย เพ่ือให้

นกัเรียน
นกัเรียนในสงักดั
โรงเรียนชุมชนบา้น

          718,640.00
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนบา้นบวกครก
นอ้ย

เพ่ือให้
นกัเรียน

นกัเรียนในสงักดั
โรงเรียนชุมชนบา้น

          270,600.00

ฝึกอบรมเพ่ิมพนูทกัษะคณะกรรมการพฒันาสตรี เพ่ือส่งเสริมความรู้และเพ่ิมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ /ศึกษาดูงาน30,000.00               

ฝึกอบรมเพ่ิมพนูทกัษะคณะกรรมการกลุ่มฌาปณกิจสงเคราะห์เพ่ือส่งเสริมความรู้และเพ่ิมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ /ศึกษาดูงาน20,000.00               

ฝึกอบรมเพ่ิมพนูทกัษะคณะท างานศูนยพ์ฒันาครอบครัว เพ่ือส่งเสริมความรู้และเพ่ิมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ /ศึกษาดูงาน80,000.00               

เพ่ิมศกัยภาพองคก์รชุมชนและเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมความรู้และเพ่ิมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ /ศึกษาดูงาน350,000.00             

บริการรถรับส่งนกัเรียนในเขตเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง เพ่ือ
ส่งเสริมให้

จดับริการรถรับส่ง
นกัเรียนในเขต

              600,000.00

เทิดทูนสถาบนัส าคญัของชาติ กระตุน้
การมีส่วน

งานกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ

              500,000.00

อบรมลูกเสือชาวบา้น กระตุน้
การมีส่วน

อบรมลูกเสือชาวบา้น
 จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 

              200,000.00

อบรมการให้ความรู้ทางดา้นกฎหมายเบ้ืองตน้แก่
ประชาชน

เพ่ือให้
ประชาชน

อบรม หรือเผยแพร่ 
กฎหมายเบ้ืองตน้แก่

                25,000.00

13,741,480.00   

ดา้นสงัคมสงเคราะห์



อุดหนุนศูนยพ์ฒันาครอบครัวระดบัหมู่บา้นและต าบล  - เพ่ือให้การด าเนินงานหน่วย สนนัสนุนกิจกรรมของ 100,000.00             

ครอบครัวอบอุ่น เพ่ือ
ส่งเสริม

จดักิจกรรมให้
ครอบครัวไดมี้

300,000.00             

สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ เพ่ือ
ช่วยเหลือ

ผูสู้งอายใุนเขต
เทศบาลต าบลหนอง

           2,010,000.00

สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการ เพ่ือ
ช่วยเหลือ

คนพิการในเขต
เทศบาลต าบลหนอง

              420,000.00

สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ เพ่ือ
ช่วยเหลือ

ผูป่้วยเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลหนอง

              264,000.00

สนบัสนุนทุนการศึกษา เพ่ือแบ่ง
เบาภาระ

สนบัสนุน
ทุนการศึกษาแก่

              900,000.00

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาทุนการศึกษา เพ่ือแบ่ง
เบาภาระ

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวเน่ืองกบั

              700,000.00

สงเคราะห์ผูย้ากไร้ ดอ้ยโอกาส ท่ีประสบปัญหาความ
เดือดร้อนในเขตเทศบาล

เพ่ือ
ช่วยเหลือ

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรั้บการ

              150,000.00

จดัหาอุปกรณ์ด ารงชีพส าหรับผูพิ้การ ผูป่้วยเร้ือรัง 
ผูสู้งอายุ

เพ่ือ
ช่วยเหลือผู ้

จดัหาอุปกรณ์ด ารง
ชีพส าหรับผูพิ้การ 

                60,000.00

4,904,000.00     

ดา้นรักษาความสงบเรยีบรอ้ยฯ

อบรมหรือ ทบทวนอาสาจราจร เพ่ือ
เพ่ิมพนู

ฝึกอบรมความรู้
เก่ียวกบัการจราจรฯ 

                70,000.00

อบรมหรือ ทบทวนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นความมัน่คง
 (ตาสปัรด)

เพ่ือลด
อาชญากรรม

ฝึกอบรมความรู้
เก่ียวกบัการป้องกนั

                90,000.00

ยทุธวิธีรักษาความปลอดภยั บุคคลส าคญั  เพ่ือให้
บุคคล

ฝึกอบรมการรักษา
ความปลอดภยัฯ 

                60,000.00

อบรมหรือ อบรมทบทวน อปพร. เพ่ือ
เพ่ิมพนู

ฝึกอบรมความรู้
เก่ียวกบังานป้องกนั

                70,000.00

ซอ้มแผนป้องกนัอคัคีภยับนอาคารสูง เพ่ือเป็นการ
เตรียม 

ซอ้มแผนป้องกนัภยั
อาคารสูงส าหรับ

                25,000.00

อบรมการใชอุ้ปกรณ์ในการป้องกนัอคัคีภยั เพ่ือเป็นการ
เตรียม 

ฝึกอบรม เร่ือง การ
ป้องกนัอคัคีภยับน

                25,000.00

ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนการปฏิบติังานของ อป
พร.ต.หนองป่าคร่ัง และอาสาจราจรฯ

ให้การ
สนบัสนุน

ค่าวสัดุ อุปกรณ์ใน
การปฏิบติังาน  ค่าเบ้ีย

           1,000,000.00

ติดตั้งและซ่อมแซมกลอ้งวงจรปิดภายในต าบล  เพ่ือให้
ประชาชน

ติดตั้งและซ่อมแซม
กลอ้งวงจรปิดภายใน

              300,000.00

1,640,000.00     

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและงานบรกิารสาธารณะ

ก่อสร้างฝายน ้าลน้ ล าน ้าคาว แห่งท่ี 2 เพ่ือให้
บรรเทาภยั

ฝายน ้าลน้บริเวณ 
ชุมชนท่ี 4

         15,000,000.00

ขุดลอกและก่อสร้างพนงักนัตล่ิงเลียบล าน ้าคาว เพ่ือการ
ระบายน ้า

ท  าการขุดลอกล าน ้า
คาวในเขตพ้ืนท่ี ต.

           2,000,000.00



ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสนบัสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ดา้น
การเกษตรฯ (กลุ่มเกษตรอินทรีย)์

เพ่ือให้
ต  าบล

อาคารศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนท่ี 7

              500,000.00

ก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนสญัจรชุมชนท่ี 1-7 300,000.00             

ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนสญัจรชุมชนท่ี 1-7 800,000.00             

ขยายไหล่ถนน เพ่ือให้ประชาชนสญัจรชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ก่อสร้าง/ปรับปรุงรางระบายน ้า เพ่ือการระบายน ้าและชุมชนท่ี 1-7 1,500,000.00          

วางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพกั เพ่ือการระบายน ้าและชุมชนท่ี 1-7 350,000.00             

ป้ายเคร่ืองหมายและตีเสน้จราจรฯ เพ่ือความปลอดภยัในการชุมชนท่ี 1-7 200,000.00             

ขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟก่ิงสาธารณะ เพ่ือความปลอดภยัในการชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ต่อเติม เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีภายในและภายนอก 200,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ต่อเติมอาคาร,ศาลาเอนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ต่อเติมศาลาป่าชา้ เมรุ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีชุมชนท่ี 2,4,7 500,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุงพนงั ดาดล าเหมือง เพ่ือการระบายน ้าและชุมชนท่ี 1-7 2,000,000.00          

ก่อสร้าง / ปรับปรุงประตูระบายน ้า เพ่ือการระบายน ้าและชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุงสะพาน เพ่ือให้ประชาชนสญัจรชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ปิดฝาราง เพ่ือให้ประชาชนสญัจรชุมชนท่ี 1-7 ความยาว 50,000.00               

ปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชนและบริเวณอาคารท่ีท าการเทศบาลเพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีชุมชนท่ี 1-7 400,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ,สวนสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุงสนามกีฬาสระวา่ยน ้า ,สถานท่ีออกก าลงักายเพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีชุมชนท่ี 1-7 500,000.00             

ก่อสร้างราวกนัตก เพ่ือความปลอดภยัในการชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุงท่ีจอดรถ เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บท่ีท  าการเทศบาล 200,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุงร้ัว เพ่ือให้ทรัพยสิ์นของชุมชนท่ี 1-7 200,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีชุมชนท่ี 1-7 300,000.00             

จดัซ้ือท่ีดิน เพ่ือให้ชุมชนมีท่ีดินในการชุมชนท่ี 1-7 4,000,000.00          

ปรับปรุง / ถมท่ีดิน เพ่ือให้ชุมชนมีท่ีดินในการชุมชนท่ี 1-7 300,000.00             

จดัซ้ือท่ีดินเพ่ือขยายถนนพร้อมสร้างร้ัว เพ่ือความปลอดภยัในการชุมชนท่ี 1-7 1,000,000.00          

ก่อสร้าง เสาเหล็กพร้อมตาข่าย เพ่ือป้องกนัอนัตรายชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ปรับปรุงอาคารสถานท่ีของส านกัทะเบียน พร้อมติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้า

เพ่ือ
ซ่อมแซม

อาคารส านกัทะเบียน
ชา้งเผือก(ทต.หนอง

              150,000.00



ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บา้น เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของปากทางเขา้ชุมชนท่ี 2  และ 300,000.00             

ขยายเขต / ปรับปรุงระบบประปา ท่อประปา และอุปกรณ์การผลิตเพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ชุมชนท่ี 1-7 60,000.00               

ก่อสร้างอาคารบรรจุน ้าดิบ-น ้าใสพร้อมเดินท่อน ้า เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ชุมชนท่ี 1-7 1,500,000.00          

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 600,000.00             

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะฯ เพ่ือบ ารุงรักษาไฟฟ้าไฟฟ้าสาธารณะภายใน 50,000.00               

ก่อสร้าง / ปรับปรุง /เมรุเป็นระบบไฟฟ้า เพ่ือแกไ้ขปัญหามลพิษทางเมรุ ชุมชนท่ี 2,4,7 2,500,000.00          

36,360,000.00   

ดา้นสาธารณสขุ

ป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ เพ่ือป้องกนัควบคุมรณรงคใ์ห้ความรู้เร่ืองการควบ- 100,000.00

จดัตั้งและด าเนินการศูนยอ์นามยัแม่และเด็ก  -  เพ่ือให้หญิงตั้งครรภแ์ละจดัตั้งและด าเนินการ 800,000.00             

บริการตรวจสุขภาพประชาชนนอ้มถวายเป็นพระราชกุศล    -  เพ่ือจดับริการดา้นการจดับริการหน่วยแพทยใ์นวนัส าคญั60,000.00               

ศูนยบ์ริการทางดา้นสาธารณสุข เพ่ือบริการส่งต่อผูป่้วยจดับริการส่งต่อผูป่้วยไปรักษาต่อ 50,000.00

สนบัสนุนงานแพทยแ์ผนไทย เพ่ืออนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน รณรงคใ์ห้ความรู้เร่ือง 3,000,000.00

จดังานศพตามประเพณีและการดูแลฌาปณสถาน เพ่ือให้ฌาปนสถานมีดูแลรักษาความสะอาดของสุสาน 30,000.00

อบรมผูป้ระกอบการ (งบอุดหนุน) เพ่ือให้ผูป้ระกอบการร้าน-อบรมผูป้ระกอบการร้านอาหาร 60,000.00               

โครงการส่งเสริมสุขภาพ(งบอุดหนุน) ประชาชนมีสุขภาพอนามยัส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 60,000.00               

อบรมกลุ่มเส่ียง(งบอุดหนุน) 1.  เพ่ือให้กลุ่มท่ีมีความเส่ียงจดัอบรม/เขา้ค่ายเยาวชน 60,000.00               

อุดหนุนชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุข ทต.หนองป่าคร่ัง(งบอุดหนุน)เพ่ือให้การด าเนินงานสนนัสนุนกิจกรรมดา้น 70,000.00               

โรงพยาบาลเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง  เพ่ือบริการประชาชนประชาชนของเทศบาลต าบล 1,000,000.00

โครงการจดัตั้งศูนยค์วบคุมเขตประชากรสุนขั เพ่ือบริการประชาชนสตัวเ์ล้ียงในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล100,000.00

เงินสมทบระบบประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งท่ีหรือพ้ืนท่ี  เพ่ือสมทบกองทุนประกนัประชาชนสามารถบริหารจดัการ 600,000.00

ป้องกนัและต่อตา้นยาเสพติด เพ่ือให้ยา
เสพติด

1.อบรมประชาชนให้
มีความรู้เก่ียวกบัยา

              300,000.00

6,290,000.00

 ดา้นสิง่แวดลอ้ม

อบรมสาธิตการผลิตปุ๋ ยอินทรียจ์ากขยะมูลฝอย เพ่ือลด
ปริมาณ

1. ลดปริมาณขยะใน
พ้ืนท่ีเทศบาลต าบล

              300,000.00

หนองป่าคร่ังเมืองน่าอยู่ 1.เพ่ือจดัการส่ิงแวดลอ้มให้ดูแลจดัการส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ี 200,000.00             

ปล่อยปลาลงน ้าแม่คาวเพ่ือนอ้มถวายเป็นพระราชกุศล เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ปล่อยพนัธุ์ปลาลงสู่ล าน ้าแม่คาว 20,000.00               



พฒันาศกัยภาพแกนน าอาสาสมคัรสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม (อสสม.)เพ่ือพฒันาศกัยภาพเสริม - จดัอบรมเชิงปฏิบติัการแก่ 100,000.00

รณรงคแ์กไ้ขปัญหาไฟป่า หมอกควนั และภยัแลง้ กระตุน้
การมีส่วน

จดักิจกรรม 
สนบัสนุนหน่วยงาน

                20,000.00

640,000.00        

ดา้นสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วและการกฬีา

การแข่งขนักีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลหนองป่าคร่ัง
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบวกครกนอ้ย

เพ่ือ
ประเมินผล

นกัเรียนทุกคนไดรั้บ
ความรู้ ทกัษะและ

                30,000.00

แข่งขนักีฬาอนุบาลสมัพนัธ์ เพ่ือให้
นกัเรียน

จดัการแข่งขนัและเขา้
ร่วมการแข่งขนักีฬา

              100,000.00

การเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬานร.อปท.ระดบัภาคและ
ระดบัประเทศ

 เพ่ือ
ส่งเสริมให้

คดัเลือกนกัเรียนเพ่ือ
ส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั

              100,000.00

อุดหนุนศูนยกี์ฬาเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน

สนบัสนุนกิจกรรม
ของศูนยกี์ฬาเทศบาล

              700,000.00

โครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา อปท.เมืองเชียงใหม่ ส่งเสริม
สุขภาพลา

เขา้ร่วมการแข่งขนั
กีฬา อปท.เมือง

              250,000.00

1,180,000.00     

ดา้นขนบธรรมเนยีมประเพณีศลิปวฒันธรรมและศาสนา

สอนและจดัตั้งวงดนตรี เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง เพ่ือจดั
กิจกรรม

จดัหาครูผูส้อน / 
จดัซ้ือเคร่ืองดนตรี

              500,000.00

โรงเรียนส่งเสริมศิลปวฒันธรรมลา้นนา เพ่ือให้
นกัเรียนมี

นกัเรียนทุกคนไดรั้บ
ความรู้ ทกัษะและ

                50,000.00

อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบล หนองป่าคร่ัง เพ่ือให้การ
ด าเนิน

อุดหนุนการจดั
กิจกรรมของสภา

              450,000.00

อุดหนุนวดับวกครกนอ้ย เพ่ือให้การ
ด าเนิน

อุดหนุนการจดั
กิจกรรมเผยแพร่พทุธ

                70,000.00

1,070,000.00     

ดา้นประชาสมัพันธ์

ค่าใชจ่้ายปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ทต าบล เพ่ือให้การ
บริหาร

ระบบอินเตอร์เน็ท
ต าบล

                20,000.00

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเก็บเวปไซด์และฐานขอ้มูล ค่าจดทะเบียน
โดเมนเนม

เพ่ือให้การ
บริหาร

ระบบอินเตอร์เน็ท
ต าบล

                30,000.00

ประชาสมัพนัธ์กิจการของเทศบาล เพ่ือให้
ประชาชน

จดัท าแผ่นพบัแต่ละ
โครงการจดัท า

              300,000.00

ปรับปรุงซ่อมแซมอินเตอร์เน็ตชุมชน เพ่ือให้
ประชาชน

ปรับปรุงซ่อมแซม
อินเตอร์เน็ตชุมชน

              150,000.00

ปรับปรุงห้องศูนยข์อ้มูลข่าวสาร(ชั้น 1)  เพ่ือให้
ประชาชน

ปรับปรุงระบบและ
ห้อง เพ่ือใชเ้ป็นศูนย์

           1,000,000.00

เทศบาลเคล่ือนท่ีพบปะประชาชน พ่ือให้บริ
การ

จดัโครงการเทศบาล
เคล่ือนท่ีอยา่งนอ้ยปี

                50,000.00

อบรมอาสาสมคัรประชาสมัพนัธ์ประจ าหมู่บา้น เพ่ือจดัตั้ง
ชมรมผู ้

จดัฝึกอบรมให้กบั
อาสาสมคัร

                30,000.00



ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและระบบเสียงไร้
สาย

เพ่ือให้
ประชาชน

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย

              100,000.00

1,680,000.00     

ดา้นการบรหิารองคก์ร

ค่าใชจ่้ายโครงการทศันศึกษาดูงาน พฒันาขีด
ความสามาร

ทศันศึกษาดูงานของ
บุคลากร

              200,000.00

ค่าใชจ่้ายในการให้ทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรทอ้งถ่ิน พฒันาขีด
ความสามาร

ให้ทุนการศึกษาแก่
พนกังานและสมาชิก

              297,000.00

ประกวดครูและโรงเรียนดีเด่น เพ่ือกระตุน้
และให้การ

จดัการประกวดระดบั
เทศบาลและเขา้ร่วม

                50,000.00

จดัท าแผนพฒันาสามปี เพ่ือคน้หา
ปัญหา  

แผนยทุธศาสตร์ / 
แผนพฒันาสามปี /

                70,000.00

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา เพ่ือติดตาม
และ

รายงานการติดตาม
และประเมินผล

                40,000.00

ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งและลงประชามติ เพ่ือเป็น
การ

ค่าใชจ่้ายในการ
เลือกตั้งและลง

              200,000.00

โครงการจดัเก็บขอ้มูลเพ่ือการพฒันา เพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มูลใน

ค่าใชจ่้ายการจดัเก็บ
ขอ้มูลเช่น จปฐ  กชช 

                50,000.00

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ส าหรับงานประมวลผล (จอ 
17 น้ิว)(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์กระทรวง ICT)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 3 ชุด                 99,000.00

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA(ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์กระทรวง ICT)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 3 ชุด                 15,000.00

เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ขาวด า (20 หนา้/นาที)(ราคา
มาตรฐานครุภณัฑ ์กระทรวง ICT)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 ชุด                 12,000.00

ชุดคอมพิวเตอร์ปฏิบติังาน ทะเบียนฯ พร้อมการเช่ือมต่อ
ระบบทะเบียนราษฎร

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 ชุด               340,260.00

โปรแกรมงานจดัเก็บขอ้มูลประชากร เพ่ือใชเ้ป็น
ฐานขอ้มลู

จ านวน 1 โปรแกรม                 45,000.00

ตูเ้หล็กสองบาน เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 2 หลงั                 10,440.00

เคร่ืองถ่ายเอกสารความเร็วไม่ต  ่ากวา่ 20 ต่อนาที (ราคา
มาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง               100,000.00

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 
18,000 บีทีย ู(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 3 เคร่ือง                 94,500.00

เคร่ืองโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดาส่งเอกสารไดค้ร้ัง
ละ 20 แผ่น(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง                 18,000.00

ตูส้าขาโทรศพัท์ เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 ตู้                 30,000.00

ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง เพ่ือ
ให้บริการ

จ านวน 1 ชุด                 15,000.00

โต๊ะพร้อมเกา้อ้ีส าหรับห้องกิจการสภา เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 ชุด                   5,000.00

โทรทศัน์ แอลซีดี ทีวี ขนาดจอภาพไม่ต  ่ากวา่ 32 น้ิว 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 2 เคร่ือง                 50,000.00

เคร่ืองเล่น  ดีวีดี เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง                 10,000.00



กลอ้งวีดิโอ (ดิจิตอล ) เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง                 40,000.00

ล าโพงติดผนงั เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน  3 ตวั                 10,000.00

อุปกรณ์ส่ือสาร  (วิทยสุนาม) ชนิดมือถือ 5  วตัต์ เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 5  ชุด                 60,000.00

การติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายในอาคารส านกังานเทศบาล
ต าบลหนองป่าคร่ัง

เพ่ือเป็นการ
รักษาความ

จ านวน 1 ระบบ               140,000.00

ตูเ้ยน็  ขนาดไม่ต  ่ากวา่  7  คิวบิกฟตุ  (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ือ
ให้บริการ

จ านวน 2 ตู้                 18,000.00

เคร่ืองท าน ้าร้อน น ้าเยน็ เพ่ือ
ให้บริการ

จ านวน 2 ตู้                 16,000.00

เคร่ืองท าน ้าเยน็ เพ่ือ
ให้บริการ

จ านวน 1 ตู้                   5,000.00

ผา้ม่าน / ม่านปรับแสง เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 ชุด                 15,000.00

รถบรรทกุน ้า 3,000 ลิตร เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

จุน ้าไดไ้มน่อ้ยกว่า 
3,000 ลิตร  เคร่ืองยนต์

         1,350,000.00

สายส่งน ้าดบัเพลิงสีแดง เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

สายส่งน ้าดบัเพลิงสีแดง
(สายผา้ใบ) ขนาด1.5x 

              142,500.00

หวัฉีดดบัเพลิง พร้อมขอ้ต่อ เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

หวัฉีดดบัเพลิง พร้อม
ขอ้ต่อ ขนาด 2.5 น้ิว 

                71,000.00

ท่อดูดน ้าดบัเพลิง เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

ชนิดมีขดลวดภายใน
เน้ือยางขนาด 3 น้ิว ยาว 

                25,000.00

เบาะลม เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

ขนาด 8 เมตรx 8
เมตรสูง 2 เมตร 

              120,000.00

เคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิงแบบหาบหาม เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 43 
แรงมา้ แบบ 2 สูบ 2 

              170,000.00

ชุดผจญเพลิง เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

จ านวน 1 ชุด                 85,000.00

ถงัออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

จ านวน 1 ชุด                 90,000.00

เล่ือยโซ่ยนต์ เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

ขนาด 25 น้ิว จ  านวน 1
 เคร่ือง

                43,000.00

อุดหนุนศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารจดัซ้ือจดัจา้ง (อบต.สนั
ผีเส้ือ)

เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน

สนบัสนุนกิจกรรม
ของ อบต.สนัผีเส้ือ 

                10,000.00

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.เมืองเชียงใหม่ เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน

สนบัสนุนกิจกรรม
ของ อ.เมือง เช่น งาน

              150,000.00

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง  จ.เชียงใหม่ เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน

สนบัสนุนกิจกรรม
ของจ.เชียงใหม ่ เช่น 

                40,000.00

อุดหนุนการจดัซ้ือ ระบบปฏิบติัการงานทะเบียน server 
จ านวน 1 ชุด (งานทะเบียน)

เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน

สนบัสนุนท่ีท าการ
ปกครอง อ าเภอเมือง 

              190,000.00

อุดหนุนส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จ.
เชียงใหม่

เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน

สนบัสนุนสนง.ทอ้งถ่ิน
 จงัหวดัเชียงใหม ่เช่น 

                20,000.00

ปรับปรุงระบบขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภา

จ านวน 1 โปรแกรม                 50,000.00

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 
18,000 บีทีย ู(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ืออ านวย
ความ

จ านวน  3 เคร่ือง                 94,500.00

ชุดไฟ Follow พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือให้
ระบบการ

 จ านวน  1 ชุด 78,300.00 

เคร่ืองตบดิน เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน  1 เคร่ือง                 17,500.00

เคร่ืองสูบน ้า (สูบน ้าได ้450 ลิตรต่อนาที) เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง                 11,000.00

เคร่ืองสูบน ้าบาดาล เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 2 เคร่ือง               110,000.00



รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แบบอดัทา้ย เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน  1 คนั            2,300,000.00

เคร่ืองพน่ละอองฝอย (ULV) เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง / ปี 
(จดัซ้ือ ปีเวน้ปี)

90,000.00

เคร่ืองพน่หมอกควนั เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง / ปี 
(จดัซ้ือ ปีเวน้ปี)

70,000.00

 รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซีซี เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 คนั 42,000.00

เคร่ืองโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้
คร้ังละ 20 แผ่น (ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกั

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน  1   เคร่ือง 18,000.00

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน ขนาด 18,000 
บีทียู

เพ่ือ
ให้บริการ

จ านวน  3 เคร่ือง                 94,500.00

พดัลมไอน ้าตั้งพ้ืน เพ่ือ
ให้บริการ

จ านวน  4 เคร่ือง                 44,000.00

กลอ้งวีดิโอ (ดิจิตอล ) เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง 40,000.00

ล าโพงติดผนงั เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน  3 ตวั                 10,000.00

รถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน  1 คนั 1,700,000.00

ครุภณัฑกี์ฬา(เคร่ืองออกก าลงักาย) เพ่ือ
ส่งเสริม

จ านวน 3 ชุด 240,000.00

โต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับนกัเรียน เพ่ืออ านวย
ความ

จ านวน  30 ชุด/ปี                 36,000.00

โต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับผูบ้ริหารและครูผูส้อน เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 5 ชุด                 25,000.00

ตูเ้หล็กสองบาน เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 4 หลงั/ปี                 20,880.00

เคร่ืองโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดาส่งเอกสารไดค้ร้ัง
ละ 20 แผ่น(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง                 18,000.00

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน ขนาด 18,000 
บีทีย ู(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ืออ านวย
ความ

จ านวน 6 เคร่ือง               189,000.00

โทรทศัน์ แอลซีดี ทีวี ขนาดจอภาพไม่ต  ่ากวา่ 32 น้ิว 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ือใชใ้น
การเรียน

ปีละ 2 เคร่ือง                 50,000.00

กลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่นอ้ยกวา่
 12 ลา้นพิกเซล(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกั

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง                 11,000.00

เคร่ืองเล่น วีซีดี / ดีวีดี เพ่ือใชใ้น
การเรียน

ปีละ 2 เคร่ือง                 10,000.00

เตาแก๊สพร้อมถงับรรจุแก๊สหุงตม้และอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้น
การเรียน

ปีละ 1 ชุด                   6,000.00

เตียงพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้น
การปฐม

ปี 2554 จ านวน 2 ชุด 
ปี 2555 จ านวน 1  ชุด

                10,000.00

โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้น
การเรียน

ปีละ 2 ชุด                 10,000.00

เคร่ืองท าความสะอาดสระวา่ยน ้าพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้น
การเรียน

จ านวน 1 ชุด                 50,000.00

เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ขาวด า (20 หนา้/นาที)(ราคา
มาตรฐานครุภณัฑ ์กระทรวง ICT)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 ชุด                 12,000.00

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 
18,000 บีทีย ู(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง                 31,500.00

10,050,880.00   



นโยบายผูบ้ริหาร แผนปี 2554 ร้อยละ

1 ดา้นการส่งเสริมอาชีพสร้างเศรษฐกิจชุมชน 2,710,000.00     3.38

2 ดา้นการศึกษา 13,741,480.00   17.12

3 ดา้นสังคมสงเคราะห์ 4,904,000.00     6.11

4 ดา้นรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 1,640,000.00     2.04

5 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและงานบริการสาธารณะ36,360,000.00   45.30

6 ดา้นสาธารณสุข 6,290,000.00 7.84

7  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 640,000.00        0.80

8 ดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียวและการกีฬา 1,180,000.00     1.47

9 ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวฒันธรรมและศาสนา1,070,000.00     1.33

10 ดา้นประชาสัมพนัธ์ 1,680,000.00     2.09

11 ดา้นการบริหารองคก์ร 10,050,880.00   12.52

80,266,360.00   100.00

#REF!

#REF!
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งบประมาณตามแผนพฒันา ปี 2554 แยกตามนโยบายผูบ้รหิาร

ดา้นการสง่เสรมิอาชพีสรา้งเศรษฐกจิชุมชน
ดา้นการศกึษา
ดา้นสงัคมสงเคราะห์
ดา้นรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยฯ
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและงานบรกิารสาธารณะ
ดา้นสาธารณสขุ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม
ดา้นสง่เสรมิการท่องเทีย่วและการกฬีา
ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีศลิปวฒันธรรมและศาสนา
ดา้นประชาสมัพนัธ์
ดา้นการบรหิารองคก์ร



ดา้นการเศรษฐกจิ

ก่อสร้างฝายน ้าลน้ ล าน ้าคาว แห่งท่ี 2 เพ่ือให้
บรรเทาภยั

ฝายน ้าลน้บริเวณ 
ชุมชนท่ี 4

         15,000,000.00

ขุดลอกและก่อสร้างพนงักนัตล่ิงเลียบล าน ้าคาว เพ่ือการ
ระบายน ้า

ท  าการขุดลอกล าน ้า
คาวในเขตพ้ืนท่ี ต.

           2,000,000.00

ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสนบัสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ดา้น
การเกษตรฯ (กลุ่มเกษตรอินทรีย)์

เพ่ือให้
ต  าบล

อาคารศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนท่ี 7

              500,000.00

ก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนสญัจรชุมชนท่ี 1-7 300,000.00             

ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนสญัจรชุมชนท่ี 1-7 800,000.00             

ขยายไหล่ถนน เพ่ือให้ประชาชนสญัจรชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ก่อสร้าง/ปรับปรุงรางระบายน ้า เพ่ือการระบายน ้าและชุมชนท่ี 1-7 1,500,000.00          

วางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพกั เพ่ือการระบายน ้าและชุมชนท่ี 1-7 350,000.00             

ป้ายเคร่ืองหมายและตีเสน้จราจรฯ เพ่ือความปลอดภยัในการชุมชนท่ี 1-7 200,000.00             

ขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟก่ิงสาธารณะ เพ่ือความปลอดภยัในการชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ต่อเติม เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีภายในและภายนอก 200,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ต่อเติมอาคาร,ศาลาเอนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ต่อเติมศาลาป่าชา้ เมรุ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีชุมชนท่ี 2,4,7 500,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุงพนงั ดาดล าเหมือง เพ่ือการระบายน ้าและชุมชนท่ี 1-7 2,000,000.00          

ก่อสร้าง / ปรับปรุงประตูระบายน ้า เพ่ือการระบายน ้าและชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุงสะพาน เพ่ือให้ประชาชนสญัจรชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ปิดฝาราง เพ่ือให้ประชาชนสญัจรชุมชนท่ี 1-7 ความยาว 50,000.00               

ปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชนและบริเวณอาคารท่ีท าการเทศบาลเพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีชุมชนท่ี 1-7 400,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ,สวนสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุงสนามกีฬาสระวา่ยน ้า ,สถานท่ีออกก าลงักายเพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีชุมชนท่ี 1-7 500,000.00             

ก่อสร้างราวกนัตก เพ่ือความปลอดภยัในการชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุงท่ีจอดรถ เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บท่ีท  าการเทศบาล 200,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุงร้ัว เพ่ือให้ทรัพยสิ์นของชุมชนท่ี 1-7 200,000.00             

ก่อสร้าง / ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีชุมชนท่ี 1-7 300,000.00             

จดัซ้ือท่ีดิน เพ่ือให้ชุมชนมีท่ีดินในการชุมชนท่ี 1-7 4,000,000.00          

ปรับปรุง / ถมท่ีดิน เพ่ือให้ชุมชนมีท่ีดินในการชุมชนท่ี 1-7 300,000.00             



จดัซ้ือท่ีดินเพ่ือขยายถนนพร้อมสร้างร้ัว เพ่ือความปลอดภยัในการชุมชนท่ี 1-7 1,000,000.00          

ก่อสร้าง เสาเหล็กพร้อมตาข่าย เพ่ือป้องกนัอนัตรายชุมชนท่ี 1-7 100,000.00             

ปรับปรุงอาคารสถานท่ีของส านกัทะเบียน พร้อมติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้า

เพ่ือ
ซ่อมแซม

อาคารส านกัทะเบียน
ชา้งเผือก(ทต.หนอง

              150,000.00

ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บา้น เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของปากทางเขา้ชุมชนท่ี 2  และ 300,000.00             

ขยายเขต / ปรับปรุงระบบประปา ท่อประปา และอุปกรณ์การผลิตเพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ชุมชนท่ี 1-7 60,000.00               

ก่อสร้างอาคารบรรจุน ้าดิบ-น ้าใสพร้อมเดินท่อน ้า เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ชุมชนท่ี 1-7 1,500,000.00          

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 600,000.00             

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะฯ เพ่ือบ ารุงรักษาไฟฟ้าไฟฟ้าสาธารณะภายใน 50,000.00               

ก่อสร้าง / ปรับปรุง /เมรุเป็นระบบไฟฟ้า เพ่ือแกไ้ขปัญหามลพิษทางเมรุ ชุมชนท่ี 2,4,7 2,500,000.00          

จดัตั้งศูนยฝึ์กอาชีพ  และจดัหางานในเขตเทศบาล ต.
หนองป่าคร่ัง

เพ่ือ
ส่งเสริม

ฝึกอบรมอาชีพสาขา
ต่างๆดา้นช่าง,อาหาร,

                1,000,000.00

ส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือกระตุน้
เศรษฐกิจ

เป็นแหล่งท่องเท่ียว
แห่งหน่ึงของจงัหวดั

              200,000.00

ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ใน
ชุมชน

เพ่ิมโอกาส
และ

จดัแสดงสินคา้ 
ผลิตภณัฑข์อง

              100,000.00

ส่งเสริมการตลาดดว้ยอินเทอร์เน็ตต าบล เพ่ิมโอกาส
และ

จดัท าขอ้มูลสินคา้
ชุมชนเพ่ือเผยแพร่

              100,000.00

ส่งเสริมการพฒันามาตรฐานสินคา้ชุมชน เพ่ือให้
ผูผ้ลิตมี

ประชุม/ฝึกอบรม/
จดัท าเอกสารเผยแพร่

              100,000.00

เกษตรพอเพียง ส่งเสริม
การเกษตร

ส่งเสริม  สนบัสนุน
การปลูกพืชผกั, พืช

           1,000,000.00

สนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชนมีสนบัสนุนการด าเนิน 30,000.00               

ส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน เพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชนมีจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ 100,000.00             

จา้งนกัเรียนและนกัศึกษาท างานในวนัหยดุ/ปิดภาคเรียน เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายจา้งนกัเรียนและ 80,000.00               

39,070,000.00        

ดา้นสงัคม

ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาล
หนองป่าคร่ัง  / ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นบวกครกนอ้ย

เพ่ือจดัการ
เรียนการ

นกัเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา

              200,000.00

จดัห้องสนบัสนุน การเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมพนู
ความรู้และ

จดัหอ้งสนบัสนุน การ
เรียนการสอน เช่น หอ้ง

              200,000.00

ประกนัคุณภาพการศึกษา(การประกนัภายใน/ภายนอก
โดย สมศ.)

การบริหาร
จดัการใน

ประกนัคุณภาพ
ภายในและภายนอก

              100,000.00

การเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ ระดบัจงัหวดั 
ระดบัเขต/ ระดบัประเทศ

เพ่ือส่งเสริม
 กระตุน้ให้

นกัเรียนของโรงเรียน
อนุบาลหนองป่าคร่ัง 

                60,000.00

จดัท าเวปไซด์ของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าคร่ัง/และ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบวกครกนอ้ย

เพ่ือ
ประชาสมัพั

จดัท าเวปไซด์ของ 
โรงเรียนอนุบาล

                40,000.00

นิเทศการศึกษา เพ่ือการ
แกไ้ข 

นิเทศการศึกษา เพ่ือ
แกไ้ข ปรับปรุงการ

                35,000.00

ขยายชั้นเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าคร่ัง เพ่ือจดั
การศึกษา

นกัเรียนทุกคนใน
โรงเรียนอนุบาล

              600,000.00

จดัแสดงผลงานทางวิชาการของ                         โรงเรียน
อนุบาลหนองป่าคร่ัง/ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบวกครกนอ้ย

เพ่ือ
ประชาสมัพั

จดัแสดงผลงานของ    
           โรงเรียน

                50,000.00



จดังานวนัส าคญัของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์
 และประเพณีวฒันธรรม

เพ่ือ
ส่งเสริม

จดังานวนัส าคญัของ
สถาบนัชาติ ศาสนา 

              600,000.00

การจดัสัปดาห์วนัเด็กแห่งชาติ เพ่ือ
ส่งเสริม

จดักิจกรรมสปัดาห์วนั
เด็กให้กบันกัเรียนใน

              100,000.00

วนัชมพ+ู ฟ้าสัมพนัธ์  เพ่ือเปิด
โอกาสให้

ผูป้กครอง ครู นกัเรียน
 ไดร่้วมกิจกรรม

                30,000.00

การจดังานประจ าปีและพิธีมอบสัมฤทธิบตัร เพ่ือสร้าง
เสริม

จดังานประจ าปีของ 
ร.ร.อนุบาลหนองป่า

                35,000.00

การจดัท าธนาคารขอ้สอบ เพ่ือ
รวบรวม

จดัระบบและสถานท่ี
ในการจดัเก็บขอ้สอบ

                  5,000.00

การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศกองการศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลหนองป่าคร่ังและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบวก

เพ่ือจดัท า
ระบบ

จดัท าระบบขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ของ

                30,000.00

สอนเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพ

นกัเรียนมีคุณภาพ
และมีความเป็นเลิศ

              300,000.00

การจดัการศึกษาระบบเคเบิ้ลทีวี เพ่ือ
เสริมสร้าง

จดัสร้างห้องเรียน
สถานีเคเบิ้ลทีวีภายใน

              100,000.00

การจดัโรงเรียน 2 ภาษา เพ่ือให้
นกัเรียน

นกัเรียนสามารถใช้
ภาษาไทย-องักฤษได้

              150,000.00

การเขา้ร่วมมหกรรมการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน เพ่ือ
ส่งเสริม

ผูบ้ริหาร บุคลากร ครู
 นกัเรียน 

              120,000.00

จดัตั้งศูนยส่์งเสริมความรู้ความสามารถดา้นศิลปะ เพ่ือ
สนบัสนุน

จดัตั้งศูนยส่์งเสริม
ความรู้ความสามารถ

              100,000.00

ค่ายเยาวชนรักษห์นองป่าคร่ัง เพ่ือ
ฝึกอบรมให้

จดัค่ายเยาวชนรักษ์
หนองป่าคร่ัง

                70,000.00

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สียคา่ใชจ่้าย 15 ปี เพ่ือ
สนบัสนุน

สนบัสนุนการจดั
การศึกษาโดยไมเ่สีย

              450,000.00

อุดหนุนสภาเดก็เยาวชนเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง เพ่ือจดัท า
โครงการ

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลหนอง

              280,000.00

ก่อสร้างอาคารเรียนและหอพกัพร้อมครุภณัฑ์ เพ่ือจดั
การศึกษา

นกัเรียน ในโรงเรียน
อนุบาลหนองป่าคร่ัง

           6,000,000.00

ปรับปรุงหอ้งเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 
ทรงมีพระชนมาย ุ 84  พรรษา

เพ่ือร่วม
แสดงความ

ปรับปรุงห้องเพ่ือเทิด
 พระเกียรติ

                80,000.00

ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณโรงเรียนฯ เพ่ือให้
บริเวณ

ปรับปรุงภูมิทศัน์ใน
โรงเรียนอนุบาล

                60,000.00

จดัสร้างโรงเพาะช า เพ่ือ
ส่งเสริม

จดัสร้างเรือนเพาะช า 
 ของ โรงเรียน

                20,000.00

ปรับปรุงห้องพฒันาการเด็กปฐมวยั เพ่ือ
ปรับปรุง

ปูพ้ืนและผนงั ติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ  

              200,000.00

ปรับปรุงห้องเรียนและห้องสนบัสนุนการสอนโรงเรียน
อนุบาลหนองป่าคร่ัง

เพ่ือสร้าง
ความ

ติดตั้งเหล็กดดัหนา้ต่าง
  ติดตั้งป้ายนิเทศใน

                50,000.00

อบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพ่ือสร้าง
ความสมัพนั

จดัอบรม/ ศึกษาดูงาน
เด็กและเยาวชน

                30,000.00

โครงการอาหารกลางวนั โรงเรียนในสงักดัเทศบาลฯ เพ่ือให้
นกัเรียน

นกัเรียนในสงักดั 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

          522,600.00
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสงักดัเทศบาลฯ เพ่ือให้

นกัเรียน
นกัเรียนในสงักดั 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

          329,640.00
โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนชุมชนบา้นบวกครกนอ้ย เพ่ือให้

นกัเรียน
นกัเรียนในสงักดั
โรงเรียนชุมชนบา้น

          718,640.00
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนบา้นบวกครก
นอ้ย

เพ่ือให้
นกัเรียน

นกัเรียนในสงักดั
โรงเรียนชุมชนบา้น

          270,600.00

ฝึกอบรมเพ่ิมพนูทกัษะคณะกรรมการพฒันาสตรี เพ่ือส่งเสริมความรู้และเพ่ิมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ /ศึกษาดูงาน30,000.00               

ฝึกอบรมเพ่ิมพนูทกัษะคณะกรรมการกลุ่มฌาปณกิจสงเคราะห์เพ่ือส่งเสริมความรู้และเพ่ิมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ /ศึกษาดูงาน20,000.00               

ฝึกอบรมเพ่ิมพนูทกัษะคณะท างานศูนยพ์ฒันาครอบครัว เพ่ือส่งเสริมความรู้และเพ่ิมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ /ศึกษาดูงาน80,000.00               



เพ่ิมศกัยภาพองคก์รชุมชนและเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมความรู้และเพ่ิมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ /ศึกษาดูงาน350,000.00             

บริการรถรับส่งนกัเรียนในเขตเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง เพ่ือ
ส่งเสริมให้

จดับริการรถรับส่ง
นกัเรียนในเขต

              600,000.00

เทิดทูนสถาบนัส าคญัของชาติ กระตุน้
การมีส่วน

งานกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ

              500,000.00

อบรมลูกเสือชาวบา้น กระตุน้
การมีส่วน

อบรมลูกเสือชาวบา้น
 จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 

              200,000.00

อบรมการให้ความรู้ทางดา้นกฎหมายเบ้ืองตน้แก่
ประชาชน

เพ่ือให้
ประชาชน

อบรม หรือเผยแพร่ 
กฎหมายเบ้ืองตน้แก่

                25,000.00

อุดหนุนศูนยพ์ฒันาครอบครัวระดบัหมู่บา้นและต าบล  - เพ่ือให้การด าเนินงานหน่วย สนนัสนุนกิจกรรมของ 100,000.00             

ครอบครัวอบอุ่น เพ่ือ
ส่งเสริม

จดักิจกรรมให้
ครอบครัวไดมี้

300,000.00             

สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ เพ่ือ
ช่วยเหลือ

ผูสู้งอายใุนเขต
เทศบาลต าบลหนอง

           2,010,000.00

สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการ เพ่ือ
ช่วยเหลือ

คนพิการในเขต
เทศบาลต าบลหนอง

              420,000.00

สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ เพ่ือ
ช่วยเหลือ

ผูป่้วยเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลหนอง

              264,000.00

สนบัสนุนทุนการศึกษา เพ่ือแบ่ง
เบาภาระ

สนบัสนุน
ทุนการศึกษาแก่

              900,000.00

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาทุนการศึกษา เพ่ือแบ่ง
เบาภาระ

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวเน่ืองกบั

              700,000.00

สงเคราะห์ผูย้ากไร้ ดอ้ยโอกาส ท่ีประสบปัญหาความ
เดือดร้อนในเขตเทศบาล

เพ่ือ
ช่วยเหลือ

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรั้บการ

              150,000.00

จดัหาอุปกรณ์ด ารงชีพส าหรับผูพิ้การ ผูป่้วยเร้ือรัง 
ผูสู้งอายุ

เพ่ือ
ช่วยเหลือผู ้

จดัหาอุปกรณ์ด ารง
ชีพส าหรับผูพิ้การ 

                60,000.00

ป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ เพ่ือป้องกนัควบคุมรณรงคใ์ห้ความรู้เร่ืองการควบ- 100,000.00

จดัตั้งและด าเนินการศูนยอ์นามยัแม่และเด็ก  -  เพ่ือให้หญิงตั้งครรภแ์ละจดัตั้งและด าเนินการ 800,000.00             

บริการตรวจสุขภาพประชาชนนอ้มถวายเป็นพระราชกุศล    -  เพ่ือจดับริการดา้นการจดับริการหน่วยแพทยใ์นวนัส าคญั60,000.00               

ศูนยบ์ริการทางดา้นสาธารณสุข เพ่ือบริการส่งต่อผูป่้วยจดับริการส่งต่อผูป่้วยไปรักษาต่อ 50,000.00

สนบัสนุนงานแพทยแ์ผนไทย เพ่ืออนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน รณรงคใ์ห้ความรู้เร่ือง 3,000,000.00

จดังานศพตามประเพณีและการดูแลฌาปณสถาน เพ่ือให้ฌาปนสถานมีดูแลรักษาความสะอาดของสุสาน 30,000.00

อบรมผูป้ระกอบการ (งบอุดหนุน) เพ่ือให้ผูป้ระกอบการร้าน-อบรมผูป้ระกอบการร้านอาหาร 60,000.00               

โครงการส่งเสริมสุขภาพ(งบอุดหนุน) ประชาชนมีสุขภาพอนามยัส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 60,000.00               

อบรมกลุ่มเส่ียง(งบอุดหนุน) 1.  เพ่ือให้กลุ่มท่ีมีความเส่ียงจดัอบรม/เขา้ค่ายเยาวชน 60,000.00               

อุดหนุนชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุข ทต.หนองป่าคร่ัง(งบอุดหนุน)เพ่ือให้การด าเนินงานสนนัสนุนกิจกรรมดา้น 70,000.00               

โรงพยาบาลเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง  เพ่ือบริการประชาชนประชาชนของเทศบาลต าบล 1,000,000.00

โครงการจดัตั้งศูนยค์วบคุมเขตประชากรสุนขั เพ่ือบริการประชาชนสตัวเ์ล้ียงในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล100,000.00

เงินสมทบระบบประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งท่ีหรือพ้ืนท่ี  เพ่ือสมทบกองทุนประกนัประชาชนสามารถบริหารจดัการ 600,000.00

ป้องกนัและต่อตา้นยาเสพติด เพ่ือให้ยา
เสพติด

1.อบรมประชาชนให้
มีความรู้เก่ียวกบัยา

              300,000.00



การแข่งขนักีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลหนองป่าคร่ัง
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบวกครกนอ้ย

เพ่ือ
ประเมินผล

นกัเรียนทุกคนไดรั้บ
ความรู้ ทกัษะและ

                30,000.00

แข่งขนักีฬาอนุบาลสมัพนัธ์ เพ่ือให้
นกัเรียน

จดัการแข่งขนัและเขา้
ร่วมการแข่งขนักีฬา

              100,000.00

การเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬานร.อปท.ระดบัภาคและ
ระดบัประเทศ

 เพ่ือ
ส่งเสริมให้

คดัเลือกนกัเรียนเพ่ือ
ส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั

              100,000.00

อุดหนุนศูนยกี์ฬาเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน

สนบัสนุนกิจกรรม
ของศูนยกี์ฬาเทศบาล

              700,000.00

โครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา อปท.เมืองเชียงใหม่ ส่งเสริม
สุขภาพลา

เขา้ร่วมการแข่งขนั
กีฬา อปท.เมือง

              250,000.00

สอนและจดัตั้งวงดนตรี เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง เพ่ือจดั
กิจกรรม

จดัหาครูผูส้อน / 
จดัซ้ือเคร่ืองดนตรี

              500,000.00

โรงเรียนส่งเสริมศิลปวฒันธรรมลา้นนา เพ่ือให้
นกัเรียนมี

นกัเรียนทุกคนไดรั้บ
ความรู้ ทกัษะและ

                50,000.00

อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบล หนองป่าคร่ัง เพ่ือให้การ
ด าเนิน

อุดหนุนการจดั
กิจกรรมของสภา

              450,000.00

อุดหนุนวดับวกครกนอ้ย เพ่ือให้การ
ด าเนิน

อุดหนุนการจดั
กิจกรรมเผยแพร่พทุธ

                70,000.00

27,185,480.00   

ดา้นความมัน่คง

อบรมหรือ ทบทวนอาสาจราจร เพ่ือ
เพ่ิมพนู

ฝึกอบรมความรู้
เก่ียวกบัการจราจรฯ 

                70,000.00

อบรมหรือ ทบทวนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นความมัน่คง
 (ตาสปัรด)

เพ่ือลด
อาชญากรรม

ฝึกอบรมความรู้
เก่ียวกบัการป้องกนั

                90,000.00

ยทุธวิธีรักษาความปลอดภยั บุคคลส าคญั  เพ่ือให้
บุคคล

ฝึกอบรมการรักษา
ความปลอดภยัฯ 

                60,000.00

อบรมหรือ อบรมทบทวน อปพร. เพ่ือ
เพ่ิมพนู

ฝึกอบรมความรู้
เก่ียวกบังานป้องกนั

                70,000.00

ซอ้มแผนป้องกนัอคัคีภยับนอาคารสูง เพ่ือเป็นการ
เตรียม 

ซอ้มแผนป้องกนัภยั
อาคารสูงส าหรับ

                25,000.00

อบรมการใชอุ้ปกรณ์ในการป้องกนัอคัคีภยั เพ่ือเป็นการ
เตรียม 

ฝึกอบรม เร่ือง การ
ป้องกนัอคัคีภยับน

                25,000.00

ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนการปฏิบติังานของ อป
พร.ต.หนองป่าคร่ัง และอาสาจราจรฯ

ให้การ
สนบัสนุน

ค่าวสัดุ อุปกรณ์ใน
การปฏิบติังาน  ค่าเบ้ีย

           1,000,000.00

ติดตั้งและซ่อมแซมกลอ้งวงจรปิดภายในต าบล  เพ่ือให้
ประชาชน

ติดตั้งและซ่อมแซม
กลอ้งวงจรปิดภายใน

              300,000.00

1,640,000.00     

 ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

อบรมสาธิตการผลิตปุ๋ ยอินทรียจ์ากขยะมูลฝอย เพ่ือลด
ปริมาณ

1. ลดปริมาณขยะใน
พ้ืนท่ีเทศบาลต าบล

              300,000.00

หนองป่าคร่ังเมืองน่าอยู่ 1.เพ่ือจดัการส่ิงแวดลอ้มให้ดูแลจดัการส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ี 200,000.00             

ปล่อยปลาลงน ้าแม่คาวเพ่ือนอ้มถวายเป็นพระราชกุศล เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ปล่อยพนัธุ์ปลาลงสู่ล าน ้าแม่คาว 20,000.00               



พฒันาศกัยภาพแกนน าอาสาสมคัรสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม (อสสม.)เพ่ือพฒันาศกัยภาพเสริม - จดัอบรมเชิงปฏิบติัการแก่ 100,000.00

รณรงคแ์กไ้ขปัญหาไฟป่า หมอกควนั และภยัแลง้ กระตุน้
การมีส่วน

จดักิจกรรม 
สนบัสนุนหน่วยงาน

                20,000.00

640,000.00        

ดา้นการบรหิารจัดการ

ค่าใชจ่้ายปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ทต าบล เพ่ือให้การ
บริหาร

ระบบอินเตอร์เน็ท
ต าบล

                20,000.00

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเก็บเวปไซด์และฐานขอ้มูล ค่าจดทะเบียน
โดเมนเนม

เพ่ือให้การ
บริหาร

ระบบอินเตอร์เน็ท
ต าบล

                30,000.00

ประชาสมัพนัธ์กิจการของเทศบาล เพ่ือให้
ประชาชน

จดัท าแผ่นพบัแต่ละ
โครงการจดัท า

              300,000.00

ปรับปรุงซ่อมแซมอินเตอร์เน็ตชุมชน เพ่ือให้
ประชาชน

ปรับปรุงซ่อมแซม
อินเตอร์เน็ตชุมชน

              150,000.00

ปรับปรุงห้องศูนยข์อ้มูลข่าวสาร(ชั้น 1)  เพ่ือให้
ประชาชน

ปรับปรุงระบบและ
ห้อง เพ่ือใชเ้ป็นศูนย์

           1,000,000.00

เทศบาลเคล่ือนท่ีพบปะประชาชน พ่ือให้บริ
การ

จดัโครงการเทศบาล
เคล่ือนท่ีอยา่งนอ้ยปี

                50,000.00

อบรมอาสาสมคัรประชาสมัพนัธ์ประจ าหมู่บา้น เพ่ือจดัตั้ง
ชมรมผู ้

จดัฝึกอบรมให้กบั
อาสาสมคัร

                30,000.00

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและระบบเสียงไร้
สาย

เพ่ือให้
ประชาชน

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย

              100,000.00

ค่าใชจ่้ายโครงการทศันศึกษาดูงาน พฒันาขีด
ความสามาร

ทศันศึกษาดูงานของ
บุคลากร

              200,000.00

ค่าใชจ่้ายในการให้ทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรทอ้งถ่ิน พฒันาขีด
ความสามาร

ให้ทุนการศึกษาแก่
พนกังานและสมาชิก

              297,000.00

ประกวดครูและโรงเรียนดีเด่น เพ่ือกระตุน้
และให้การ

จดัการประกวดระดบั
เทศบาลและเขา้ร่วม

                50,000.00

จดัท าแผนพฒันาสามปี เพ่ือคน้หา
ปัญหา  

แผนยทุธศาสตร์ / 
แผนพฒันาสามปี /

                70,000.00

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา เพ่ือติดตาม
และ

รายงานการติดตาม
และประเมินผล

                40,000.00

ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งและลงประชามติ เพ่ือเป็น
การ

ค่าใชจ่้ายในการ
เลือกตั้งและลง

              200,000.00

โครงการจดัเก็บขอ้มูลเพ่ือการพฒันา เพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มูลใน

ค่าใชจ่้ายการจดัเก็บ
ขอ้มูลเช่น จปฐ  กชช 

                50,000.00

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ส าหรับงานประมวลผล (จอ 
17 น้ิว)(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์กระทรวง ICT)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 3 ชุด                 99,000.00

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA(ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์กระทรวง ICT)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 3 ชุด                 15,000.00

เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ขาวด า (20 หนา้/นาที)(ราคา
มาตรฐานครุภณัฑ ์กระทรวง ICT)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 ชุด                 12,000.00

ชุดคอมพิวเตอร์ปฏิบติังาน ทะเบียนฯ พร้อมการเช่ือมต่อ
ระบบทะเบียนราษฎร

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 ชุด               340,260.00



โปรแกรมงานจดัเก็บขอ้มูลประชากร เพ่ือใชเ้ป็น
ฐานขอ้มลู

จ านวน 1 โปรแกรม                 45,000.00

ตูเ้หล็กสองบาน เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 2 หลงั                 10,440.00

เคร่ืองถ่ายเอกสารความเร็วไม่ต  ่ากวา่ 20 ต่อนาที (ราคา
มาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง               100,000.00

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 
18,000 บีทีย ู(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 3 เคร่ือง                 94,500.00

เคร่ืองโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดาส่งเอกสารไดค้ร้ัง
ละ 20 แผ่น(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง                 18,000.00

ตูส้าขาโทรศพัท์ เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 ตู้                 30,000.00

ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง เพ่ือ
ให้บริการ

จ านวน 1 ชุด                 15,000.00

โต๊ะพร้อมเกา้อ้ีส าหรับห้องกิจการสภา เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 ชุด                   5,000.00

โทรทศัน์ แอลซีดี ทีวี ขนาดจอภาพไม่ต  ่ากวา่ 32 น้ิว 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 2 เคร่ือง                 50,000.00

เคร่ืองเล่น  ดีวีดี เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง                 10,000.00

กลอ้งวีดิโอ (ดิจิตอล ) เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง                 40,000.00

ล าโพงติดผนงั เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน  3 ตวั                 10,000.00

อุปกรณ์ส่ือสาร  (วิทยสุนาม) ชนิดมือถือ 5  วตัต์ เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 5  ชุด                 60,000.00

การติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายในอาคารส านกังานเทศบาล
ต าบลหนองป่าคร่ัง

เพ่ือเป็นการ
รักษาความ

จ านวน 1 ระบบ               140,000.00

ตูเ้ยน็  ขนาดไม่ต  ่ากวา่  7  คิวบิกฟตุ  (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ือ
ให้บริการ

จ านวน 2 ตู้                 18,000.00

เคร่ืองท าน ้าร้อน น ้าเยน็ เพ่ือ
ให้บริการ

จ านวน 2 ตู้                 16,000.00

เคร่ืองท าน ้าเยน็ เพ่ือ
ให้บริการ

จ านวน 1 ตู้                   5,000.00

ผา้ม่าน / ม่านปรับแสง เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 ชุด                 15,000.00

รถบรรทกุน ้า 3,000 ลิตร เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

จุน ้าไดไ้มน่อ้ยกว่า 
3,000 ลิตร  เคร่ืองยนต์

         1,350,000.00

สายส่งน ้าดบัเพลิงสีแดง เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

สายส่งน ้าดบัเพลิงสีแดง
(สายผา้ใบ) ขนาด1.5x 

              142,500.00

หวัฉีดดบัเพลิง พร้อมขอ้ต่อ เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

หวัฉีดดบัเพลิง พร้อม
ขอ้ต่อ ขนาด 2.5 น้ิว 

                71,000.00

ท่อดูดน ้าดบัเพลิง เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

ชนิดมีขดลวดภายใน
เน้ือยางขนาด 3 น้ิว ยาว 

                25,000.00

เบาะลม เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

ขนาด 8 เมตรx 8
เมตรสูง 2 เมตร 

              120,000.00

เคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิงแบบหาบหาม เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 43 
แรงมา้ แบบ 2 สูบ 2 

              170,000.00

ชุดผจญเพลิง เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

จ านวน 1 ชุด                 85,000.00

ถงัออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

จ านวน 1 ชุด                 90,000.00

เล่ือยโซ่ยนต์ เพ่ือใชง้าน
ป้องกนั

ขนาด 25 น้ิว จ  านวน 1
 เคร่ือง

                43,000.00

อุดหนุนศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารจดัซ้ือจดัจา้ง (อบต.สนั
ผีเส้ือ)

เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน

สนบัสนุนกิจกรรม
ของ อบต.สนัผีเส้ือ 

                10,000.00



อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.เมืองเชียงใหม่ เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน

สนบัสนุนกิจกรรม
ของ อ.เมือง เช่น งาน

              150,000.00

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง  จ.เชียงใหม่ เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน

สนบัสนุนกิจกรรม
ของจ.เชียงใหม ่ เช่น 

                40,000.00

อุดหนุนการจดัซ้ือ ระบบปฏิบติัการงานทะเบียน server 
จ านวน 1 ชุด (งานทะเบียน)

เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน

สนบัสนุนท่ีท าการ
ปกครอง อ าเภอเมือง 

              190,000.00

อุดหนุนส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จ.
เชียงใหม่

เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน

สนบัสนุนสนง.ทอ้งถ่ิน
 จงัหวดัเชียงใหม ่เช่น 

                20,000.00

ปรับปรุงระบบขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภา

จ านวน 1 โปรแกรม                 50,000.00

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 
18,000 บีทีย ู(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ืออ านวย
ความ

จ านวน  3 เคร่ือง                 94,500.00

ชุดไฟ Follow พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือให้
ระบบการ

 จ านวน  1 ชุด 78,300.00 

เคร่ืองตบดิน เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน  1 เคร่ือง                 17,500.00

เคร่ืองสูบน ้า (สูบน ้าได ้450 ลิตรต่อนาที) เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง                 11,000.00

เคร่ืองสูบน ้าบาดาล เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 2 เคร่ือง               110,000.00

รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แบบอดัทา้ย เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน  1 คนั            2,300,000.00

เคร่ืองพน่ละอองฝอย (ULV) เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง / ปี 
(จดัซ้ือ ปีเวน้ปี)

90,000.00

เคร่ืองพน่หมอกควนั เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง / ปี 
(จดัซ้ือ ปีเวน้ปี)

70,000.00

 รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซีซี เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 คนั 42,000.00

เคร่ืองโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้
คร้ังละ 20 แผ่น (ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกั

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน  1   เคร่ือง 18,000.00

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน ขนาด 18,000 
บีทียู

เพ่ือ
ให้บริการ

จ านวน  3 เคร่ือง                 94,500.00

พดัลมไอน ้าตั้งพ้ืน เพ่ือ
ให้บริการ

จ านวน  4 เคร่ือง                 44,000.00

กลอ้งวีดิโอ (ดิจิตอล ) เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง 40,000.00

ล าโพงติดผนงั เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน  3 ตวั                 10,000.00

รถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน  1 คนั 1,700,000.00

ครุภณัฑกี์ฬา(เคร่ืองออกก าลงักาย) เพ่ือ
ส่งเสริม

จ านวน 3 ชุด 240,000.00

โต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับนกัเรียน เพ่ืออ านวย
ความ

จ านวน  30 ชุด/ปี                 36,000.00

โต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับผูบ้ริหารและครูผูส้อน เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 5 ชุด                 25,000.00

ตูเ้หล็กสองบาน เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 4 หลงั/ปี                 20,880.00

เคร่ืองโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดาส่งเอกสารไดค้ร้ัง
ละ 20 แผ่น(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง                 18,000.00

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน ขนาด 18,000 
บีทีย ู(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ืออ านวย
ความ

จ านวน 6 เคร่ือง               189,000.00

โทรทศัน์ แอลซีดี ทีวี ขนาดจอภาพไม่ต  ่ากวา่ 32 น้ิว 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ือใชใ้น
การเรียน

ปีละ 2 เคร่ือง                 50,000.00

กลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่นอ้ยกวา่
 12 ลา้นพิกเซล(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกั

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง                 11,000.00



เคร่ืองเล่น วีซีดี / ดีวีดี เพ่ือใชใ้น
การเรียน

ปีละ 2 เคร่ือง                 10,000.00

เตาแก๊สพร้อมถงับรรจุแก๊สหุงตม้และอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้น
การเรียน

ปีละ 1 ชุด                   6,000.00

เตียงพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้น
การปฐม

ปี 2554 จ านวน 2 ชุด 
ปี 2555 จ านวน 1  ชุด

                10,000.00

โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้น
การเรียน

ปีละ 2 ชุด                 10,000.00

เคร่ืองท าความสะอาดสระวา่ยน ้าพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้น
การเรียน

จ านวน 1 ชุด                 50,000.00

เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ขาวด า (20 หนา้/นาที)(ราคา
มาตรฐานครุภณัฑ ์กระทรวง ICT)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 ชุด                 12,000.00

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 
18,000 บีทีย ู(ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ)

เพ่ือใชใ้น
การ

จ านวน 1 เคร่ือง                 31,500.00

11,730,880.00   



ยทุธศาสตร์จงัหวดัเชียงใหม่ แผนปี 2554 ร้อยละ

ดา้นการเศรษฐกิจ 39,070,000.00   48.68

ดา้นสังคม 27,185,480.00   33.87

ดา้นความมัน่คง 1,640,000.00     2.04

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 640,000.00        0.80

ดา้นการบริหารจดัการ 11,730,880.00   14.61

80,266,360.00  

#REF!



















48.68%

33.87%

2.04%

0.80%

14.61%

งบประมาณตามแผนพฒันา ปี 2554 แยกตามยทุธศาตรจ์งัหวดัเชยีงใหม่

ดา้นการเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม
ดา้นความมัน่คง ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ดา้นการบรหิารจดัการ



ยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาล แผนปี 2554

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 34,128,000.00   

การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย ัง่ยนื 1,357,550.00     

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  ระบบนิเวศน์   อยา่งย ัง่ยนื 28,993,600.00   

การอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟแูละสืบสานศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 12,870,000.00   

การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 77,979,150.00   

การจดัระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย #REF!

การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี #REF!

#REF!



ร้อยละ

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

21.97%

18.67
8.29%

50.20%

0.00%0.00%งบประมาณตามแผนพฒันา ปี 2554 แยกตามยุทธศาตร์การพฒันาเทศบาล

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
การพฒันาเศรษฐกจิตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูค่วามยัง่ยนื
การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม ระบบนิเวศน์ อยา่งยัง่ยนื
การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภูมปัิญญาทอ้งถิน่
การพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน
การจดัระเบยีบชุมชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
การพฒันาการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี



0.87%

18.67%

และภูมปัิญญาทอ้งถิน่



(ผ.๐๒)

หน่วยงาน

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ / กิจกรรม ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร ถนนเลยีบคลองชลประทาน ซอย 21 ซา้ย 0 1,280,400 0 1,280,400      กองชา่ง

(ฝ่ังขวา) บา้นชา่งค านอ้ย หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นแหวน เชื่อม บา้นชา่งค านอ้ย หมู่ที่ 1 อบจ.เชยีงใหม่

ต าบลหางดง และ บา้นสนัทราย หมู่ที่ 9 ต าบลหนองแกว๋ ขนาดพื้นที่ กวา้ง 

6.00 เมตร ยาว 388.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่  2,328 ตารางเมตร

2 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร ถนนเลยีบคลอง ชลประทาน 0 0 24,336,000 24,336,000    กองชา่ง

 ซอย 21 ซา้ย (ฝ่ังซา้ย) บา้นชา่งค านอ้ย หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นแหวน อบจ.เชยีงใหม่

เชื่อม ถนนสายหางดง - ทา่ขี้เหลก็ บา้นน้ าโทง้ หมู่ที่ 2 ต าบลสบแมข่า่

0 1,280,400 24,336,000 25,616,400 

1,

รวมท้ังสิ้น  จ านวน   2   โครงการ

งบประมาณ

บัญชปีระสานโครงการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

โดยเทศบาลต าบลบ้านแหวน

ตามกรอบการประสานท่ี  2 การพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 - 2560) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.03)

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค 41 28,071,000 37 25,914,000 272 116,298,000 350 170,283,000 

สาธารณูปการ ภายในเขตต าบลบา้นแหวน

1.2  กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 4 6,057,000 2 380,000 2 380,000 4 6,057,000 

 เพื่อเชือ่มโยงเศรษฐกจิและการพัฒนาทอ้งถิ่น ภายในต าบลระหวา่งต าบลและอ าเภอ

รวม 45 34,128,000 39 26,294,000 274 116,678,000 354 176,340,000 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาประชาชนอยูด่มีีสุข

2.1  แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและกระจายรายไดแ้กป่ระชาชน 2 350,000 2 2,260,000 1 20,000,000 5 22,610,000 

2.2  แนวทางการพัฒนาสง่เสริมการพัฒนาครอบครัว 1 250,000 1 50,000 1 50,000 3 350,000 

2.3  แนวทางการพัฒนาสง่เสริมการยกระดบัคณุภาพและผลติภณัฑช์ุมชน 5 398,000 5 328,000 4 1,058,000 9 1,668,000 

2.4  แนวทางการพัฒนาสง่เสริมความมั่นคงทางอาชพีและรายไดข้อง 8 359,550 4 280,000 4 280,000 8 359,550 

ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รวม 16 1,357,550 12 2,918,000 10 21,388,000 25 24,987,550 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข 

3.1  แนวทางการพัฒนาปอ้งกนัรักษาและสง่เสริมสขุภาพอนามยัของประชาชน 10 1,068,600 8 1,195,000 8 1,445,000 12 1,618,600 

3.2  แนวทางการพัฒนางานสขุาภบิาลชุมชนและสถานที่ 2 3,500,000 1 2,500,000 1 7,500,000 3 8,500,000 

บัญชสีรุปโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่
แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 - 2562)

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.03)

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี

3.3  แนวทางการพัฒนาสง่เสริมการศกึษาและวัฒนธรรมในชุมชน

 - แผนงานการศกึษา 20 5,900,000 13 3,670,000 14 11,155,000 25 14,485,000 

 - แผนงานฟืน้ฟูศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 14 964,000 13 914,000 14 944,000 15 994,000 

3.4 แนวทางการพัฒนาสง่เสริมสวัสดกิารและนนัทนาการ

 - แผนงานสง่เสริมสวัสดกิาร 13 12,671,000 12 11,955,000 13 11,855,000 16 12,971,000 

 - แผนงานการสง่เสริมกฬีาและนนัทนาการ 12 4,890,000 10 3,340,000 12 5,240,000 18 10,190,000 

รวม 71 28,993,600 57 23,574,000 62 38,139,000 89 48,758,600 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การปกครอง การบรหิารจดัการ

4.1  แนวทางการพัฒนาสง่เสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน 6 250,000 8 570,000 11 1,270,000 13 1,620,000 

4.2  แนวทางการพัฒนาบคุลากร 4 750,000 2 450,000 1 400,000 5 800,000 

4.3  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏบิัตงิานและเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ 28 7,780,000 14 4,250,000 18 4,150,000 38 12,180,000 

4.4  แนวทางการพัฒนาปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 14 4,090,000 15 1,630,000 15 1,730,000 20 4,560,000 

รวม 52 12,870,000 39 6,900,000 45 7,550,000 76 19,160,000 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านกึและความตระหนกัในการจัดการ 4 260,000 5 290,000 5 290,000 5 290,000 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

5.2  แนวทางการพัฒนาการฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 3 370,000 6 570,000 6 620,000 7 670,000 

รวม 7 630,000 11 860,000 11 910,000 12 960,000 

รวมท้ังสิ้น 191 77,979,150 158 60,546,000 402 184,665,000 556 270,206,150 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.03)

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี

หมู่ท่ี ถนน ท่อ ราง ก าแพงกนัดิน อาคาร ไฟฟ้า อ่ืน รวม
1 (สะพานเช่ือมหนองควาย + ไฟก่ิงชลประทาน+ประปาจากหนองควาย) 1 3 2 1 1 4 5 17

2 (ตดัไฟก่ิงชลประทาน+ประปาจากหนองควายออก) 6 3 4 1 2 16
3 2 2 8 2 2 1 7 24
4 5 3 4 2 2 1 4 21
5 9 3 14 2 3 1 7 39
6 4 3 1 3 11
7 4 1 5 1 1 2 3 17
8 5 3 7 3 1 2 4 25
9 8 5 4 2 3 7 29

10 8 3 9 2 13 35

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.03)

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี

11 5 5 2 1 1 2 2 18
รวม 252

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า พร้อมผิวทาง

หนิคลกุ

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

ขนาด กวา้ง 

0.30*0.50 ม.ยาว

 68.00 ม.

210,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ด ี

ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

                          1.1  แนวทางการพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเขตต าบลบ้านแหวน 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  1   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื , และ 

 - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชมุชน, และ

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ้านไร่  หมู่ท่ี 1   ต าบลบ้านแหวน

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 โครงการกอ่สร้างทอ่

เหลี่ยม พร้อมหชูา้ง

พร้อมราวกนัตก ผิวทาง

หนิคลกุ

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

ขนาด กวา้ง 1.20 

ม.*1.20 ม. ยาว 

12.00 ม.

260,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ด ี

ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้าง ถนน 

 คสล. เขา้บา้นกองขงิ

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ขนาด กวา้ง  4.00

 ม. ยาว 980.00 ม.

2,270,000  -  - ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

ระบายน้ าบริเวณขา้ง

โครงการหลวง 

(เพาะพันธุไ์มด้อก)

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

กอ่สร้างวางทอ่

ระบายน้ า หมู่ที่ 1 

บา้นไร่

 - 300,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ด ี

ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการกอ่สร้างฝาย

ตบัตอง

เพือ่บริหารจัดการน้ าให้

เพยีงพอกบัประชาชน

ฝายจ านวน  1 แหง่ - 300,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

บริหารจัดการน้ าใน

พื้นที่ ร้อยละ 

75-85

 มฝีายในการจัดการ

น้ าที่เพยีงพอตอ่

ประชาชนในพื้นที่

กองชา่ง

6 โครงการขยายเขต

ไฟฟา้พร้อมตดิตั้งไฟกิ่ง 

ภายในหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้

พร้อมตดิตั้งไฟกิ่ง 

หมู่ที่  1 บา้นไร่

 - 500,000 - ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

7 โครงการกอ่สร้างสนาม

กฬีาในร่ม

เพือ่สร้างสถานที่ออกก าลงั

กายของหมู่บา้น

สนามกฬีากลาง

หมู่บา้น หมู่ที่ 1

 - - 800,000 ประชาชนมคีวามพงึ

พอใจจากการ

ด าเนนิกจิกรรม 

ร้อยละ 75-85

 ประชาชนมสีถานที่

ออกก าลงักายที่ได้

ออกก าลงักายที่ได้

มาตรฐาน และมี

สขุภาพร่างกายที่

แข็งแรง

กองชา่ง  

กรมทาง

หลวงชนบท

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 โครงการกอ่สร้างฝายล า

เหมอืงศาลาหวับา้น

เพือ่บริหารจัดการน้ า ให้

เพยีงพอกบัประชาชน

ฝาย                 

จ านวน 1 แหง่

 -  - 300,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

บริหารจัดการน้ าใน

พื้นที่ ร้อยละ 

75-85

 มฝีายในการจัดการ

น้ าที่เพยีงพอตอ่

ประชาชนในพื้นที่

กองชา่ง

9 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

เหลี่ยมและผิวถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ล า

เหมอืงศาลาหนา้คาร์แคร์

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

กอ่สร้างวางทอ่

ระบายน้ า หมู่ที่ 1 

บา้นไร่

-  - 500,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ด ี

ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

10 โครงการกอ่สร้างสะพาน

เชื่อมเขต        หมู่ที่ 1 

ต าบลบา้นแหวน -   

หมู่ที่ 3 ต าบลหนอง

ควาย

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

         สะพาน       

  จ านวน   1  แหง่

 -  - 700,000 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

สญัจร ร้อยละ 

75-85

 สะพานมคีวามกวา้ง

เพยีงพอกบัการ

คมนาคมขนสง่

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า คสล.ดา้นทศิ

เหนอื บา้นพอ่มา

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

     รางระบายน้ า   

   จ านวน   1  แหง่

 -  - 460,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ด ี

ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

12 โครงการตดิตั้งกระจก

โคง้ ภายในหมู่บา้น

เพือ่ปอ้งกนัการเกดิอุบตัเิหตุ

ในบริเวณจุดเสี่ยง

  ตดิตั้งกระจกโคง้ 

บริเวณ หมู่ที่ 1

 -  - 25,000 ประชาชนมคีวามพงึ

พอใจจากการ

ด าเนนิกจิกรรม 

ร้อยละ 75-85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

13 โครงการกอ่สร้างอาคาร

 ร้านคา้ชุมชน

เพือ่สง่เสริมรายไดใ้หแ้ก่

ประชาชนในทอ้งถิ่น

อาคารร้านคา้ชุมชน

     จ านวน  1  หลงั

 -  - 1,000,000 ประชาชนมคีวามพงึ

พอใจจากการ

ด าเนนิกจิกรรม 

ร้อยละ 75-85

 มสีถานที่ให้

ประชาชนไดร้วมกลุ่ม

เพือ่สง่เสริมรายได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

14 ระบบน้ าเพือ่การเกษตร

จากฝาย

เพือ่บริหารจัดการน้ า ให้

เพยีงพอกบัเกษตรกรในฤดแูลง้

ฝายจ านวน  1 แหง่  -  - 450,000 ความพงึพอใจของ

เกษตรกรตอ่การ

บริหารจัดการน้ า

เพือ่การเกษตรใน

พื้นที่ ร้อยละ 

75-85

 มแีหลง่น้ าที่

เพยีงพอตอ่การท า

เกษตรกรรมในพื้นที่

กองชา่ง

15 กอ่สร้างท านบพนงักั้น

ดนิเชื่อมบา้นกองขงิ

เพือ่ปอ้งกนัปญัหาตลิ่งพัง พนงักนัดนิ            

  จ านวน    1  แหง่

 -  - 500,000 ความส าเร็จของการ

แกไ้ขปญัหาการ

พังทลายของดนิหลงั

เสร็จสิ้นโครงการ 

อยู่ในระดบัดี

 ลดความเสยีหาย

ของแนวตลิ่งพัง จาก

น้ ากดัเซาะ

กองชา่ง

16 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

บริเวณหลงัรพ.สต.บา้น

ไร่ (หลงัอนามยั)

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

     รางระบายน้ า   

   จ านวน   1  แหง่

 -  - 600,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ด ี

ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

17 โครงการกอ่สร้างถนน

สายหลกั ชว่งระหวา่ง

บา้นพอ่มา - สดุคนั

คลองชลประทาน

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน  จ านวน 1 แหง่  -  - 650,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

18 โครงการขยายเขตไฟฟา้

บา้นกองขงิ

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ขยายเขตระบบ

ไฟฟา้บา้นกองขงิ

 -  - 600,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

19 โครงการขุดลอกล า

เหมอืงภายในหมู่บา้น

เพือ่ใหก้ารระบายน้ าอยู่ใน

สภาพคลอ่ง ทางเดนิน้ าสะดวก

ล าเหมอืงภายใน

หมู่บา้น

 -  - 200,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 ปอ้งกนัการขาด

แคลนน้ าในบางพื้นที่

 และปอ้งกนัปญัหา

น้ าทว่มขัง

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

20 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

ระบายน้ า  ถนนสาย

หลกัทศิตะวันออกหนา้

บา้นนายสมบรูณ์  กติิ

กศุลถงึสะพานคนัคลอง

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า        

     จ านวน  1  แหง่

- - 370,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ด ี

ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

21 โครงการขยายเขตไฟฟา้

หลงัโรงพยาบาล

สง่เสริมสขุภาพบา้นไร่

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน่ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ขยายเขตระบบ

ไฟฟา้สาธารณะหมู่

ที่  1  บา้นไร่

- - 350,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

22 โครงการขยายเขตไฟฟา้

หลงัโรงพยาบาล

สง่เสริมสขุภาพบา้นไร่

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน่ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้

สาธารณะพร้อม

ตดิตั้งไฟกิ่ง หมู่ที่  1

 บา้นไร่

- - 350,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

23 โครงการขุดเจาะบอ่

บาดาล

เพือ่ใหป้ระชาชมแีหลง่น้ าและ

มนี้ าเพยีงพอตอ่การอุปโภค-

บริโภค

น้ าบาดาล จ านวน 

1  แหง่

- - 480,000 ประชาชนมนี้ า

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภคร้อย

ละ 75-85

 ประชาชนมนี้ าที่

สะอาดและเพยีงพอ

ตอ่การอุ

กองชา่ง

24 โครงการกอ่สร้างถนน

แอสฟัลทต์กิคอนกรีต

ซอยใหม ่(ซอยบา้นนาย

เจริญ)

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนนจ านวน 1 สาย - - 600,000 ร้อยละ 75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก  

รวดเร็ว  ปลอดภยั

กองชา่ง

2,740,000 1,100,000 8,935,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

ถนน (1) ท่อ

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

ถนน (1) ท่อ

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

ถนน (1) ท่อ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

ถนน (1) ท่อ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

ถนน (1) ท่อ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

ถนน (1) ท่อ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

ถนน (1) ท่อ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

ถนน (1) ท่อ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

ถนน (1) ท่อ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมผิวจราจรแบบ 

 OVER-LAY  ดว้ยแอส

ฟัลทต์กิคอนกรีต  

เคลอืบผิวถนนสายหลกั

บา้นแหวน

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ขนาด  กวา้ง  4.00  

ม.*320 ม.

537,000  -  - ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  1   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บ้านโขงขาว   หมู่ท่ี 2   ต าบลบ้านแหวน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื , และ ยทุธศาสตร์ท่ี 4 

 - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชมุชน, และ ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

                          1.1  แนวทางการพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเขตต าบลบ้านแหวน 

การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 โครงการกอ่สร้าง ถนน 

 คสล. ขา้งร้านเอกคาร์

แคร์ถงึแนวเขต

ชลประทาน

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภยั

ขนาด  กวา้ง 3.50

 ม  ยาว  170.00

  ม.

330,000  -  - ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า  ซอยร่ืนรมย์

บา้นโขงขาว (ซอยขา้งวัด

โขงขาว)

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

ขนาด กวา้ง 30*

0.50 ม. ยาว  

350  ม.

950,000  -  - ความพงึพอใจ

ของประชาชนตอ่

การแกไ้ขปญัหา

การระบายน้ าและ

น้ าทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ด ี

ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

4 โครงการถนนแอสฟัลท์

ตกิคอนกรีตถนนเรียบ

คลองชลประทานถงึบา้น

เตม็สขุ

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก 

 รวดเร็วและปลอดภยั

ถนน  จ านวน  1  

สาย

 - 700,000  - ความพงึพอใจ

ของประชาชนตอ่

การแกไ้ขปญัหา

การระบายน้ าและ

น้ าทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ด ี

ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการเจาะบอ่น้ า

บาดาลแกไ้ขภยัแลง้

เพือ่ใหป้ระชาชนมแีหลง่น้ า

และมนี้ าเพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค

บอ่บาดาลจ านวน 1

 บอ่

 - 500,000  - ประชาชนมนี้ า

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค

ร้อยละ 75-85

 ประชาชนมนี้ าที่

สะอาดและเพยีงพอ

ตอ่การอุปโภค-บริโภค

กองชา่ง

6 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ าแบบรางเปดิ

พร้อมราวกนัตกล า

เหมอืงโพงบา้นแหวน 

(ตอ่จากโครงการเดมิ)

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า 

จ านวน  1  แหง่

 - 3,500,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชนตอ่

การแกไ้ขปญัหา

การระบายน้ าและ

น้ าทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ด ี

ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

7 โครงการกอ่สร้างถนน

บดอัดลกูรัง/หนิคลกุ 

วางทอ่และราวกนัตก

หนา้ทอ่พร้อมสะพาน

ขา้มคลองถนนเลยีบ

คลองชลประทานบา้น

โขงขาวถงึหมู่บา้นเตม็สขุ

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

กอ่สร้างวางทอ่

ระบายน้ า หมู่ที่ 2

 - - 430,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ าขา้งถนนสาย

หลกับา้นโขงขาวฝ่ัง

โบสถค์ริสตจักรตอ่จาก

โครงการเดมิจนถงึบา้น

นางศรีพล บญุมา

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า 

จ านวน  1  แหง่

 -  - 480,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชนตอ่

กาแกไขปญัหา

การระบายน้ าและ

น้ าทว่มขังร้อยละ

 75-85

 มกีารระบายน้ าที่ด ี

ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

9 โครงการปรับปรุงและ

ขยายเขตประปาใน

หมู่บา้นและสนามกฬีา

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าเพยีงพอ

ตอ่การอุปโภค-บริโภค

ประปา จ านวน 1 

แหง่

-  - 600,000 ประชาชนมนี้ า

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ 75-85

 ประชาชนมนี้ าที่

สะอาดและเพยีงพอ

ตอ่การอุปโภค-บริโภค

กองชา่ง

10 โครงการตดิตั้งสญัญาณ

ไฟจราจร (ไฟเขยีว-ไฟ

แดง) แยกคลอง

ชลประทานใหญแ่ยก

ขา้งวัดโขงขาว

เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติและทรัพย์สนิ

 ลดการเกดิอุบตัเิหตุ

สญัญาณไฟจราจร

จ านวน 1 จุด

 -  - 800,000 ประชาชนมคีวาม

พงึพอใจจากการ

ด าเนนิกจิกรรม 

ร้อยละ 75-85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติและ

ทรัพย์สนิ

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

ระบายน้ าพร้อมบอ่พัก

และถมหนิคลกุขา้ง

โบสถค์ริสจักรสบืพระพร

 เลยีบคลองชลประทาน

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า 

จ านวน  1  แหง่

-  - 450,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชนตอ่

การแกไ้ขปญัหา

การระบายน้ าและ

น้ าทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ด ี

ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

12 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

 Box Convert ล าเหมอืง

หมเูนา่ลอดคลอง

ชลประทานใหญบ่า้น

แหวน และทอ่ลอด

คลองชลประทานเลก็ 

ทางเขา้หมู่บา้นเตม็สขุ

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

ทอ่ระบายน้ าจ านวน

 1 แหง่

 -  - 420,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชนตอ่

การแกไ้ขปญัหา

การระบายน้ าและ

น้ าทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ด ี

ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

13 โครงการกอ่สร้างฝาย

ปนัน้ า ปากเหมอืงโพ 

ขา้งวัดศรีโพธิ์ทอง (ไร่

เหนอื)

เพือ่บริหารจัดการน้ าให้

เพยีงพอกบัประชาชน

ฝาย จ านวน 1 แหง่  -  - 320,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชนตอ่

การบริหารจัดการ

น้ าในพื้นที่ ร้อยละ

 75-85

 มฝีายในการจัดการ

น้ าที่เพยีงพอตอ่

ประชาชนในพื้นที่

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

14 โครงการขยายเขตไฟฟา้

เขา้ศาลาเอนกประสงค์

บา้นแหวน

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ขยายเขตระบบ

ไฟฟา้สาธารณะ 

ตดิตั้งไฟกิ่งภายใน

หมู่บา้น

 -  - 250,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน 

ร้อยละ75-85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติและ

ทรัพย์สนิ

กองชา่ง

15 โครงการกอ่สร้างวาง

ทอ่พร้อมบอ่พักล า

เหมอืงเลยีบสนามกฬีา

เทศบาลถงึคลอง

ชลประทาน พร้อมถม

หนิคลกุเตรียมพื้นผิวถนน

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

ทอ่ระบายน้ าจ านวน

 1 แหง่

 -  - 850,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชนตอ่

การแกไ้ขปญัหา

การระบายน้ าและ

น้ าทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ด ี

ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

16 โครงการกอ่สร้างถนน

แอสฟัลทต์กิคอนกรีต 

ซอยร่วมใจบา้นแหวน 

พร้อมถมหนิคลกุไหลท่าง

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 แหง่  -  - 490,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

17 โครงการกอ่สร้างถนน

แอสฟัลทต์กิคอนกรีต

ทางเขา้ศาลา

เอนกประสงคบ์า้นแหวน

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับกาคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 แหง่  -  - 500,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

18 โครงการขุดลอกล า

เหมอืงหมเูนา่ จาก

ฝายตั๊บตองถงึปา่ชา้

บา้นนาบกุ

เพือ่ใหก้ารระบายน้ าอยู่ใน

สภาพคลอ่งทางเดนิน้ าสะดวก

ล าเหมอืงหมทูี่ 2  -  - 150,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชนตอ่

การไขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขัง ร้อยละ 

75-85

 ปอ้งกนัการขาด

แคลนน้ าในบางพื้นที่

และปอ้งกนัปญัหาน้ า

ทว่มขัง

กองชา่ง

19 กอ่สร้างอาคาร

เอนกประสงคบ์า้นแหวน

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีสานที่ใช้

ร่วมกนั ในการประกอบ

กจิกรรม

อาคาร

เอนกประสงค ์

จ านวน  1  หลงั

- - 1,000,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน 

ร้อยละ75-85

 ประชาชนไดม้สีถานที่

ในการด าเนนิกจิกรรม

ร่วมกนั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

20 โครงการขยายเขตไฟกิ่ง

ถนนทางเขา้ศาลา

เอนกประสงคบ์า้นแหวน

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ขยายเขตระบบ

ไฟฟา้สาธารณะ 

ตดิตั้งไฟกิ่งภายใน

หมู่บา้น

 -  - 30,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน 

ร้อยละ75-85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติและ

ทรัพย์สนิ

กองชา่ง

1,817,000 4,700,000 6,770,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า คสล. ซอย 

7/1 (ตอ่จากโครงการ

เดมิ)   หนา้บา้นนางบวั

ค าพร้อมเสริมทอ่

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

ขนาด กวา้ง 0.30 ม.*

 0.50 ม. ยาว 94.00

 ม.

275,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ดี

 ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  1   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บ้านท้าวบุญเรอืง   หมู่ท่ี 3   ต าบลบ้านแหวน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื , และ ยทุธศาสตร์ท่ี 4

 - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชมุชน, และ ยทุธศาสตร์ท่ี 3

                          1.1  แนวทางการพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเขตต าบลบ้านแหวน 

การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 กอ่สร้างรางระบายน้ าล า

เหมอืงกลางบา้น ขา้ง

โรงเรียนบา้นทา้วบญุเรือง

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

 ขนาด  1.00  ม.*

1.00  ม.  ยาว  

24.00  ม.

175,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ดี

 ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างศาลา

เอนกประสงค ์2 ชัน้ 

พร้อมร้ือถอนโครงการ

เดมิ

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใช้

ร่วมกนัในการด าเนนิกจิกรรม

ตา่ง ๆ

ศาลาอเนกประสงค ์  

จ านวน  1  หลงั ขนาด

 4.00 ม.  ยาว 

21.00 ม.

1,900,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ

75-85

 ประชาชนมสีถานที่

ในการท ากจิกรรม

ร่วมกนั

กองชา่ง

4 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

คสล. ซอย 5/1

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 - 350,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขัง ร้อยละ 

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ดี

 ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

ระบายน้ า คสล. จาก

โรงงานน้ าดื่ม-หมู่บา้น

โรยัลวลิล์

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

ทอ่ระบายน้ า            

จ านวน    1   แหง่

 - 420,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ดี

 ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

6 กอ่สร้างรางระบายน้ าค

สล.ล าเหมอืงกลางบา้น 

ซอย 3 เชื่อมซอย 4

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า  จ านวน 

 1  แหง่

 - 650,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ดี

 ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้

และตดิตั้งไฟกิ่งเพิม่เตมิ

ภายในหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ขยายเขตระบบไฟฟา้

สาธารณะและตดิตั้ง

ไฟกิ่งภายในหมู่บา้น

 -  - 330,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75 - 85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า บริเวณ

โรงงานมหาวันนา

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

ทอ่ระบายน้ า            

จ านวน    1   แหง่

 -  - 410,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ดี

 ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

9 โครงการวางทอ่ระบบ

สง่น้ าประปา

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าเพยีงพอ

ตอ่การอุปโภค-บริโภค

ระบบประชาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 3

 -  - 350,000 ประชาชนมนี้ า

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ 75-85

 ประชาชนมนี้ าที่

สะอาดและ

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค

กองชา่ง

10 วางทอ่ระบายน้ า ซอย

ย่อยหลา่ยลอ้ง

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

 -  - 300,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ดี

 ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

คสล.  ซอย 1, ซอย 2

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

 -  - 400,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ดี

 ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

12 กอ่สร้างอาคารเกบ็

พัสดปุระจ าหมู่บา้น

เพือ่ใหม้สีถานที่ใชเ้กบ็พัสดุ

ของหมู่บา้น

อาคารเกบ็พัสด ุ 

จ านวน  1 หลงั

 -  - 600,000 ความถงึพอใจของ

ประชาชนในการ

ด าเนนิกจิกรรม

ตา่ง ๆ ร้อยละ 75

 - 85

 มสีถานที่ในการ

จัดเกบ็พัสดุ

สว่นกลางของ

หมู่บา้น

กองชา่ง

13 จัดซื้อที่ดนิเพือ่สร้าง

สนามกฬีาประจ าหมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใช้

ร่วมกนัในการด าเนนิกจิกรรม

ตา่ง ๆ

สนามกฬีาหมู่บา้น     

จ านวน  1  แหง่

 -  - 1,500,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนในการ

ด าเนนิกจิกรรม  

ร้อยละ 75-85

 ประชาชนมสีถานที่

ในการท ากจิกรรม

และออกก าลงักาย

ร่วมกนั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

14 กอ่สร้างซุ้มประตู

หมู่บา้นพร้อมปรับแตง่

ภมูทิศันภ์ายในหมู่บา้น

เพือ่ปรับปรุงภมูทิศันข์อง

หมู่บา้นใหส้วยงาม

ซุ้มประต ู          

จ านวน 1 แหง่

 -  - 150,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ

75-85

 ภมูทิศันส์วยงาม

เปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย

กองชา่ง

15 ปรับปรุงสนามกฬีา

โรงเรียนทา้วบญุเรือง

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใช้

ร่วมกนัในการด าเนนิกจิกรรม

ตา่ง ๆ

สนามกฬีาโรงเรียน  -  - 200,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ

75-85

 ประชาชนมสีถานที่

ในการท ากจิกรรม

และออกก าลงักาย

ร่วมกนั

กองชา่ง

16 กอ่สร้างก าแพงกั้นดนิล า

เหมอืงขา้งร้านอู๊ดซาลอน

เพือ่ปอ้งกนัปญัหาตลิ่งพัง ก าแพงกั้นดนิ            

  จ านวน    1  แหง่

 -  - 550,000 ความส าเร็จของการ

แกไ้ขปญัหาการ

พังทลายของดนิหลงั

เสร็จสิ้นโครงการ 

อยู่ในระดบัดี

 ลดความเสยีหาย

ของแนวตลิ่งพัง 

จากน้ ากดัเซาะ

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

17 กอ่ลร้างท านบกั้นดนิล า

เหมอืงกลางตอ่จากราง

หมู่บา้นพรภทัร

เพือ่ปอ้งกนัปญัหาตลิ่งพัง ท านบกั้นดนิ             

 จ านวน    1  แหง่

 -  - 500,000 ความส าเร็จของการ

แกไ้ขปญัหาการ

พังทลายของดนิหลงั

เสร็จสิ้นโครงการ 

อยู่ในระดบัดี

 ลดความเสยีหาย

ของแนวตลิ่งพัง 

จากน้ ากดัเซาะ

กองชา่ง

18 ขุดลอกล าเหมอืง ม.3 เพือ่ใหก้ารระบายน้ าอยู่ใน

สภาพคลอ่ง ทางเดนิน้ าสะดวก

ล าเหมอืงหมู่ที่ 3  -  - 100,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 ปอ้งกนัการขาด

แคลนน้ าในบาง

พื้นที่ และปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่มขัง

กองชา่ง

19 ซอ่มแซมและปรับปรุง

ระบบเสยีงตามสายและ

ระบบเคร่ืองเสยีง

เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มลู

ขา่วสารทนัตอ่เหตกุารณ์

ระบบเสยีงตามสาย

หมู่บา้น หมู่ที่ 3

 -  - 500,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75-85

 ประชาชนไดรั้บ

ขอ้มลูขา่วสารที่มี

ประโยชนแ์ละทนัตอ่

เหตกุารณ์

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

20 กอ่สร้างถนนแอสฟัลทต์ิ

กคอนกรีต ซอย 10

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 แหง่  -  - 500,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

21 วางทอ่ระบายน้ าพร้อม

บอ่พัก และผิวทางหนิ

คลกุ บริเวณ ล าเหมอืง

ปูแ่จ้ ซอย 4 (นายบญุม ี

 สายขัด)

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

กอ่สร้างวางทอ่ระบาย

น้ า หมู่ที่ 3

 -  - 500,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ดี

 ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

22 กอ่สร้างรางระบายน้ า

หลงับา้นนายแกว้ ถงึ

ครัวนอ้ยนุ้ย

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

 1  แหง่

- - 800,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่งขังรนอ้ยละ  

75-85

 มกีารระบายน้ าที่ดี

 ปอ้งกนัน้ าทว่มขังได้

กองชา่ง

2,350,000 1,420,000 7,690,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างวางทอ่ระบาย

น้ าพร้อมบอ่พักและผิว

ทางหนิคลกุล าเหมอืง 

หลงัปั๊ม ปตท. ไปถงึล า

เหมอืงสายลอ้ง

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

ทอ่ระบายน้ า จ านวน  

1  แหง่  ขนาด  0.80 

 ม. ยาว 290.00  ม.

1,300,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การแกไ้ข

ปญัหาการระบายน้ า

และน้ าทว่มขังร้อยละ 

75 - 85

มกีารระบายน้ าที่ดี

 ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง

ได้

กองชา่ง

2 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

คสล. ซอย 4  ฝ่ังแทง้ค์

ประปา

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่  กวา้ง 0.30 

ม.*0.50 ม. ยาว 

72.00 ม.

200,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การแกไ้ข

ปญัหาการระบายน้ า

และน้ าทว่มขังร้อยละ 

75 - 85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  1   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บ้านชา่งค าน้อย   หมู่ท่ี 4   ต าบลบ้านแหวน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื , และ ยทุธศาสตร์ท่ี 4

 - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชมุชน, และ ยทุธศาสตร์ท่ี 3

                          1.1  แนวทางการพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเขตต าบลบ้านแหวน 

การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 โครงการกอ่สร้าง

อาคารอเนกประสงค์

ผู้สงูอายุ

เพือ่ใหผู้้สงูอายุมสีถานที่ใช้

ร่วมกนัในการประกอบ

กจิกรรม

อาคารอเนกประสงค ์

จ านวน  1  หลงั ขนาด

  6.00 ม.  ยาว  

12.00  ม.

600,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 มกีารคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้าง

ก าแพงกั้นดนิหลงัหอ

พอ่บา้น (ดา้นทศิเหนอื 

ซอย 5)

เพือ่ใหป้ระชาชนมแีหลง่น้ า

และมนี้ าเพยีงพอตอ่การ

อุปโภค - บริโภค

ระบบประปาหมู่บา้น  

หมู่ที่ 4

 - 1,500,000  - ประชาชนมนี้ าเพยีงพอ

ตอ่การอุปโภค-บริโภค

 ร้อยละ 75 - 85

 ประชาชนมนี้ าที่

สะอาดและ

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค - บริโภค

กองชา่ง

5 กอ่สร้างถนนซอย 2  

คลองชลประทาน

ทางเขา้บา้นพอ่ค า ทพิย์

จักร 2 ฝ่ัง

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนนจ านวน   1  สาย  - 460,000  - ร้อยละ75-85 ของ

ประชาชนที่ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

6 กอ่สร้างก าแพงกั้นดนิล า

เหมอืงแมท่า่ชา้ง ดา้นทศิ

เหนอืถงึดา้นทศิใต้

เพือ่ปอ้งกนัปญัหาตลิ่งพัง ก าแพงกั้นดนิ จ านวน  

 1  แหง่

 - 1,800,000 - ความส าเร็จของการ

แกไ้ขปญัหาการ

พังทลายของดนิหลงั

เสร็จสิ้นโครงการ อยู่

ในระดบัดี

 ลดความเสยีหาย

ของแนวตลิ่งพัง 

จากน้ ากดัเซาะ

กองชา่ง

7 กอ่สร้างก าแพงกั้นดนิล า

เหมอืงสายลอ้ง

เพือ่ปอ้งกนัปญัหาตลิ่งพัง ก าแพงกั้นดนิ จ านวน  

 1  แหง่

 -  - 750,000 ความส าเร็จของการ

แกไ้ขปญัหาการ

พังทลายของดนิหลงั

เสร็จสิ้นโครงการ อยู่

ในระดบัดี

 ลดความเสยีหาย

ของแนวตลิ่งพัง 

จากน้ ากดัเซาะ

กองชา่ง

8 ขยายสะพานขา้งบา้น

ผู้ชว่ยพรสนิ การอง

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

สะพาน  จ านวน 1 แหง่  -  - 320,000 ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสญัจร 

ร้อยละ 75-85

 สะพานมคีวาม

กวา้งเพยีงพอกบั

การคมนาคมขนสง่

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

9 เปลี่ยนทอ่ระบายน้ า

พร้อมบอ่พักขา้งศาลา

อา่นหนงัสอื ซอย 1

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

กอ่สร้างวางทอ่ระบาย

น้ า หมู่ที่ 4

 -  - 300,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การแกไ้ข

ปญัหาการระบายน้ า

และน้ าทว่มขังร้อยละ 

75 - 85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

10 กอ่สร้างประต ูเปดิ - 

ปดิ รางระบายน้ า ซอย 

4 และ ซอย 5

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 -  - 40,000 ร้อยละ75-85 ของ

ประชาชนที่ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

11 กอ่สร้างรางระบายน้ า

ซอยบา้นพอ่ศรี ทพิย์

จักรเชื่อมหมู่ที่ 5

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า      

จ านวน   1  แหง่

 -  - 420,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การแกไ้ข

ปญัหาการระบายน้ า

และน้ าทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

12 กอ่สร้างถนนซอยบา้น

พอ่ศรี  ทพิย์จักร เชื่อม 

หมู่ที่ 5

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 600,000 ร้อยละ75-85 ของ

ประชาชนที่ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

13 กอ่สร้างก าแพงกนัดนิล า

เหมอืงสายแมล่ม จนถงึ

ศนูย์ไชโย

เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา

ตลิ่งพัง

ก าแพงกนัดนิ จ านวน  

 1  แหง่

 -  - 750,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ลดการพังทลาย

ของดนิบริเวณริม

ตลิ่ง จากากรน้ า

กดัเซาะ

กองชา่ง

14 วางทอ่ระบายน้ า ขา้ง

บา้นสวนคาร์แคร์สู่ล า

เหมอืงแมล่ม

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 -  - 460,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

15 กอ่สร้างราวเหลก็ ซอย

 3 ล าเหมอืงแมท่า่ชา้ง

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 120,000 ร้อยละ75-85 ของ

ประชาชนที่ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

16 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

ระบายน้ าหนา้สสุานชา่ง

ค านอ้ย

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

 -  - 380,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การแกไ้ข

ปญัหาการระบายน้ า

และน้ าทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

17 ขยายเขตและปรับปรุง

ระบบประปาหมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนมแีหลง่น้ า

และมนี้ าเพยีงพอตอ่การ

อุปโภค - บริโภค

ระบบประปาหมู่บา้น  

หมู่ที่ 4

 -  - 420,000 ประชาชนมนี้ าเพยีงพอ

ตอ่การอุปโภค-บริโภค

 ร้อยละ 75 - 85

 ประชาชนมนี้ าที่

สะอาดและ

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค - บริโภค

กองชา่ง

18 ขุดลอกล าเหมอืงใน

หมู่บา้นทกุสาย

เพือ่ใหก้ารระบายน้ าอยู่ใน

สภาพคลอ่ง ทางเดนิน้ าสะดวก

ล าเหมอืงหมู่ที่ 4  -  - 300,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การแกไ้ข

ปญัหาการระบายน้ า

และน้ าทว่มขังร้อยละ 

75 - 85

 ปอ้งกนัการขาด

แคลนน้ าในบาง

พื้นที่ และปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่มขัง

กองชา่ง

19 กอ่สร้างสะพานเชื่อมเขต

 ทต.หางดง คลอง

ชลประทาน 21 ซา้ย

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

สะพาน  จ านวน 1 แหง่  -  - 600,000 ร้อยละ75-85 ของ

ประชาชนที่ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

20 กอ่สร้างถนนคลอง

ชลประทานเชื่อมตอ่หมู่ที่

 13

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 2,700,000 ร้อยละ75-85 ของ

ประชาชนที่ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

2,100,000 3,760,000 8,160,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงหอ

กระจายขา่ว (เสยีงตาม

สายหมู่บา้น)

เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มลู

ขา่วสารอย่างทั่วถงึ

หอกระจายขา่ว (เสยีง

ตามสาย)  หมู่ที่ 5

350,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนไดรั้บ

ขอ้มลูขา่วสาร

ของทางราชการ

อย่างทั่วถงึ

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ าหนา้บา้น ร.ต.

ทอง-หนา้บา้น

สารวัตรหลา่ย

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1   แหง่ ขนาด กวา้ง 

0.40*0.40ยาว 

62.00 ม.

186,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

บ้านชา่งค าหลวง  หมู่ท่ี 5   ต าบลบ้านแหวน

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื , และ 

 - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชมุชน, และ ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

                          1.1  แนวทางการพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเขตต าบลบ้านแหวน 

ยทุธศาสตร์ท่ี  1   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ าซอย 6 หนา้

บา้นนายสมเพชร - ล า

เหมอืงแมท่า่ชา้ง

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่ 

ขนาดกวา้ง 0.30 

เมตร ยาว 132 เมตร

 ลกึเฉลี่ย 0.40 - 

0.50 เมตร

340,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้าง

อุโมงคน์้ าลอด/รางเปดิ

หลงับา้นนายชัย-นายใจ๋

ใกลห้มู่บา้นธารดง

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

อุโมงคน์้ าลอด 1  แหง่ - 520,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการขยายเขตไฟกิ่ง

 ถนน, ทกุๆ ซอย

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้+ตดิตั้ง

ไฟกิ่ง หมู่ที่ 5

 - 300,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ

75-85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

6 โครงการกอ่สร้างทอ่

เหลี่ยมหนา้บา้นนาย

มานพ ขันค า ซอย 7

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 - 480,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

7 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า ซอย 10

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

 - - 360,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ าหนา้บา้นพี่

นาค-หนา้บา้นพอ่นอ้ย

ปัน๋

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

 -  - 400,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

9 โครงการสร้างราง

ระบายน้ าหนา้บา้นแม่

แสน

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

กอ่สร้างรางระบายน้ า

 หมู่ที่ 5

 -  - 420,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

10 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ าหนา้บา้นนาย

วโิรจน-์ล าเหมอืงแมท่า่

ชา้ง

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

กอ่สร้างรางระบายน้ า

 หมู่ที่ 5

 -  - 450,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11 โครงการลาดยางแอส

ฟัลทต์กิ ซอย 7/1,7/2,

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน  1  สาย  -  - 500,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

12 โครงการลาดยางแอล

ฟัลทต์กิ ซอย 6/1 ,  

6/2 ,

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน   1  สาย  -  - 400,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

13 โครงการวางทอ่ระบาย

น้ าและลาดยางแอส

ฟัลทต์กิ ซอย 9 -ซอย 

10

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน   1  สาย  -  - 480,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

14 โครงการกอ่สร้าง

ก าแพงกั้นดนิคอนกรีต

เสริมเหลก็ล าเหมอืงแม่

ทา่ชา้ง ซอย 1

เพือ่ปอ้งกนัปญัหาตลิ่งพัง ก าแพงกนัดนิ        

จ านวน    1  แหง่

 -  - 400,000 ความส าเร็จของ

การแกไ้ขปญัหา

การพังทลายของ

ดนิหลงัเสร็จสิ้น

โครงการ อยู่ใน

ระดบัดี

 ลดความเสยีหาย

ของแนวตลิ่งพัง 

จากน้ ากดัเซาะ

กองชา่ง

15 โครงการกอ่สร้างฝาย

น้ าลน้ ล าเหมอืงกลางล า

เหมอืงริน

เพือ่บริหารจัดการน้ า ให้

เพยีงพอกบัประชาชน

ฝาย                 

จ านวน 1 แหง่

 -  - 300,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

บริหารจัดการน้ า

ในพื้นที่ ร้อยละ 

75-85

 มฝีายในการ

จัดการน้ าที่

เพยีงพอตอ่

ประชาชนในพื้นที่

กองชา่ง

16 โครงการวางทอ่

คอนกรีตล าเหมอืง

ทรายหนา้บา้นนายกอ๋ง

แกว้  ค าโมะ๊

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 -  - 320,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

17 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า ซอย 6 หนา้

บา้นนายสมยั-บา้นนาย

เสนห่์

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

 -  - 600,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

18 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า ซอย 5

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

 -  - 480,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

19 โครงการลาดยางแอส

ฟัลทต์กิเสริมถนน ซอย

 5

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย

 -  - 400,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

20 โครงการขยายผิวจราจร

 ซอย 7 หนา้บา้นนาย

บญุสม-บา้นนางผ่องงาม

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย

 -  - 320,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

21 โครงการลาดยางแอส

ฟัลทต์กิ ซอย 10 

ตั้งแตส่ะพานหนา้วัด-

ตน้ไมป้อบ

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย

 -  - 600,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

22 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า ซอย 12

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 -  - 410,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

23 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า หนา้บา้นนาย

มาร์ตนิ - ล าเหมอืงริน

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

 -  - 500,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

24 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า ซอย 15

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

 -  - 420,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

25 โครงการขุดลอกล า

เหมอืงกลาง, ล าเหมอืง

ริน,ล าเหมอืงทราย,ล า

เหมอืงสนั

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

ขุดลอกล าเหมอืง       

 หมู่ที่  5

 -  - 150,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

26 โครงการขุดลอกล า

เหมอืงแมท่า่ชา้ง ตั้งแต่

ซอย 1-สิ้นสดุเขตหมู่ที่

 5

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

 -  - 80,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

27 โครงการขุดลอกล า

เหมอืงระหวา่งหมู่บา้น

ธารดง กบั หมู่บา้นชา่ง

ค า

เพือ่ใหก้ารระบายน้ าอยู่ใน

สภาพคลอ่ง ทางเดนิน้ าสะดวก

ล าเหมอืงหมู่ที่ 5  -  - 60,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 ปอ้งกนัการขาด

แคลนน้ าในบาง

พื้นที่ และปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่มขัง

กองชา่ง

28 โครงการลาดยางแอส

ฟัลทต์กิ ซอย 7/3

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 350,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

29 โครงการวางทอ่เหลี่ยม

ซอย 11 จากสะพาน

หนา้วัด-ฝายกั้นน้ าล า

เหมอืงหนา้วัด

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 -  - 520,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

30 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า หนา้บา้นนาย

สมศกัดิ-์หนา้บา้นนาง

เลก็ เลขา

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

 -  - 480,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

31 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

ระบายน้ าซอย 11

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

กอ่สร้างวางทอ่ระบาย

น้ า หมู่ที่ 5

 -  - 450,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

32 โครงการกอ่สร้างศาลา

ปฏบิตัธิรรมวัดร้างสนัเพจ

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีถานที่

ในการประกอบกจิกรรมทาง

ศาสนาร่วมกนั

ศาลาปฏบิตัธิรรม 

จ านวน 1 แหง่

 -  - 2,000,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนที่ไดร่้วม

กจิกรรม ร้อยละ 

75 - 85

 ประชาชนได้

ด าเนนิกจิกรรม

เพือ่ท านบุ ารุง

พระพุทธศาสนา

กองชา่ง

33 โครงการกอ่สร้างรางน้ า

ทิ้งหลงัโรงเรียน และ

หลงัวัด

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ าบริเวณ

หลงัโรงเรียนและหลงัวัด

 -  - 150,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

34 โครงการเทลาน

คอนกรีต (คสล.) 

สะพานหนา้วัด - สนาม

ฟุตบอลหนา้วัด

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีถานที่

ด าเนนิกจิกรรมร่วมกนั

ลานคอนกรีต จ านวน 

1 แหง่

 -  - 350,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75 - 85

 เสริมสร้างความ

สามคัคใีหก้บัคน

ในชุมชน

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

35 โครงการย้ายเสาไฟฟา้

สายเมน จ านวน 3 จุด 

(หนา้ปากซอย 9,บา้นมี

หอย ,แจ่งวัด)

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ย้ายเสาไฟฟา้สายเมน 

จ านวน 3 จุด

 -  - 250,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75 - 85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

36 โครงการกอ่สร้าง

ซอ่มแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ ถนนสาย

บา้นชา่งค า-ตน้เฮือด 

(ชว่งหนา้บา้นพอ่หลวง

สมพร-ปากทางหมู่บา้น

วภิานย์ีววิ)

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 200,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

37 โครงการกอ่สร้างลาน

คอนกรีต (คสล.)บริเวณ

ประปาหมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีถานที่

ด าเนนิกจิกรรมร่วมกนั

ลานคอนกรีต จ านวน 

1 แหง่

 -  - 300,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75 - 85

 เสริมสร้างความ

สามคัคใีหก้บัคน

ในชุมชน

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

38 โครงการกอ่สร้างพนงั

กั้นดนิล าเหมอืง ขา้ง

บา้นนายเสรี ไชยปญัญา

เพือ่ปอ้งกนัปญัหาตลิ่งพัง ก าแพงกนัดนิ        

จ านวน    1  แหง่

 -  - 280,000 ความส าเร็จของ

การแกไ้ขปญัหา

การพังทลายของ

ดนิหลงัเสร็จสิ้น

โครงการ อยู่ใน

ระดบัดี

 ลดความเสยีหาย

ของแนวตลิ่งพัง 

จากน้ ากดัเซาะ

กองชา่ง

39 โครงการวางทอ่เหลี่ยม

ล าเหมอืงหนา้วัด (ขา้ง

บา้นนายชุม  บญุเมอืง)

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

กอ่สร้างวางทอ่ระบาย

น้ า จ านวน 1  แหง่

- 470,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75 - 85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

40 โครงการขุดลอกราง

ระบายน้ าขา้งถนน 

(หนา้บา้นสารวัตรห

ลา่ย-ร้านจันทร์หลา้ขา้ว

ซอย และหนา้บา้นนาง

ลยั-หนา้บา้นปา่แกส้

สงิหโ์ต

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

ขุดลอกรางระบายน้ า

หมู่5

400,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75 - 85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

41 โครงการกอ่สร้าง  ถนน 

 คศล. ซอย  14  ชว่งที่ 

 2  ยาว  310 เมตร

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 650,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

42 โครงการจัดท าปา้ยบอก

ซอย ตา่ง ๆ ภายใน

หมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ

สะดวก ในการตดิตอ่สื่อสาร

และสญัจรไปมา

ปา้ยบอกทาง ภายใน

หมู่ที่  5

- 30,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

ตดิตอ่สื่อสารและ

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

สื่อสารและการ

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

43 โครงการกอ่สร้างถนน  

คศล. ซอย 6/1 (หนา้

บา้นยายค า-หมู่บา้น

พรรณทวิาวลิล์

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 500,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

44 โครงการถมหนิคลกุถนน

 ซอย 7/3 (ขา้งบา้นปา้

ลอ่ง)

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 250,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

876,000 1,300,000 15,680,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หนว่ยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

เหลี่ยมล าเหมอืง ซอย

บา้นนายอู๊ด จนถงึ 

กงศลุญี่ปุน่

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

ทอ่เหลี่ยมจ านวน 1 

แหง่ ขนาด  1.20 ม*

1.20 ม. 18 ทอ่น

และทอ่ 1.00*ยาว  

15.00 ม.

495,000  -  - ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  1   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บ้านปากกอง   หมู่ท่ี 6   ต าบลบ้านแหวน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื , และ 

 - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชมุชน, และ 

                 1.1  แนวทางการพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเขตต าบลบ้านแหวน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หนว่ยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 โครงการเสริมไหลท่าง 

คสล สายหลกัเชื่อม หมู่

 11

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ขนาด กวา้ง 4.00 ม. 

ยาว  615.00  ม.

1,430,000  -  - ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า  คสลหนา้

บา้น นายอิ่นค า กนัธยิะ

 ถงึ ศาลาเอนกประสงค์

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่ 

ขนาดกวา้ง 0.30 ม.  

ลกึ  0.50 เมตร ยาว 

 35.00  ม.

94,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

4 โครงการวางทอ่ระบาย

น้ าพร้อมกอ่สร้างถนน

ทางไป หมู่ที่ 12

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 - 450,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หนว่ยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

คสล.หนา้บา้นนายเสาร์

 นนัตา (ตอ่จากโครงการ

เดมิ)

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1   แหง่ ขนาดกวา้ง 

1.50 เมตร ยาว 40 

เมตร ลกึเฉลี่ย 1.50 

เมตร

- 450,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

6 โครงการวางทอ่ระบาย

น้ าพร้อมกอ่สร้างถนน

ทางไป หมู่ที่ 13

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 - 420,000 - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

7 วางทอ่ระบายน้ าพร้อม

กอ่สร้างถนนหนา้บา้น

นายพจน ์เปง็ใจ

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 -  - 360,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หนว่ยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 กอ่สร้างฝายน้ าลน้ 

พร้อมประตเูปดิ-ปดิ

เพือ่บริหารจัดการน้ า ให้

เพยีงพอกบัประชาชน

ฝาย จ านวน 1 แหง่  -  - 350,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

บริหารจัดการน้ า

ในพื้นที่ ร้อยละ 

75-85

 มฝีายในการ

จัดการน้ าที่

เพยีงพอตอ่

ประชาชนในพื้นที่

กองชา่ง

9 โครงการขุดลอกล า

เหมอืง

เพือ่ใหก้ารระบายน้ าอยู่ใน

สภาพคลอ่ง ทางเดนิน้ าสะดวก

ล าเหมอืงหมู่ที่ 6  -  - 100,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

ปอ้งกนัการขาด

แคลนน้ าในบาง

พื้นที่ และ

ปอ้งกนัปญัหาน้ า

ทว่มขัง

กองชา่ง

10 จัดซื้อที่ดนิ

สาธารณประโยชน์

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใช้

ร่วมกนั ในการประกอบ

กจิกรรมของชุมชน

ที่ดนิสาธารณะ

ประโยชน ์จ านวน 1 

แหง่

 -  - 1,500,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

สถานที่ในการ

ด าเนนิกจิกรรม

ร่วมกนั

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หนว่ยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11 ตดิตั้งไฟฟา้กิ่งภายใน

หมู่บา้นปากกอง

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ตดิตั้งไฟกิ่ง หมู่ที่ 6  -  - 80,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

ความปลอดภยั

ตอ่ชวีติและ

ทรัพย์สนิ

กองชา่ง

12 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

คสล. กลางบา้น นายพุธ

 สายฝ้ัน

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1   แหง่

 -  - 360,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

13 ซอ่มแซมผิวถนนใน

หมู่บา้นปากกอง

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน  จ านวน 1 สาย  -  - 300,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หนว่ยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

14 ขยายเขตไฟฟา้ภายใน

หมู่บา้น

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ขยายเขตระบบไฟฟา้

สาธารณะ และตดิตั้ง

ไฟกิ่งภายในหมู่บา้น

 -  - 350,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

ความปลอดภยั

ตอ่ชวีติและ

ทรัพย์สนิ

กองชา่ง

2,019,000 1,320,000 3,400,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)
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(ผ.01)
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

เหลี่ยมบลอ็กคอนเวร์ิด

พร้อมบอ่พักถนนสาย

หลกั(หนา้บา้นด.ต.

จ านง) และวางทอ่

ระบายน้ าบา้นดอนคา

ลงล าเหมอืงสายหลกั

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า   

ขนาด 1.50 ม.*1.50

 ม. จ านวน 3 จุด 

ประกอบดว้ย  จดุท่ี 1

 ยาว 20.00 ม.+บอ่

พัก 1 บอ่ จดุท่ี 2 ยาว

 8.00 ม.+บอ่พัก 1 

บอ่ จดุท่ี 3  ยาว 

3.00 ม. + บอ่พัก 2 

บอ่

640,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  1   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บ้านป่าหมาก   หมู่ท่ี 7   ต าบลบ้านแหวน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื , และ 

 - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชมุชน, และ 

                1.1  แนวทางการพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเขตต าบลบ้านแหวน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 กอ่สร้างรางระบายน้ า

วัดปา่หมากถงึ ขา้งปอ้ม

ต ารวจ

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

ขนาด กวา้ง 0.80*

0.50 ยาว 340.00 ม.

884,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

3 โครงการขยายผิว

จราจรถนนสายหลกัแยก

เขา้วัดถงึบา้นอุ้ยด ีพันธุ

สา

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน  จ านวน 1 สาย

ขนาด กวา้ง 2.50 ม. 

 ยาว  210.00 เมตร

305,000  -  - ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า คสล. ซอย 2,

 ซอย 3 และซอย 5 

ชว่งที่ 2 กวา้ง 2.50 

เมตร ยาว 204 เมตร 

พื้นที่ 510 เมตร พื้นที่

รวม 2,082 เมตร

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    3   แหง่

- 600,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการถนนแอสฟัลท์

ตกิคอนกรีตชลประทาน

 หมู่ที่ 7 หนา้บา้นนายดี

 ชรัีงถงึหนา้บา้นพอ่หลวง

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน  จ านวน 1 สาย  - 470,000  - ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

6 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

คสล.หลงับา้นนายเกษม

 วญิญารัตน์

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

 - 500,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

7 โครงการขยายสามแยก

เหมอืงงา่

เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

จากการสญัจร

ปรับปรุงทางแยก       

 จ านวน    1  แหง่

 -  - 80,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 มกีารคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 ขยายเขตไฟฟา้ซอยบา้น

พอ่หนานไล

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ใช้

อย่างทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้  

จ านวน  1  แหง่

 -  - 210,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมไีฟฟา้

ใชอ้ย่างทั่วถงึ

กองชา่ง

9 ถนนแอสฟัลทต์กิคอนก

รีตซอยบา้นลงุมลู

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน  จ านวน 1 สาย  -  - 370,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

10 กอ่สร้างอาคาร

อเนกประสงค์

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใช้

ร่วมกนั ในการประกอบ

กจิกรรม

อาคารอเนกประสงค ์ 

 จ านวน   1  หลงั

 -  - 500,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

สถานที่ในการท า

กจิกรรมร่วมกนั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11 กอ่สร้างก าแพงกั้นดนิ

หลงับา้นนายทา ค ากอ่

เพือ่ปอ้งกนัปญัหาตลิ่งพัง ก าแพงกั้นดนิ            

  จ านวน    1  แหง่

 -  - 500,000 ความส าเร็จของ

การแกไ้ขปญัหา

การพังทลายของ

ดนิหลงัเสร็จสิ้น

โครงการ อยู่ใน

ระดบัดี

 ลดความเสยีหาย

ของแนวตลิ่งพัง 

จากน้ ากดัเซาะ

กองชา่ง

12 ถมและบดอัดหนิคลกุ

ซอยบา้นนายนพพร 

แกว้หนิ้ว

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน  จ านวน 1 สาย  -  - 300,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

13 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

คสล. หลงับา้นจ่าเปี๊ยก

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 -  - 410,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

14 ขุดลอกล าเหมอืงตั้งแต่

สามแยกเหมอืงงา่

เพือ่ใหก้ารระบายน้ าอยู่ใน

สภาพคลอ่ง ทางเดนิน้ าสะดวก

ล าเหมอืง  1 แหง่      

          หมู่ที่ 7

 -  - 80,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 ปอ้งกนัการขาด

แคลนน้ าในบาง

พื้นที่ และปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่มขัง

กองชา่ง

15 ตดิตั้งกระจกโคง้ภายใน

หมู่บา้น

เพือ่ลดอุบตัเิหตตุามจุดเสี่ยง

ตา่ง ๆ

กระจกโคง้  ภายในหมู่

ที่  7

 -  - 100,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนไดรั้บ

ความปลอดภยัตอ่

ชวีติและทรัพย์สนิ

กองชา่ง

16 ขยายเขตระบบประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมแีหลง่น้ า

และมนี้ าเพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค

ระบบประปาหมู่บา้น 

จ านวน  1  แหง่  หมู่ที่

 7

 -  - 120,000 ประชาชนมนี้ า

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ 75-85

 ประชาชนมนี้ าที่

สะอาดและ

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

17 ปรับปรุง ซอ่มแซม

ระบบประปาหมู่บา้น

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบ

ประปาหมู่บา้น

ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บา้น จ านวน 1 แหง่

  หมู่ที่ 7

 -  - 250,000 ประชาชนมนี้ า

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ 75-85

 ประชาชนมนี้ าที่

สะอาดและ

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค

กองชา่ง

18 โครงการกอ่สร้างถนนโอ

เวอร์เลย์สายหลกั ซอย 

1 ขา้งบา้นพอ่หลวง

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน  จ านวน 1 สาย  -  - 370,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

19 โครงการตดิตั้งไฟกิ่ง-

ไฟจราจร

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ขยายเขตระบบไฟฟา้

สาธารณธ และตดิตั้ง

ไฟกิ่งภายในหมู่บา้น

 -  - 200,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนไดรั้บ

ความปลอดภยัตอ่

ชวีติและทรัพย์สนิ

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

20 ขยายเขตไฟกิ่ง  บา้น

พอ่พณิ  เดชะสาย

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ขยายเขตระบบไฟฟา้

สาธารณธ และตดิตั้ง

ไฟกิ่งภายในหมู่บา้น

 -  - 200,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนไดรั้บ

ความปลอดภยัตอ่

ชวีติและทรัพย์สนิ

กองชา่ง

1,829,000 1,570,000 3,690,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

104

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างถนน        คสล.

 4 ซอย

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

กอ่สร้างถนน จ านวน 

4 จุด ประกอบดว้ย 

จดุท่ี 1 ถนนซอย 1 

บา้นตน้เฮือด ยาว 

38.00 ม.กวา้ง 3.50

 ม.

83,000  -  - ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  1   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บ้านต้นเฮอืด   หมู่ท่ี 8   ต าบลบ้านแหวน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื , และ 

 - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชมุชน, และ

                          1.1  แนวทางการพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเขตต าบลบ้านแหวน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

จดุท่ี 2 กอ่สร้างถนน

ซอย 4 ไมม่หีนิคลกุ 

ยาว 39.00  ม. กวา้ง

 3.50 เมตร

85,000  -  -

จดุท่ี 3 กอ่สร้างถนน

ซอยศาลเจ้าพอ่บญุ

รัตน ์ยาว 33.0 0 ม.

กวา้ง 4.00ม.

80,000  -  -

จดุท่ี 4 กอ่สร้างถนน

ซอยหนา้วัด ขนาด

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 

14.50 ม.

238,000  -  -

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 กอ่สร้างรางระบายน้ า  

ซอยบา้นหวัเสอื 2 ดา้น

  ๆ ละ  235 ม.

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่ ขนาด กวา้ง 

0.30  ลกึ 0.50 ม.  

ยาวรวม  470.00 ม.

1,222,000  -  - ตวามพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ  

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้าง

ก าแพงกนัดนิ พร้อม

ราวกนัตก หวัเสอื-ตน้ไฮ

เพือ่ปอ้งกนัปญัหาตลิ่งพัง ก าแพงกนัดนิ จ านวน 

1 แหง่ ขนาด สงู 

1.50 ม. ยาว 

135.00 ม.

877,000 -  - ความส าเร็จของการ

แกไ้ขปญัหาการ

พังทลายของดนิหลงั

เสร็จสิ้นโครงการ 

อยู่ในระดบัดี

 ลดความเสยีหาย

ของแนวตลิ่งพัง 

จากน้ ากดัเซาะ

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการขุดเจาะบอ่

บาดาล และปรับปรุง

ระบบประปา

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ า

เพยีงพอตอ่าการอุปโภค - 

บริโภค

บอ่บาดาลและระบบ

ประปาหมู่บา้น จ านวน

 1  แหง่

 - 450,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมนี้ า

สะอาดเพยีงพอ

ตอ่การอุปโภค - 

บริโภค

กองชา่ง

5 ตดิตั้งไฟฟา้กิ่ง  ญมาต

สามคัคี

เพือ่ใหม้ไีฟสอ่งสวา่ง ตาม

เสน้ทางคมนาคม  ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่งถงึ

ตดิตั้งไฟกิ่งภายใน

หมู่บา้น

 - 80,000 - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

6 กอ่สร้างรางระบายน้ า  

หมู่บา้นญมาตสามคัคี

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า  จ านวน

 1  แหง่

 -  - 55,000 ตวามพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ  

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 กอ่สร้างถนน  คสล. 

หนา้วัดเทพประสทิธิ์ 

สนามกฬีา

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน  จ านวน 1 สาย - - 800,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

8 กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ

สามแยกตน้ไฮ-ทางเขา้

หมู่บา้น  ตน้ไฮ

เพือ่ปอ้งกนัปญัหาตลิ่งพัง ก าแพงกนัดนิ  จ านวน 

 1  แหง่

- - 380,000 ตวามส าเร็จของการ

แกไ้ขปญัหาการ

พังทลายของดนิหลงั

เสร็จสิ้นโครงการ 

อยู่ในระดบัดี

 ลดความเสยีหาย

ของแนวตลิ่งพัง 

จากน้ ากดัเซาะ

กองชา่ง

9 ปรับภมูทิศันล์านกฬีา

และตดิตั้งไฟสอ่งสวา่ง

เพือ่สร้างสถานที่ออกก าลงั

กายของหมู่บา้น

ลานกฬีา หมู่ที่ 8  -  - 300,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 มสีถานที่ออก

ก าลงักายที่ได้

มาตรฐาน

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

10 กอ่สร้างถนนแอสฟัลทต์ิ

กคอนกรีต สายเหมอืง

งา่-หนา้อนามยัสาม

แยก-ศาลาอเนกประสงค์

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน  จ านวน 1 สาย  -  - 410,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

11 จัดซื้อเคร่ืองเสยีงและ

สร้างหอกระจายขา่ว

เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มลู

ขา่วสาร ทนัตอ่เหตกุารณ์

หอกระจายขา่ว จ านวน

 1 แหง่

 -  - 100,000 ประชาชนมคีวามพงึ

พอใจร้อยละ 

75-85

 ประชาชนไดรั้บ

ขอ้มลูขา่วสารที่มี

ประโยชนแ์ละทนั

ตอ่เหตกุารณ์

กองชา่ง

12 กอ่สร้างอาคารสง่เสริม

อาชพีวสิาหกจิชุมชน

เพือ่สง่เสริมอาชพีและรายได้

ใหแ้กป่ระชาชนในทอ้งถิ่น

อาคารสง่เสริมอาชพี  

จ านวน  1 หลงั

 -  - 1,200,000 ประชาชนมคีวามพงึ

พอใจร้อยละ 

75-85

 มสีถานที่ให้

ประชาชนได้

รวมกลุ่มในการ

ด าเนนิกจิกรรม

สง่เสริมอาชพี

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

13 กอ่สร้างรางระบายน้ า

ขา้งวัดเทพประสทิธิ์

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

 รางระบายน้ า  จ านวน

 1 แหง่

 -  - 480,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

14 ตดิตั้งไฟฟา้กิ่ง  ใน

หมู่บา้น

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหตุ

  ไฟฟา้สาธารณะ       

      หมู่ที่ 8

 -  - 120,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

15 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

ถงึบา้นนายจรัล - 

บา้นดต.พงษแ์ละบา้น

นายสม

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน   1  แหง่

 -  - 320,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

16 กอ่สร้างรางระบายน้ า

วัดร้างหวัเสอื

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

 -  - 430,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

17 กอ่สร้างถนนแอสฟัลทต์ิ

กคอนกรีตบา้น     

ญมาตสามคัคี

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน  จ านวน 1 สาย  -  - 630,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

18 ปรับปรุงสนามเดก็เลน่ 

หมู่ที่ 8 (ขา้งศาลา

อเนกประสงค)์

เพือ่จัดสร้างสถานที่เสริม

พัฒนาการเดก็ประจ าหมู่บา้น

สนามเดก็เลน่            

  จ านวน  1  แหง่

 -  - 250,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75 - 85

 เดก็และเยาวชน

ไดรั้บการสง่เสริม

พัฒนาการตามวัย

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

19 วางทอ่เหลี่ยม คสล. 

หนา้ รพสต.ตน้เฮือด

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 -  - 460,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง 

กอง

การศกึษา ฯ

20 วางทอ่ระบายน้ าขา้ง

ศาลาบา้นหวัเสอื

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 -  - 420,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

21 กอ่สร้างถนน ซอย 3 

บา้นญมาตสามคัคี

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย

 -  - 570,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

22 ปรับปรุงถนน ซอย 1 

ตน้ไฮ

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย

 -  - 250,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

23 กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า

บริเวณหนา้บา้นนางจัน

ทา ปลกูงา

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 -  - 390,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

24 กอ่สร้างก าแพงดนิบา้น

นายค า ศรีสวุรรณ

เพือ่ปอ้งกนัปญัหาตลิ่งพัง ก าแพงกนัดนิ            

  จ านวน    1  แหง่

 -  - 320,000 ความส าเร็จของการ

แกไ้ขปญัหาการ

พังทลายของดนิหลงั

เสร็จสิ้นโครงการ 

อยู่ในระดบัดี

 ลดความเสยีหาย

ของแนวตลิ่งพัง 

จากน้ ากดัเซาะ

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

25 กอ่สร้างก าแพงดนิบา้น

แมเ่ตยีม

เพือ่ปอ้งกนัปญัหาตลิ่งพัง ก าแพงกนัดนิ            

  จ านวน    1  แหง่

 -  - 360,000 ความส าเร็จของการ

แกไ้ขปญัหาการ

พังทลายของดนิหลงั

เสร็จสิ้นโครงการ 

อยู่ในระดบัดี

 ลดความเสยีหาย

ของแนวตลิ่งพัง 

จากน้ ากดัเซาะ

กองชา่ง

26 รางระบายน้ าจากตน้

เฮือด-ตน้ไฮ ตอ่จาก

บา้นนายนพดล  รัตนจี

รวงค ์ ไปถงึสามแยกตน้

เฮือด

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 -  - 570,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

27 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. ถนนสายหลกั 

ตั้งแตส่ามแยกบา้นตน้

เฮือดถงึเหมอืงลกึ ม.ที่

12

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน  จ านวน 1 สาย  -  - 500,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

28 ขยายเขตไฟฟา้เปน็ สาม

เฟส ตั้งแตว่ัดเทพประ

สทิธ ์ถงึ รพสต.ตน้เฮือด

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ขยายเขตระบบไฟฟา้

สาธารณะ ตดิตั้งไฟกิ่ง

ภายในหมู่บา้น

 -  - 600,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75 - 85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

2,585,000 530,000 9,915,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตดิตั้งไฟกิ่ง 

หมู่ที่ 9-หมู่ที่ 10 ถนน

สายหลกัหนา้วัดชา่งหมอ้

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ใช้

อย่างทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้          

   หมู่ที่ 9

280,000  - - ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมไีฟฟา้

ใชอ้ย่างทั่วถงึ

 - กองชา่ง

2 โครงการตดิตั้งไฟกิ่ง

และสญัญาณไฟจราจร

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหตุ

ไฟฟา้สาธารณะ +

สญัญาณไฟจราจร     

    หมู่ที่ 9

170,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75 - 85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  1   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บ้านเดือ่  หมู่ท่ี 9   ต าบลบ้านแหวน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื , และ 

 - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชมุชน, และ 

                          1.1  แนวทางการพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเขตต าบลบ้านแหวน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

บา้นนายจันทร์ แดนมั่น

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า ขนาด

กวา้ง 0.30ม.0.50 

ม.ยาว77.00 ม.

200,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

4 วางทอ่คอนกรีตเสริม

เหลก็ หนา้บา้นสารวัตร 

ธวัตร ยาวสดุที่บา้นพอ่

สม+ปรับถนนดนิลกูรัง

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

ทอ่  คสล. จ านวน 1 

แหง่  ขนาด 1.50*

35.00 ม.

250,000  -  - ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

5 กอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ซอย 4 ตอ่

จากบา้นนายสบุนิ ธาตดุี

 ถงึบา้นนายธรีเดช แปง

จันทร์หอม

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย 

ขนาดกวา้ง 4.00 ม. 

ยาว 38 ม. พร้อม

เสริมไหลท่างหนิคลกุ 

กวา้ง 0.50 ม.

120,000  -  - ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

6 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

หนา้บา้นนางเกยีว - 

นายติ๊บ ลงรางระบาย

น้ าหนา้บา้นนายบญุเลศิ 

 สายค าอา้ย

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

- 460,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

 - กองชา่ง

7 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

ซอย 5 เขา้ซอย 5/2

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

 - 370,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

8 กอ่สร้างรางระบาย

น้ าหนา้บา้นนายเลก็

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1   แหง่ขนาดกวา้ง 

30 ซม. ยาว 120 

เมตร ลกึเฉลี่ย 0.50 ม.

 - 320,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

 กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีต

บา้นเดื่อ-บา้นกลาง 

จ านวน 4 ชว่ง

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน  จ านวน    1   

สายจ านวน 4 ชว่ง  

ชว่งที่  1 ขนาด4.00 

ม.* ยาว 46.00 ม.

 - 500,000  - ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

ชว่งที่  2  ขนาด  

3.40X10.00 ม.

 - 220,000 - 

ชว่งที่  3  ขนาด 

3.50X307.00 ม.  

พร้อมวางทอ่  จ านวน 

 7  ทอ่น

 - 630,000 - 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ชว่งที่  4  ขนาด  

4.00x23 ม.

 - 54,000 - 

10 กอ่สร้างรางระบายน้ า

พร้อมทอ่เหลี่ยม บา้น

นายบญุยัง ถงึ บา้นนาย

ตา แปงจันทร์หอม

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

 - - 450,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

 - กองชา่ง

11 ขยายเขตไฟฟา้บา้น

เดื่อ-บา้นกลาง

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ใช้

อย่างทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้          

   หมู่ที่ 9

 -  - 400,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมไีฟฟา้

ใชอ้ย่างทั่วถงึ

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

12 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์

ตกิคอนกรีต ซอยบา้น

จักรภพ ไชยเทพ

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน  จ านวน 1 สาย  -  - 350,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

13 โครงการขุดลอกล า

เหมอืงสาธารณะ

ประโยชนใ์นหมู่บา้น หมู่

ที่ 9-บา้นกลาง

เพือ่ใหก้ารระบายน้ าอยู่ใน

สภาพคลอ่ง ทางเดนิน้ าสะดวก

ล าเหมอืงหมู่ที่ 9  -  - 120,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 ปอ้งกนัการขาด

แคลนน้ าในบาง

พื้นที่ และปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่มขัง

กองชา่ง

14 กอ่สร้างถนน คสล. ซอย

 1 ถงึ ซอย 4

กอ่สร้างถนน คสล.   ซอย 1 

 ถงึ ซอย 4

ถนน  จ านวน 1 สาย  -  - 480,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

15 กอ่สร้างวางทอ่ระบาย

น้ า ขา้งบา้นนาย

ประพันธ ์จันทร์เขยีว

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 -  - 450,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

16 วางทอ่ระบายน้ า ขา้ง

บา้นนายบญุมี

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 -  - 420,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

17 ตดิตั้งไฟและสญัญาณ

จราจร

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหตุ

ไฟฟา้สาธารณะ +

สญัญาณไฟจราจร     

    หมู่ที่ 9

 -  - 300,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75 - 85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

18 กอ่สร้างฝายน้ าลน้ เพือ่บริหารจัดการน้ า ให้

เพยีงพอกบัประชาชน

ฝาย                 

จ านวน 1 แหง่

 -  - 270,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

บริหารจัดการน้ าใน

พื้นที่ ร้อยละ 

75-85

 มฝีายในการ

จัดการน้ าที่

เพยีงพอตอ่

ประชาชนในพื้นที่

กองชา่ง

19 ปรับปรุงที่สาธารณะ

ประจ าหมู่บา้นกลาง-เดื่อ

เพือ่ปรับปรุงภมูทิศันข์อง

หมู่บา้นใหส้วยงาม

ที่สาธารณะประจ า

หมู่บา้น

 -  - 250,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75 - 85

 ประชาชนมี

สถานที่ในการท า

กจิกรรมร่วมกนั

กองชา่ง

20 กอ่สร้างซุ้มประตเูขา้

หมู่บา้นจ านวน 2 ซุ้ม

เพือ่ปรับปรุงภมูทิศันข์อง

หมู่บา้นใหส้วยงาม

ซุ้มประต ู               

จ านวน 1 แหง่

 -  - 80,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75 - 85

 ภมูทิศันใ์น

หมู่บา้นสวยงาม 

เปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

21 วางทอ่ระบายน้ า ล า

เหมอืงไสไ้ก ่ฝ่ังบา้นนาย

สทุนิ

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 -  - 310,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

22 ถนนลกูรังไหลท่างถนน

สายหลกับา้นเดื่อ-บา้น

กลาง

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย

 -  - 250,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

23 กอ่สร้างถนนแอสฟัลทต์ิ

กคอนกรีตเลยีบคลอง

ชลประทาน

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย

 -  - 550,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

24 ซอ่มแซมถนนดว้ยการโอ

เวอร์เลย์ ถนนสายหมู่ที่

 7-หมู่ที่ 9

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย

 -  - 150,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

25 ลาดยางไหลถ่นนสาย

หลกั บา้นเดื่อ-บา้นกลาง

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย

 -  - 500,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

26 ขุดลอกล าเหมอืงรอบ

หมู่บา้น บา้นเดื่อ-บา้น

กลาง

เพือ่ใหก้ารระบายน้ าอยู่ใน

สภาพคลอ่ง ทางเดนิน้ าสะดวก

ล าเหมอืงหมู่ที่ 9  -  - 80,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 ปอ้งกนัการขาด

แคลนน้ าในบาง

พื้นที่ และปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่มขัง

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

27 ปรับปรุงเสยีงตามสาย

ประจ าหมู่บา้นและ

จัดซื้อชุดเคร่ืองเสยีง

เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มลู

ขา่วสาร ถกูตอ้ง รวดเร็ว และ

ทั่วถงึ

 ระบบเสยีงตามสาย   

 หมู่ที่ 9

 -  - 300,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ

75-85

 ประชาชนไดรั้บ

ขอ้มลูขา่วสาร 

ถกูตอ้ง รวดเร็ว 

และทั่วถงึ

กองชา่ง

28 กอ่สร้างถนนสายใหม ่

บา้นสวนหลวง-หมู่ที่ 9

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย

 -  - 600,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

29 โครงการขุดเจาะบอ่

บาดาล

เพือ่ใหป้ระชาชนมแีหลง่น้ า

และมนี้ าเพยีงพอตอ่การ

อุปโภค - บริโภค

ขุดเจาะบอ่บาดาล  

หมู่ที่ 9

 -  - 500,000 ประชาชนมนี้ า

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ 75 - 85

 ประชาชนมนี้ าที่

สะอาดและ

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค - บริโภค

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

30 กอ่สร้างรางระบายน้ า

บา้นนายเสริญ ถงึบา้น

พอ่จันทร์ ใจมั่น

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน   1  แหง่

 -  - 410,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

31 วางทอ่ระบายน้ าล า

เหมอืงหลงัวัดถงึบา้น

นายแสน จันตาแกว้

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 -  - 360,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

32 วางทอ่ระบายน้ า ซอย 

5/2 ถงึหลงับา้น นางค า

 ไชยเทพ

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 -  - 270,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

33 กอ่สร้างอาคารศนูย์

ขอ้มลูส าหรับผู้สงูอายุ

เพือ่ใหผู้้สงูอายุมสีถานที่ใช้

ร่วมกนั ในการประกอบ

กจิกรรม

 อาคารอเนกประสงค ์ 

 จ านวน  1  หลงั

 -  - 600,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75 - 85

 ประชาชนมี

สถานที่ในการท า

กจิกรรมร่วมกนั

กองชา่ง

34 โครงการวางทอ่ท าถนน

เขา้บา้นสารวัต

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

ทอ่ระบายน้ า            

จ านวน    1   แหง่

 -  - 340,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

35 ปรับปรุงซอ่มแซมระบบ

ประปาหมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนมแีหลง่น้ า

และมนี้ าเพยีงพอตอ่การ

อุปโภค - บริโภค

ระบบประปาหมู่บา้น  

หมู่ที่ 9

 -  - 250,000 ประชาชนมนี้ า

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ 75 - 85

 ประชานมนี้ าที่

สะอาดและ

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

36 วางทอ่ระบายน้ าล า

เหมอืงหนา้วัดพร้อมถม

ดนิลกูรัง

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

ทอ่ระบายน้ า            

จ านวน    1   แหง่

 -  - 370,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

37 กอ่สร้างรางระบาย

น้ าหนา้บา้นนายสวา่ง 

แตภ่าษี

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 -  - 410,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

38 กอ่สร้างถนนหนา้บา้น

นายนอ้ง ถงึหนา้บา้น

นายบญุศรี หมู่ที่ 10

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย

 -  - 450,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

39 กอ่สร้างรางระบายน้ า

หลงับา้นนายเสริญ ถงึ

บา้นนายจัน แดนมั่น

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน   1  แหง่

 -  - 400,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

40 กอ่สร้างวางทอ่ระบาย

น้ าขา้งบา้นพีท่ศั  พร้อม

บอ่พัก

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

ทอ่ระบายน้ า            

จ านวน   1  แหง่

 -  - 380,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

41 กอ่สร้างถนน  คสล. 

ซอย ที่ 1  เชื่อมซอยที่ 

 4

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย

 -  - 410,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

42 กอ่สร้างรางระบายน้ า

หลงับา้น ซอย  1  หนา้

บา้น นายด ี สมใจ  ถงึ

บา้น นางวรรณด ี ศรีชัย

แกว้

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน   1  แหง่

 -  - 450,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

1,020,000 2,554,000 11,910,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01) 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า พร้อมเสริม

ทอ่ 0.30 ม. 20  ทอ่น 

 หนา้บา้นนายสวงิ

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่  ขนาด  0.30 

ม. ลกึ  0.50 ม. ยาว 

 170.00 ม.

470,000  -  - ความพงึพอใจ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ 

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  1   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บ้านจอมทอง   หมู่ท่ี 10   ต าบลบ้านแหวน

ท่ี

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื , และ 

 - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชมุชน, และ 

                          1.1  แนวทางการพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเขตต าบลบ้านแหวน 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

หนา้บา้นนาย ปรีชา

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า    

จ านวน   1  แหง่  

ขนาด 0.30 ม. ยาว  

ลกึ 0.70 ม. ยาว 

160.00 ม.

450,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างสะพาน

เขา้หมู่บา้นจอมทอง

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

สะพาน  จ านวน 1 

แหง่กวา้ง  5.00 ม.  

ยาว  5.00 ม.

800,000  -  - ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป-มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

4 กอ่สร้างถนน เชื่อมบา้น

นายบญุส ีและถนนขา้ง

ประปา

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  - 460,000  - ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป-มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 กอ่สร้างถนนคอนกรีต

ซอยบา้นนายบญุศรี พา

ทะขัน (เปลี่ยนเปน็บา้น

นายขยัน)

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

         ถนน             

 จ านวน   1  สาย

 - 320,000  - ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป-มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

6 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

จากบา้นนายปรีชา สบื

จากติ๊บ ถงึบา้น นาย

ส าเนา สวัสดี

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 - 360,000  - ความพงึพอใจ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ 

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

7 กอ่สร้างรางระบายน้ า

บา้นนายสวงิ ทองเดนิ 

ถงึบา้นนายหนุ่ย ยานะ

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 -  - 410,000 ความพงึพอใจ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ 

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 ขยายสะพานเขา้บา้น

จอมทอง

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

สะพาน  จ านวน 1 แหง่  -  - 450,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป-มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

9 ตดิตั้งไฟฟา้กิ่งภายใน

หมู่บา้น

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหตุ

ไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 

10

 -  - 120,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

10 โครงการกอ่สร้างถนน 

บริเวณซอย 10 ซอย

บา้นพอ่รัตน์

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 420,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป-มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11 ถนนแอสฟัลทต์กิ 

คอนกรีต จากหนา้วัด-

สี่แยก ทางเขา้บา้น

จอมทอง (ถนนในความ

รับผิดชอบของ อบจ.

เชยีงใหม)่

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 550,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป-มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

12 สร้างซุ้มประตหูมู่บา้น

พร้อมปา้ยบอกทาง

เพือ่ปรับปรุงภมูทิศันข์อง

หมู่บา้นใหส้วยงาม

ซุ้มประต ูจ านวน 1 

แหง่

 -  - 150,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ภมูทิศันใ์น

หมู่บา้นสวยงาม

เปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย

กองชา่ง

13 กอ่สร้างรางระบายน้ า

ระหวา่งบา้นแมผั่ด ถงึ

บา้นนายอนิแกว้ อนิกว๋น

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า    

จ านวน   1  แหง่

 -  - 360,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

14 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

ซอยนายทอง

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า    

จ านวน   1  แหง่

 -  - 220,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

15 ปรับปรุงทอ่ระบายน้ า 

ล าเหมอืงขา้งบา้นนาย

สมเดช เมอืงมา-รร.

อนบุาลฯ

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า    

จ านวน   1  แหง่

 -  - 100,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

16 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

คสล. ซอยนางบวัค า

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 -  - 230,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

17 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

คสล. ซอยนายสรุศกัดิ์

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 -  - 250,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

18 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

ซอยนายค ามลู

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 -  - 250,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

19 กอ่สร้างฝายน้ าลน้ เพือ่บริหารจัดการน้ า ให้

เพยีงพอกบัประชาชน

ฝาย                 

จ านวน 1 แหง่

 -  - 170,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

บริหารจัดการน้ าใน

พื้นที่ ร้อยละ 

75-85

 มฝีายในการ

จัดการน้ าที่

เพยีงพอตอ่

ประชาชนในพื้นที่

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

20 ตดิตั้งสญัญาณไฟจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

คมนาคมที่ปลอดภยั ลดการ

เกดิอุบตัเิหตุ

สญัญาณไฟจราจร 

หมู่ที่ 10

 -  - 80,000 ประชาชนมคีวาม

พงึพอใจจากการดพ

เนนิกจิกรรม ร้อยละ

 75-85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

21 กอ่สร้างฝายน้ าลน้ลอ้ง

หนอ้ย

เพือ่บริหารจัดการน้ า ให้

เพยีงพอกบัประชาชน

ฝาย                 

จ านวน 1 แหง่

 -  - 120,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

บริหารจัดการน้ าใน

พื้นที่ ร้อยละ 

75-85

 มฝีายในการ

จัดการน้ าที่

เพยีงพอตอ่

ประชาชนในพื้นที่

กองชา่ง

22 กอ่สร้างฝายน้ าลน้ตะกร้า เพือ่บริหารจัดการน้ า ให้

เพยีงพอกบัประชาชน

ฝาย                 

จ านวน 1 แหง่

 -  - 150,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

บริหารจัดการน้ าใน

พื้นที่ ร้อยละ 

75-85

 มฝีายในการ

จัดการน้ าที่

เพยีงพอตอ่

ประชาชนในพื้นที่

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

23 กอ่สร้างฝายน้ าลน้

ระหวา่งนาพอ่หนานแสน

เพือ่บริหารจัดการน้ า ให้

เพยีงพอกบัประชาชน

ฝาย                 

จ านวน 1 แหง่

 -  - 120,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

บริหารจัดการน้ าใน

พื้นที่ ร้อยละ 

75-85

 มฝีายในการ

จัดการน้ าที่

เพยีงพอตอ่

ประชาชนในพื้นที่

กองชา่ง

24 กอ่สร้างฝายน้ าลน้

ระหวา่งนานายเรือน ภกัดี

เพือ่บริหารจัดการน้ า ให้

เพยีงพอกบัประชาชน

ฝาย                 

จ านวน 1 แหง่

 -  - 150,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

บริหารจัดการน้ าใน

พื้นที่ ร้อยละ 

75-85

 มฝีายในการ

จัดการน้ าที่

เพยีงพอตอ่

ประชาชนในพื้นที่

กองชา่ง

25 กอ่สร้างรางระบาย

น้ าหนา้บา้นนายสวงิ ถงึ

บา้นนายเพชรและนาย

ประพันธ์

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 -  - 410,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

26 กอ่สร้างถนนลกูรังสาย

ใหม ่บา้นนายประพันธ ์

ถงึบา้นนายเฮือน ภกัดี

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 320,000 ร้อยละ 75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

27 ปรับปรุงถนนลกูรังบา้น

ทุง่

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 225,000 ร้อยละ 75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

28 กอ่สร้างถนนสายใหม ่

บา้นสวนหลวง-หมู่ที่ 9

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 450,000 ร้อยละ 75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

29 ขุดลอกล าเหมอืงขา้ง

โรงเรียนวัดจอมทอง

เพือ่ใหก้ารระบายน้ าอยู่ใน

สภาพคลอ่ง ทางเดนิน้ าสะดวก

ล าเหมอืงหมู่ที่ 10  -  - 50,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 ปอ้งกนัการขาด

แคลนน้ าในบาง

พื้นที่ และปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่มขัง

กองชา่ง

30 ขุดลอกล าเหมอืงหนา้

บา้นพักเกษตร-บา้นทุง่

เพือ่ใหก้ารระบายน้ าอยู่ใน

สภาพคลอ่ง ทางเดนิน้ าสะดวก

ล าเหมอืงหมู่ที่ 10  -  - 30,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 ปอ้งกนัการขาด

แคลนน้ าในบาง

พื้นที่ และปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่มขัง

กองชา่ง

31 ขุดลอกล าเหมอืงลอ้ง

หนอ้ย

เพือ่ใหก้ารระบายน้ าอยู่ใน

สภาพคลอ่ง ทางเดนิน้ าสะดวก

ล าเหมอืงหมู่ที่ 10  -  - 30,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 ปอ้งกนัการขาด

แคลนน้ าในบาง

พื้นที่ และปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่มขัง

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

32 ขุดลอกล าเหมอืงหนา้

วัดจอมทอง

เพือ่ใหก้ารระบายน้ าอยู่ใน

สภาพคลอ่ง ทางเดนิน้ าสะดวก

ล าเหมอืงหมู่ที่ 10  -  - 30,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 ปอ้งกนัการขาด

แคลนน้ าในบาง

พื้นที่ และปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่มขัง

กองชา่ง

33 วางทอ่ระบายน้ า หลงั

บา้นนายบญุม ีเมอืงมา

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า    

จ านวน   1  แหง่

 -  - 250,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

34 วางทอ่ระบายน้ า บา้น

นายยา กนัทะวงค ์ถงึ

บา้นนายสมชาย ไชย

มงคล

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า    

จ านวน   1  แหง่

 -  - 320,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

35 ขุดลอกล าเหมอืงหลงั

บา้นนายถา เมอืงเจริญ

เพือ่ใหก้ารระบายน้ าอยู่ใน

สภาพคลอ่ง ทางเดนิน้ าสะดวก

ล าเหมอืงหมู่ที่ 10  -  - 50,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 ปอ้งกนัการขาด

แคลนน้ าในบาง

พื้นที่ และปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่มขัง

กองชา่ง

36 โครงการขยายเขตไฟฟา้

 ซอย 7

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 

10

 -  - 170,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

37 โครงการกอ่สร้างถนน 

ซอย 7

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 280,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป-มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

38 โครงการกอ่สร้างถนน

หลงับา้นพักเกษตรถงึล า

เหมอืงกลาง

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน  จ านวน 1 สาย  -  - 350,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป-มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

39 ขยายเขตไฟฟา้ซอยเขา้

บา้นนายบญุศรี พาทะขัน

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหตุ

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 

10

 -  - 200,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75 - 85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

40 ขยายเขตและปรับปรุง

ระบบประปาหมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนมแีหลง่น้ า

และมนี้ าเพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค

ระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 10

 -  - 350,000 ประชาชนมนี้ า

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ 75-85

 ประชาชนมนี้ าที่

สะอาดและ

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค

กองชา่ง

41 ขุดเจาะบอ่บาดาล

หมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนมแีหลง่น้ า

และมนี้ าเพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค

ขุดเจาะบอ่บาดาล หมู่

ที่ 10

 -  - 450,000 ประชาชนมนี้ า

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ 75-85

 ประชาชนมนี้ าที่

สะอาดและ

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

42 ขยายถนน ซอย 8 

ตั้งแตป่ากซอย ถงึบา้น

นายสงิหแ์กว้ และซอย 

นายศรีโทน (หนิคลกุ)

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 260,000 ร้อยละ 75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

43 ปรับปรุงสนามกฬีาบา้น

จอมทอง (สนามกฬีา

กลาง)

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใช้

ร่วมกนั ในการประกอบ

กจิกรรม

สนามกฬีา จ านวน 1 

แหง่

 -  - 200,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75 - 85

 ประชาชนมี

สถานที่ในการท า

กจิกรรมร่วมกนั

กองชา่ง

44 ปรับปรุงภมูทิศันภ์ายใน

หมู่บา้น

เพือ่ใหห้มู่บา้นมภีมูทิศันท์ี่

สวยงาม นา่มอง

ภมูทิศัน ์หมู่ที่ 10  -  - 200,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75 - 85

 ประชาชนมี

สถานที่ในการท า

กจิกรรมร่วมกนั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

45 โครงการวางทอ่สง่น้ าใน

หนา้แลง้

เพือ่ใหเ้กษตรกรมนี้ าเพยีงพอ

ส าหรับการเกษตร

ทอ่สง่น้ าเพือ่

การเกษตร หมู่ที่ 10

 -  - 250,000 เกษตรกรมนี้ า

เพยีงพอตอ่

การเกษตร ร้อยละ

 75-85

 เกษตรกรมนี้ า

เพยีงพอกบัการท า

เกษตรกรรม

กองชา่ง

46 กอ่สร้างรางระบาย

น้ าหนา้บา้นนายสมบญุ 

ขวัญเชอืกดี

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 -  - 350,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

47 ขยายถนนสายหลกั 

บา้นนายพรหมมนิทร์ 

สายตา ถงึโคง้บา้นนาง

อรัญญา

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย

 -  - 250,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

48 กอ่สร้างรางระบายน้ า

บา้นทุง่ บา้นนายตอ้ม 

นายปรีชา กบั บา้นนาย

บญุม ีเมอืงมา

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 -  - 38,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

49 กอ่สร้างถนน เชื่อมบา้น

นายบญุม ีพาธะขัน 

และถนนขา้งประปา

หมู่บา้นสามหลงัสวน

หลวง

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 500,000 ร้อยละ 75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

50 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

บา้นสวนหลวง บา้นนาย

อนิสม ตาด ีถงึบา้นนาง

แสงหลา้

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 -  - 400,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

51 กอ่สร้างถนนคอนกรีต

บา้นทุง่ จากบา้นนาย

บญุม ีถงึ บา้นนายจ า

รอง แดงตา

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 450,000 ร้อยละ 75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภยั

กองชา่ง

52 กอ่สร้างรางระบายน้ า 

หนา้บา้นนายบรรเลง 

ถงึหนา้บา้นนายองอาจ 

วงศฝ้ั์น

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 -  - 380,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

1,720,000 1,140,000 11,543,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างวางทอ่ Box 

convert (ทอ่เหลี่ยม) 

จากหลงับา้นแสงอรุณ 

บญุจีโน ถงึบา้นนาย

ทองแดง ใบบวั

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่  จ านวน  1   

แหง่ ทอ่เหลี่ยมขนาด 

1.50 ม. . ยาว 

45.00 ม.

1,530,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การแกไ้ข

ปญัหาการระบายน้ า

และน้ าทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  1   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บ้านดู ่ หมู่ท่ี 11   ต าบลบ้านแหวน

ท่ี

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื , และ 

 - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชมุชน, และ 

                          1.1  แนวทางการพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเขตต าบลบ้านแหวน 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เฃทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 กอ่สร้างลาน

เอนกประสงคห์นา้ศาลา

หมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใช้

ร่วมกนั ในการประกอบ

กจิกรรม

อาคารอเนกประสงค ์ 

 จ านวน   1  หลงั

380,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

สถานที่ในการ

ท ากจิกรรม

ร่วมกนั

กองชา่ง

3 กอ่สร้างปรับปรุงถนนโอ

เวอ่เลย์ จากหมู่ 11 ถงึ

 หมู่ 13

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน  จ านวน    1   

สายขนาดกวา้ง 4.00

 ม. ยาว 1,015.00 ม.

1,800,000  -  - ร้อยละ75-85 ของ

ประชาชนที่ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภยั

กองชา่ง

4 เสริมไหลท่างถนนสาย

หลกัจาก ม.11-ม.13

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน  จ านวน    1   

สายขนาดกวา้ง 4.00

 ม. ยาว 1015.00 ม.

 - 250,000  - ร้อยละ75-85 ของ

ประชาชนที่ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เฃทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 กอ่สร้างระบบประปา

หมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนมแีหลง่น้ า

และมนี้ าเพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค

ระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 11

 - 2,500,000  - ประชาชนมนี้ าเพยีงพอ

ตอ่การอุปโภค-บริโภค

 ร้อยละ 75-85

 ประชาชนมนี้ า

ที่สะอาดและ

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค

กองชา่ง

6 กอ่สร้างรางระบาย

น้ าหนา้บา้น รตต.จ านง 

ดอกเรือนค า ถงึหนา้

บา้นนายคง พันธุศาสตร์

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

 - 450,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การแกไ้ข

ปญัหาการระบายน้ า

และน้ าทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

7 โครงการกอ่สร้างถนน

สายใตล้ าเหมอืงหนา้

บา้นนางแสงอรุณ บญุจี

โน ถงึบา้นนายทองแดง 

ใบบวั

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย

 -  - 350,000 ร้อยละ75-85 ของ

ประชาชนที่ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เฃทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 กอ่สร้างสะพานเขา้

ศาลาหวับา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

สะพาน จ านวน 1 แหง่  - - 420,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 สะพานมคีวาม

กวา้งเพยีงพอ

กบัการคมนาคม

ขนสง่

กองชา่ง

9 ขยายเขตไฟฟา้ถนนสาย

เหนอืพร้อมตดิตั้งไฟกิ่ง

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาขนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างงทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 

10

 -  - 300,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

ความปลอดภยั

ตอ่ชวีติและ

ทรัพย์สนิ

กองชา่ง

10 โครงการกอ่สร้างถนน

แอสฟัลทต์กิคอนกรีต

ถนนสายหลกัหมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย

 -  - 480,000 ร้อยละ75-85 ของ

ประชาชนที่ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เฃทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. จากม.11-ม.6

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย

 -  - 1,800,000 ร้อยละ75-85 ของ

ประชาชนที่ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภยั

กองชา่ง

12 กอ่สร้างถนน คสล. 

หนา้บา้นพอ่อุด

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน                 

จ านวน    1   สาย

 -  - 320,000 ร้อยละ75-85 ของ

ประชาชนที่ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 ประชาชนมกีาร

คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภยั

กองชา่ง

13 กอ่สร้างวางทอ่ระบาย

น้ าบา้นนายอุทนิ-หนา้

บา้นนายทองแดง

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 -  - 350,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การแกไ้ข

ปญัหาการระบายน้ า

และน้ าทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เฃทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

14 กอ่สร้างรางระบายน้ า

ขา้งบา้นธารดง

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า           

 จ านวน    1   แหง่

 -  - 400,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การแกไ้ข

ปญัหาการระบายน้ า

และน้ าทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

15 กอ่สร้างร้านคา้ชุมชน เพือ่สง่เสริมรายไดใ้หแ้ก่

ประชาชนในทอ้งถิ่น

อาคาร จ านวน   1  

หลงั

 -  - 500,000 ประชาชนพงึพอใจร้อย

ละ 75-85

 มสีถานที่ให้

ประชาชนได้

รวมกลุ่มเพือ่

ประกอบอาชพี

สง่เสริมรายได้

กองชา่ง

16 กอ่สร้างวางทอ่ระบาย

น้ าถนนหวับา้น

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 -  - 300,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การแกไ้ข

ปญัหาการระบายน้ า

และน้ าทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เฃทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

17 กอ่สร้างก าแพงกั้นดนิ

หนา้ศาลาหวับา้น

เพือ่ปอ้งกนัปญัหาตลิ่งพัง ก าแพงกนัดนิ จ านวน 

1 แหง่

 -  - 420,000 ความส าเร็จของการ

แกไ้ขปญัหาการ

พังทลายของดนิหลงั

เสร็จสิ้นโครงการ อยู่

ในระดบัดี

 ลดความ

เสยีหายของแนว

ตลิ่งพัง จากน้ า

กดัเซาะ

กองชา่ง

18 จัดซื้อที่ดนิเพือ่สร้าง

สนามกฬีาประจ าหมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใช้

ร่วมกนั ในการประกอบ

กจิกรรม

สนามกฬีาประจ า

หมู่บา้น หมู่ที่ 11

 -  - 5,000,000 ประชาชนมสีถานที่ใน

การท ากจิกรรมและ

ออกก าลงักายร่วมกนั

 ประชาชนมี

สถานที่ในการ

ด าเนนิกจิกรรม

ออกก าลงักาย 

สง่เสริมสขุภาพ

กองชา่ง

19 กอ่สร้างวางทอ่ระบาย

น้ า ซอยขา้งบา้นพอ่คง

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า 

จ านวน 1 แหง่

 -  - 350,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การแกไ้ข

ปญัหาการระบายน้ า

และน้ าทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เฃทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

20 กอ่สร้างวางทอ่ระบาย

น้ าหนา้บา้น อ.แทน

คณุ-หอพักนกิร 

ปญัญาภษูติ

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า 

จ านวน 1 แหง่

 -  - 380,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การแกไ้ข

ปญัหาการระบายน้ า

และน้ าทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

21 จัดซื้อที่ดนิเพือ่

สาธารณะประโยชน์

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใช้

ร่วมกนั ในการประกอบ

กจิกรรม

ที่ดนิสาธารณประโยชน์

 จ านวน 1 แหง่

-  - 2,000,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

สถานที่ในการ

ท ากจิกรรม

ร่วมกนั

กองชา่ง

3,710,000 3,200,000 13,370,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เฃทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เฃทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เฃทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เฃทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เฃทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เฃทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เฃทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เฃทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เฃทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างอาคาร

เอนกประสงค ์2 ชัน้

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใช้

ร่วมกนั ในการประกอบ

กจิกรรม

อาคารอเนกประสงค ์

จ านวน 1 หลงั  ขนาด 

 5.00 * 12.00 ม.

1,600,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

สถานที่ในการท า

กจิกรรมร่วมกนั

กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  1   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บ้านดอนไฟ   หมู่ท่ี 12   ต าบลบ้านแหวน

ท่ี

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื , และ 

 - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชมุชน, และ

                          1.1  แนวทางการพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเขตต าบลบ้านแหวน 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. ซอย 2/1

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย 

กวา้ง  3.50 ม. ยาว 

76.00  ม.

155,000  -  - ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 มกีารคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั

กองชา่ง

3 กอ่สร้างก าแพงกั้นดนิ

ซอยขา้งบา้นพอ่อาจารย์

 ซอย 9/1

เพือ่ปอ้งกนัปญัหาตลิ่งพัง ก าแพงกนัดนิ            

  จ านวน    1  แหง่ สงู

 2.00 ม. ยาว  

100.00 ม.

1,300,000  -  - ความส าเร็จของ

การแกไ้ขปญัหา

การพังทลายของ

ดนิหลงัเสร็จสิ้น

โครงการ อยู่ใน

ระดบัดี

 ลดความเสยีหาย

ของแนวตลิ่งพัง 

จากน้ ากดัเซาะ

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

ระบายน้ า จากสามแยก

หนา้บา้นพอ่มาถงึหนา้

บา้นลงุยูร

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า คสล.

 ขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลาง

 1.00 เมตร ยาว 96 

เมตร

800,000 -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการปรับปรุงศาลา

อเนกประสงค์

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใช้

ร่วมกนั ในการประกอบ

กจิกรรม

อาคารอเนกประสงค ์

จ านวน 1 หลงั

 - 180,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75 - 85

 ประชาชนมี

สถานที่ในการท า

กจิกรรมร่วมกนั

กองชา่ง

6 โครงการจัดซื้อที่ดนิเพือ่

ขยายถนนซอยผู้ชว่ย

สมชาย

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  - 1,000,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75 - 85

 มกีารคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั

กองชา่ง

7 โครงการจัดซื้อที่ดนิเปน็

ที่สาธารณะ

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใช้

ประโยชนร่์วมกนั และ

ประกอบกจิกรรมของชุมชน

สนามกฬีาประจ า

หมู่บา้น หมู่ที่ 12

 -  - 2,000,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนร้อยละ 

75 - 85

 ประชาชนมี

สถานที่ในการท า

กจิกรรมและใช้

ประโยชนร่์วมกนั

กองชา่ง

8 โครงการปรับปรุงศนูย์

สาธารณสขุมลูฐานบา้น

ดอนไฟ

เพือ่ใหม้สีถานที่ส าหรับการ

ด าเนนิกจิกรรมของกลุ่ม

สาธารณสขุมลูฐาน

ปรับปรุงอาคาร   

จ านวน  1  หลงั

 -  - 200,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

สถานที่ในการท า

กจิกรรมร่วมกนั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

10 โครงการกอ่สร้างถนน

สายใหม ่ซอยนางจินดา

 ขุนหลอ่

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 800,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 มกีารคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั

กองชา่ง

10 โครงการกอ่สร้าง

ก าแพงกั้นดนิล าเหมอืง

หลวงซอยนางจินดา ขุน

หลอ่ ชว่งที่ 2

เพือ่ปอ้งกนัปญัหาตลิ่งพัง ก าแพงกนัดนิ            

  จ านวน    1  แหง่

 -  - 650,000 ความส าเร็จของ

การแกไ้ขปญัหา

การพังทลายของ

ดนิหลงัเสร็จสิ้น

โครงการ อยู่ใน

ระดบัดี

 ลดความเสยีหาย

ของแนวตลิ่งพัง 

จากน้ ากดัเซาะ

กองชา่ง

11 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า หนา้บา้น

อาจารย์สเุทพ ถงึ บา้น

นางจินดา ขุนหลอ่

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 -  - 480,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

12 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ 

ซอย 2 หลงับา้นนาย

สงกรานต ์พุทธมิา ถงึ

นานายตา

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

         ถนน              

 จ านวน   1  สาย

 -  - 420,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 มกีารคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั

กองชา่ง

13 โครงการกอ่สร้างถนน

แอสฟัลทต์กิคอนกรีต 

ซอยลงุจิตร

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

         ถนน              

 จ านวน   1  สาย

 -  - 450,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 มกีารคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั

กองชา่ง

14 โครงการปรับปรุง

อาคารศาลาหลงัวัดเปน็

ที่ท าการกองทนุหมู่บา้น

เพือ่ใหม้สีถานที่ส าหรับการ

ด าเนนิกจิกรรมของกลุ่ม

กองทนุหมู่บา้น

ปรับปรุงอาคาร   

จ านวน  1  หลงั

 -  - 350,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

สถานที่ในการท า

กจิกรรมร่วมกนั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

15 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมไหลท่าง 

(ตอ่เนื่องจากโครงการที่

 5)

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 410,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 มกีารคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั

กองชา่ง

16 โครงการกอ่สร้างระบบ

ประปาหมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนมแีหลง่น้ า

และมนี้ าเพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค

ประปา  จ านวน 1 แหง่  -  - 250,000 ประชาชนมนี้ า

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค

ร้อยละ 75-85

 ประชาชนมนี้ าที่

สะอาดและ

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค

กองชา่ง

17 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า  ซอย 2/1

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 -  - 380,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ าที่

ด ีปอ้งกนัน้ าทว่ม

ขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

18 โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมผิวถนน ซอย 5

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 320,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 มกีารคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั

กองชา่ง

19 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บา้นหมู่ที่ 12

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าเพยีงพอ

ตอ่การอุปโภค-บริโภค

ระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 12

 -  - 350,000 ประชาชนมนี้ า

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ 75-85

 ประชาชนมนี้ าที่

สะอาดและ

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค

กองชา่ง

3,855,000 1,180,000 7,060,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

ระบายน้ าพร้อมบอ่พัก 

จากคนัคลองเลยีบธารดง

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า 

จ านวน 1   แหง่ ขนาด

 1.00 ม. * 147.00

 ม.

1,100,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  1   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บ้านศรสีรร   หมู่ท่ี 13   ต าบลบ้านแหวน

ท่ี

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื , และ 

 - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชมุชน, และ 

                          1.1  แนวทางการพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเขตต าบลบ้านแหวน 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 กอ่สร้างลาน

อเนกประสงค ์คอนกรีต

เสริมเหลก็หนา้วัดทา้ว

บญุเรือง

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใช้

ร่วมกนั ในการประกอบ

กจิกรรมของชุมชน

ขนาดกวา้ง 20.00 * 

36.00 ม. หนา 0.10

 ม.

350,000 -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

สถานที่ในการ

ด าเนนิกจิกรรม

ร่วมกนั

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างหอ

กระจายขา่วและจัดซื้อ

เคร่ืองเสยีงของหมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มลู

ขา่วสาร ทนัตอ่เหตกุารณ์

หอกระจายขา่ว จ านวน

 1 แหง่

 - 350,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชานไดรั้บ

ความรู้ และ

ไดรั้บขอ้มลู

ขา่วสารอย่าง

ทั่วถงึ

กองชา่ง

4 ขยายเขตไฟฟา้เขา้สู่

สสุาน 2 แหง่

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้  หมู่ที่ 

13

 - 370,000  - ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

ความปลอดภยั

ตอ่ชวีติและ

ทรัพย์สนิ

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการกอ่สร้าง

สะพานขา้มล าเหมอืงศรี

จุม

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

สะพาน จ านวน 1 แหง่  -  - 520,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 สะพานมคีวาม

กวา้งเพยีงพอ

กบัการคมนาคม

ขนสง่

กองชา่ง

6 โครงการขุดลอกล า

เหมอืงทกุสายภายใน

หมู่บา้น หมู่ที่ 13

เพือ่ใหก้ารระบายน้ าอยู่ใน

สภาพคลอ่ง ทางเดนิน้ าสะดวก

ล าเหมอืงหมู่ที่ 13  -  - 160,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 ปอ้งกนัการ

ขาดแคลนน้ าใน

บางพื้นที่ และ

ปอ้งกนัปญัหา

น้ าทว่มขัง

กองชา่ง

7 ตดิตั้งไฟฟา้กิ่งพร้อม

ขยายเขตไฟฟา้

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้  หมู่ที่ 

13

 -  - 360,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

ความปลอดภยั

ตอ่ชวีติและ

ทรัพย์สนิ

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 โครงการกอ่สร้าง

ก าแพงกั้นดนิล าเหมอืง

ศรีจุม

เพือ่ปอ้งกนัปญัหาตลิ่งพัง ก าแพงกนัดนิ จ านวน 

1 แหง่

 -  - 1,500,000 ความส าเร็จของ

การแกไ้ขปญัหา

การพังทลายของ

ดนิหลงัเสร็จสิ้น

โครงการ อยู่ใน

ระดบัดี

 ลดความ

เสยีหายของ

แนวตลิ่งพังจาก

น้ ากดัเซาะ

กองชา่ง

9 โครงการกอ่สร้างถนน

แอสฟัลทต์กิคอนกรีต 

ซอยขา้งบา้นนายสอน 

ศรีวชิัย

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

         ถนน              

 จ านวน   1  สาย

 -  - 580,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 มกีารคมนาคม

ที่สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภยั

กองชา่ง

10 โครงการปรับปรุงและ

ซอ่มแซมระบบประปา

หมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนมแีหลง่น้ า

และมนี้ าเพยีงพอตอ่การ

อุปโภค - บริโภค

ระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 13

 -  - 250,000 ประชาชนมนี้ า

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ 75 - 85

 ประชาชนมนี้ า

ที่สะอาดและ

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค - บริโภค

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11 โครงการกอ่สร้างทอ่

ระบายน้ าถนนสายหลกั

เขา้หมู่บา้นศรีจุม

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

   จ านวน    1   แหง่

 -  - 320,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

12 โครงการปรับปรุงถนน

สายหลกัเขา้หมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

         ถนน              

 จ านวน   1  สาย

 -  - 300,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 มกีารคมนาคม

ที่สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภยั

กองชา่ง

13 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

ระบายน้ าถนนสายปา่

ชา้จากบา้นศรีจุมไป

บา้นปากกอง

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 -  - 420,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

14 โครงการกอ่สร้างถนน

แอสฟัลทต์กิคอนกรีต

เลยีบคนัคลอง

ชลประทานถงึหนา้วัด

ทา้วบญุเรือง

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 570,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 มกีารคมนาคม

ที่สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภยั

กองชา่ง

15 โครงการปรับปรุงไหล่

ทางถนนสายหลกัใน

หมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 420,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 มกีารคมนาคม

ที่สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภยั

กองชา่ง

16 โครงการกอ่สร้างวาง

ทอ่พร้อมบอ่พักถนน

จากสายศรีจุมไปคลอง

ชลประทาน

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า 

จ านวน 1 แหง่

 -  - 480,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

17 กอ่สร้างรางระบายน้ า

จากถนนสายเชยีงใหม่

ฮอดถงึคลอง

ชลประทานตดิสี่แยกไฟ

แดง

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

รางระบายน้ า จ านวน 

1 แหง่

 -  - 500,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

18 โครงการขุดเจาะบอ่

บาดาลเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพระบบ

ประปาหมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนมแีหลง่น้ า

และมนี้ าเพยีงพอตอ่การ

อุปโภค - บริโภค

บอ่น้ าบาดาล จ านวน 

 1  แหง่

 -  - 500,000 ประชาชนมนี้ า

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ 75 - 85

 ประชาชนมนี้ า

ที่สะอาดและ

เพยีงพอตอ่การ

อุปโภค - บริโภค

กองชา่ง

19 โครงการตดิตั้งไฟกิ่ง 

ซอย 1 ศรีจุม (โรงเกบ็

ของ)

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ตดิตั้งไฟกิ่ง หมู่ที่ 13  -  - 30,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

ความปลอดภยั

ตอ่ชวีติและ

ทรัพย์สนิ

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

20 โครงการกอ่สร้างวางทอ่

 Box Convert ล าเหมอืง

หลวง บา้นศรีจุม เขต

ตดิตอ่ต าบลสนัผักหวาน

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า        

    จ านวน    1   แหง่

 -  - 500,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

21 โครงการตดิตั้งกลอ้ง

วงจรปดิภายในหมู่บา้น

ตดิตั้งกลอ้งวงจรปดิภายใน

หมู่บา้น เพือ่เฝ้าระวังเหตรุ้าย

ตา่ง ๆ

กลอ้งวงจรปดิบริเวณ

จุดเสี่ยง

 -  - 300,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาร้อย

ละ75-85

 ลดปญัหายา

เสพตดิและ

ปญัหาสงัคม

ตา่ง ๆ

กองชา่ง

22 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. ทางเขา้ปา่ชา้บา้น

ศรีจุม

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรับการคมนาคมที่สะดวก

 รวดเร็ว และปลอดภยั

ถนน จ านวน 1 สาย  -  - 450,000 ร้อยละ75-85 

ของประชาชนที่

ไดรั้บความ

สะดวกสบายใน

การสญัจร ไป - มา

 มกีารคมนาคม

ที่สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

23 โครงการกอ่สร้างวาง

ทอ่พร้อมบอ่พักจากปา่

ชา้บา้นศรีจุมไปบา้น

ปากกอง

สามารถระบายน้ า ในฤดนู้ า

หลากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และปอ้งกนัการเกดิอุทกภยั

วางทอ่ระบายน้ า 

จ านวน 1 แหง่

 -  - 420,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การ

แกไ้ขปญัหาการ

ระบายน้ าและน้ า

ทว่มขังร้อยละ

75-85

 มกีารระบายน้ า

ที่ด ีปอ้งกนัน้ า

ทว่มขังได้

กองชา่ง

24 โครงการย้ายเสาไฟฟา้

สายหลกัในหมู่บา้น

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการเกดิ

อุบตัเิหต ุและใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถงึ

ย้ายเสาไฟฟา้ภายใน

หมู่บา้น

 -  - 15,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

ความปลอดภยั

ตอ่ชวีติและ

ทรัพย์สนิ

กองชา่ง

1,450,000 720,000 8,595,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟา้สาธารณะภายใน

เขตต าบลบา้นแหวน

เพือ่ขยายระบบไฟฟา้

สาธารณะและเพือ่ประหยัด

กระแสไฟฟา้

ต าบลบา้นแหวน 300,000 300,000 300,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ทกุมมุอับเกดิความ

ปลอดภยั

กองชา่ง

2 โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมถนนภายใน

ต าบลบา้นแหวน

เพือ่ความสะดวกและ

ปลอดภยัตอ่ชวีติและ

ทรัพย์สนิของประชาชน

ต าบลบา้นแหวน 80,000 80,000 80,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนไดรั้บ

ความปลอดภยัตอ่

ชวีติและทรัพย์สนิ

กองชา่ง

                          1.2  แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการพฒันาท้องถิน่ 

                                  ภายในต าบล ระหว่างต าบลและอ าเภอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  1   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  1  การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งสมดุลและยัง่ยนื

 - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี  2 การพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 โครงการกอ่สร้าง

สะพานคอนกรีตเสริม

เหลก็ บริเวณซอย 7 

บา้นกองขงิ หมู่ที่ 3 

ต าบลหนองควาย เชื่อม

ต าบลบา้นแหวน อ าเภอ

หางดง ขนาดกวา้ง 

3.00 ม. ยาว 5.00 ม.

 หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 

15.00 ตร.ม.

เพือ่ใหป้ระชาชนต าบลบา้น

แหวนและต าบลหนองควาย

ไดรั้บความสะดวกและ

ปลอดภยัในการคมนาคม

กอ่สร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหลก็

ขนาดกวา้ง 3.00 ม.

 ยาว 5.00 ม. หรือ

มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 

15.00 ตร.ม.

300,000  -  - ร้อยละ75-85 ของ

ประชาชนและ

นกัทอ่งเที่ยวที่ไดรั้บ

ความสะดวกสบาย

ในการสญัจร ไป - มา

 ประชาชนต าบล

บา้นแหวนและ

ต าบลหนองควาย

ไดรั้บความสะดวก

และปลอดภยัในการ

คมนาคม

ทต.หนองควาย 

ทต.บา้นแหวน

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายทางถนนแยกทาง

หลวงแผ่นดนิ หมายเลข

 121 (วงแหวนรอบ

นอก) หมู่ที่ 2 บา้นตน้งิ้ว

 ต าบลสนัผักหวาน ชว่ง

 กม. 0 + 970 ถงึ กม.

 2 + 420 เชื่อมหมู่ที่ 

10 บา้นจอมทอง ต.

บา้นแหวน อ.หางดง

เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ และเพือ่ปอ้งกนั

และลดการเกดิอุบตัเิหตใุน

ชุมชน

ถนนแยกทางหลวง

แผ่นดนิหมายเลข 

121 (วงแหวนรอบ

นอก) หมู่ที่ 2 บา้น

ตน้งิ้ว ต าบลสนั

ผักหวาน ชว่ง กม.

0+970 ถงึ กม. 2 +

 420 เชื่อม หมู่ที่ 

10 บา้นจอมทอง 

ต าบลบา้นแหวน 

อ าเภอหางดง จังหวัด

เชยีงใหม่

5,757,000  -  - เพิม่การคมนาคม 

สะดวกปลอดภยั

 ลดอุบตัเิหต ุการ

คมนาคมสะดวก

รวดเร็วย่ิงขึ้น

ทต.สนัผักหวาน 

ทต.บา้นแหวน

6,057,000 380,000 380,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 กอ่สร้างและซอ่มแซม

ฝายกั้นน้ า เพือ่

การเกษตร

เพือ่การบริหารจัดการน้ าให้

เพยีงพอตอ่ประชาชนต าบล

บา้นแหวน

ฝายกั้นน้ า ในเขต

พื้นที่ต าบลบา้นแหวน

300,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอ่การแกไ้ข

ปญัหาขาดแคลนน้ าใน

พื้นที่ ร้อยละ 75-85

 มฝีายในการจัดการ

น้ าที่เพยีงพอตอ่

ประชาชน

กองชา่ง

2 สนบัสนนุกลุ่มนวดแผน

ไทยต าบลบา้นแหวน

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้อีาชพี

และรายได้

กลุ่มนวดแผนไทย

ต าบลบา้นแหวน

50,000 -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชนที่เขา้ร่วม

กจิกรรม / โครงการ 

ร้อยละ 75 - 80

 ประชาชนมรีายได้

เพิม่ขึ้น

ส านกัปลดัฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

                          2.1 แนวทางการพฒันาส่งเสรมิและกระจายรายได้แก่ประชาชน

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์ท่ี  2   ยทุธศาสตร์การพฒันาประชาชนอยูด่มีีสุข

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  1  การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งสมดุลและยัง่ยนื

    - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

3 โครงการธนาคารเมลด็

พันธุผั์กพื้นบา้นเพือ่การ

พัฒนาอย่างย่ังยืน

เพือ่สง่เสริมใหป้ระชาชนได้

มรีายไดท้ี่ดขีึ้น

ประชาชนในเขต

พื้นที่ต าบลบา้นแหวน

- 60,000  - ร้อยละความพงึพอใจ

ของประชาชนที่เขา้ร่วม

โครงการ / กจิกรรม 

สง่เสริมเศรษฐกจิ

 ประชาชนมรีายได้

เพิม่ขึ้น

ส านกัปลดัฯ

4 โครงการบรูณะปรับปรุง

ซอ่มแซมผิวจราจรแบบ

 Over-Lay ดว้ยแอส

ฟัลทต์กิ คอนกรีต ถนน

เลยีบคลองชลประทาน 

ซอย 21 ซา้ย (ฝ่ังขวา)

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรับการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภยั

         ถนน           

   จ านวน   1  สาย

 - 2,200,000  - ร้อยละ75-85 ของ

ประชาชนที่ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 มกีารคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภยั ในเสน้ทาง

คมนาคมที่ส าคญัของ

แหลง่เศรษฐกจิระดบั

จังหวัดเชยีงใหม่

กองชา่ง    

อบจ. เชยีงใหม่

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

5 โครงการกอ่สร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท ์

ตกิคอนกรีต ถนนสาย

เลยีบคลองชลประทาน 

ซอย 21 ซา้ย (ฝ่ังซา้ย) 

เชื่อมถนนสายหางดง - 

ทา่ขี้เหลก็ บา้นน้ าโทง้ 

หมู่ที่ 2 ต. สบแมข่า่

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรับการคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภยั ในเสน้ทาง

คมนาคม ขนสง่ที่ส าคญั 

(เสน้ทางสู่หมู่บา้นถวาย   

ต.ขุนคง)

         ถนน           

   จ านวน   1  สาย

  -  - 20,000,000 ร้อยละ75-85 ของ

ประชาชนที่ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป - มา

 มกีารคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภยั ในเสน้ทาง

คมนาคมที่ส าคญัของ

แหลง่เศรษฐกจิระดบั

จังหวัดเชยีงใหม่

กองชา่ง    

อบจ. เชยีงใหม่

350,000 2,260,000 20,000,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 สนบัสนนุกจิกรรม

โครงการศนูย์พัฒนา

ครอบครัว

 - เพือ่สนบัสนนุการ

ด าเนนิโครงการและ

กจิกรรมตา่ง ๆ ของศนูย์

พัฒนาครอบครัว -สร้าง

เครือขา่ยและการท างาน

ร่วมกนัในการแกไ้ข

ปญัหาครอบครัว

โครงการตา่ง ๆ

 - ด าเนนิกจิกรรม 

เพือ่สนบัสนนุการ

ด าเนนิโครงการและ

กจิกรรมตา่ง ๆ ของ

ศนูย์พัฒนาครอบครัว 

 - สร้างเครือขา่ยและ

การท างานร่วมกนัใน

การแกไ้ขปญัหา

ครอบครัว

250,000 250,000 250,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและโครงการ

 ร้อยละ 75-85

  -เกดิความร่วมมอื

ในการแกไ้ขปญัหา

และประเดน็ความ

รุนแรงตา่ง ๆ ใน

ครอบครัว          - 

เกดิความสงบสขุใน

สงัคม ประชาชนอยู่

ร่วมกนัอย่างมี

ความสขุ

ส านกัปลดั ฯ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  2   ยทุธศาสตร์การพฒันาประชาชนอยูด่มีีสุข

                           2.2  แนวทางการพฒันาส่งเสรมิการพฒันาครอบครัว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัด ท่ี  2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จติสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ท่ี 5 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชวิีต

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

2 โครงการเพิม่ศกัยภาพ

สภาเดก็และเยาวชน

เพือ่พัฒนาศกัยภาพให้

สภาเดก็และเยาวชน

ต าบลบา้นแหวน ด าเนนิ

กจิกรรมอย่างตอ่เนื่อง 

สร้างความเขม้แข็ง และมี

เวทใีหเ้ยาวชนได้

แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

สภาเดก็และเยาวชน

ต าบลบา้นแหวน

 - 50,000  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและโครงการ

 ร้อยละ 75-85

 มกีารด าเนนิ

กจิกรรมอย่าง

ตอ่เนื่อง เกดิความ

เขม้แข็งของกลุ่ม

ส านกัปลดั ฯ

3 โครงการคา่ยคณุธรรม

เยาวชนต าบลบา้นแหวน

เพือ่สร้างความเขม้แข็ง

ทางดา้นจิตใจ โดยใช้

หลกัธรรมค าสั่งสอนทาง

พระพุทธศาสนา

เยาวชนต าบลบา้นแหวน  -  - 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและโครงการ

 ร้อยละ 75-85

 เยาวชนสามารถน า

ความรู้ที่ได ้  ไปปรับ

ใชใ้นชวีติประจ าวัน

ส านกัปลดั ฯ

250,000 300,000 300,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)
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(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการสนบัสนนุการ

ด าเนนิงาน หนึ่งต าบล 

หนึ่งผลติภณัฑ ์อ าเภอ

หางดง (OTOP)

เพือ่ใหเ้กดิการสร้าง

เครือขา่ยระหวา่งผู้ผลติ

สนิคา้ของชุมชน และ

เพือ่ใหส้นิคา้ของชุมชน

เปน็ที่ยอมรับและเปน็ที่

รู้จักในตลาดระดบัสากล

อุดหนนุส านกังาน

พัฒนาชุมชนอ าเภอ

หางดง ตามโครงการ

จัดนทิรรศการและจัด

จ าหนา่ยสนิคา้ และ

ผลติภณัฑช์ุมชน

8,000 8,000 8,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 สนิคา้และผลติภณัฑ์

ชุมชนเปน็ที่รู้จัก 

ประชาชนมรีายได้

เพิม่มากขึ้น

 -ส านกังาน

พัฒนาชุมชน

อ าเภอหางดง -

ส านกัปลดัฯ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  2   ยทุธศาสตร์การพฒันาประชาชนอยูด่มีีสุข

                          2.3  แนวทางการพฒันาส่งเสรมิการยกระดับคุณภาพชวิีตและผลติภัณฑ์ชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 1 การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งสมดุลและยัง่ยนื

    - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

2 สนบัสนนุที่ท าการ

ปกครองอ าเภอหางดง 

ตามโครงการของดี

อ าเภอหางดง และ 

OTOP อ าเภอหางดง 

จังหวัดเชยีงใหม ่

ประจ าปงีบประมาณ  

2560

เพือ่เปน็การสง่เสริม

สนบัสนนุธุรกจิชุมชน 

สร้างงาน สร้างรายได ้

กระตุ้นเศรษฐกจิของ

อ าเภอหางดง

เพือ่กระตุ้นเศรษฐกจิ

ของชาวอ าเภอหางดง

20,000 - - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ

 ร้อยละ 75-85

 นกัทอ่งเที่ยว

เดนิทางมาทอ่งเที่ยว

อ าเภอหางดงเพิม่

มากขึ้น และ

ประชาสมัพันธ์

ภาพลกัษณ์ที่ดขีอง

อ าเภอหางดง

ที่ท าการ

ปกครองอ าเภอ

หางดง  ส านกั

ปลดัฯ

3 โครงการฝึกอบรมกลุ่ม

อาชพี

เพือ่สง่เสริมการรวมกลุ่ม

ในการประกอบอาชพีเพือ่

สร้างรายได้

ประชาชนต าบลบา้น

แหวน

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ

 ร้อยละ 75-85

 ประชาชนมอีาชพี

เพือ่สร้างรายได้

ใหก้บัครอบครัว

ส านกัปลดัฯ -

ศนูย์การศกึษา

นอกระบบและ

การศกึษา

ตามอัทธยาศยั 

อ.หางดง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

4 โครงการจัดท าปา้ยชื่อ

หมู่บา้นและชื่อซอย

เพือ่แสดงชื่อหมู่บา้นและ

ซอยภายในต าบลบา้น

แหวนใหช้ัดเจน เกดิความ

สะดวกในการ

ตดิตอ่สื่อสาร สร้างมลูคา่

ทางเศรษฐกจิภายในต าบล

จ านวน 13 หมู่บา้น 300,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 มปีา้ยชื่อหมู่บา้น

และซอยที่ชัดเจน 

งา่ยตอ่การ

ตดิตอ่สื่อสาร 

ระหวา่งผู้ผลติกบั

ลกูคา้ เพิม่รายได้

ใหก้บัประชาชน

ส านกัปลดัฯ    

กองชา่ง

5 สนบัสนนุกลุ่มวสิาหกจิ

ชุมชนกลุ่มแปรรูป

อาหารและหตัถกรรม

พื้นบา้น หมู่ที่ 13 บา้น

ศรีสรร ตามโครงการ

พัฒนาศกัยภาพกลุ่ม

แปรรูปอาหารและ

หตัถกรรมพื้นบา้น หมู่ที่

 13 บา้นศรีสรร

เพือ่เปน็การสง่เสริมอาชพี

 พัฒนาผลติภณัฑ ์และ

เพิม่รายไดใ้หแ้กส่มาชกิ

ของกลุ่ม

กลุ่มวสิาหกจิชุมชน

กลุ่มแปรรูปอาหาร

และหตัถกรรมพื้นบา้น

 หมู่ที่ 13 บา้นศรีสรร

20,000 - - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

กลุ่มวสิาหกจิชุมชน

กลุ่มแปรรูปอาหาร

และหตัถกรรม

พื้นบา้น หมู่ที่ 13 

บา้นศรีสรร ไดรั้บ

การพัฒนาผลติภณัฑ์

 และมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

6 โครงการเพิม่ศกัยภาพ

วสิาหกจิชุมชนในต าบล

บา้นแหวน

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

บริหารจัดการ ของกลุ่ม

วสิาหกจิชุมชนต าบลบา้น

แหวน

กลุ่มวสิาหกจิชุมชน

ต าบลบา้นแหวน

 - 50,000  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 กลุ่มวสิาหกจิชุมชน

มกีารพัฒนาอย่าง

ตอ่เนื่อง และมกีาร

ผลติสนิคา้ที่มคีณุภาพ

ส านกัปลดัฯ

7 โครงการฝึกอบรมกลุ่ม

อาชพีแปรรูปอาหาร

เพือ่สง่เสริมใหก้ลุ่มมี

ทกัษะในการประกอบ

อาชพีเพิม่มากขึ้น

กลุ่มแปรรูปอาหาร  

ต าบลบา้นแหวน

 - 20,000  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 กลุ่มแปรรูปอาหาร

มทีกัษะและความ

ช านาญในการ

ประกอบอาชพี

ส านกัปลดัฯ

8 โครงการจัดงานถนนคน

เดนิสง่เสริมการ

จ าหนา่ยสนิคา้วสิาหกจิ

ชุมชน

เพือ่สง่เสริมใหร้้านคา้และ

วสิาหกจิชุมชนมสีถานที่

จ าหนา่ยสนิคา้เพิม่มากขึ้น

กลุ่มวสิาหกจิชุมชน

ต าบลบา้นแหวน

 - 200,000  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 มชีอ่งทางการ

จ าหนา่ยสนิคา้เพิม่

มากขึ้น เพิม่พูน

รายไดใ้หก้บัผู้ผลติ

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

9 โครงการกอ่สร้าง

อาคารฝึกอาชพี

เพือ่ใหม้สีถานที่ในการจัด

ฝึกอบรมอาชพีที่เหมาะสม

อาคารฝึกอาชพี         

  จ านวน  1  หลงั

 -   - 500,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมสีถานที่

ในการฝึกอบรม

อาชพีที่เหมาะสม

ส านกัปลดัฯ

9 โครงการกอ่สร้าง

อาคารสง่เสริมอาชพี

วสิาหกจิชุมชนต าบล

บา้นแหวน

เพือ่ใหก้ลุ่มวสิาหกจิ

ชุมชนมสีถานที่ส าหรับ

จ าหนา่ยสนิคา้และด าเนนิ

กจิกรรมของกลุ่ม

อาคารวสิาหกจิชุมชน  

 จ านวน  1  หลงั

 -  - 500,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 กลุ่มวสิาหกจิชุมชน

มสีถานที่ในการ

จ าหนา่ยสนิคา้ที่

แข็งแรง และถกู

ลกัษณะ

ส านกัปลดัฯ

398,000 328,000 1,058,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 สนบัสนนุกลุ่มวสิาหกจิ

ชุมชนกลุ่มเกษตร

อนิทรีย์ต าบลบา้นแหวน

ในการใชแ้ละผลติปุย๋

อนิทรีย์ชวีภาพ

เพือ่สง่เสริมเกษตรกร

ลดตน้ทนุในการใช้

ปุย๋เคมแีละยาฆา่แมลง, 

เพือ่พัฒนาระบบการ

ผลติผักปลอดสารพษิ, 

เพือ่สง่เสริมอาชพีและ

สร้างรายไดใ้หแ้ก่

ประชาชนตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง และ

เพือ่ลดปญัหาการเผา

และปญัหาหมอกควัน

สนบัสนนุกลุ่มวสิาหกจิ

ชุมชนกลุ่มเกษตร

อนิทรีย์ต าบลบา้นแหวน

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

   - เกษตรกรใช้

สารเคมลีดลง และ

ใชปุ้ย๋อนิทรีย์

ชวีภาพเพิม่มากขึ้น 

   -สร้างรายได้

ตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง

ส านกัปลดัฯ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  2   ยทุธศาสตร์การพฒันาประชาชนอยูด่มีีสุข

                           2.4  แนวทางการพฒันาส่งเสรมิความม่ันคงทางอาชพีและรายได้ของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 1 การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งสมดุลและยัง่ยนื

    - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 2 ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

2 โครงการยกระดบั

คณุภาพชวีติของ

ครัวเรือนตามเกณฑ ์

จปฐ.

เพือ่ส ารวจและยกระดบั

ครัวเรือนที่มรีายไดต้่ า

กวา่เกณฑม์าตรฐาน ให้

มคีณุภาพชวีติที่ดขีึ้น

จ านวน  13  หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ

 ร้อยละ 75-85

 คณุภาพชวีติของ

ประชาชนดขีึ้น

ส านกัปลดัฯ

3 โครงการสง่เสริมการ

ปลกูผักสวนครัวและผัก

ปลอดสารพษิ

เพือ่สง่เสริมใหเ้กษตรกร

ปลกูผักปลอดสารพษิ

บริโภคเองและจ าหนา่ย

จ านวน  13  หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนปลกูผัก

ปลอดสารพษิไว้

บริโภคเองและ

จ าหนา่ย

ส านกัปลดัฯ

4 โครงการหมู่บา้น

เศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่สง่เสริมใหห้มู่บา้นใน

เขตต าบลบา้นแหวนเปน็

หมู่บา้นตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

จ านวน  13  หมู่บา้น 130,000 130,000 130,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ทกุหมู่บา้นด าเนนิ

ชวีติตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

5 สนบัสนนุส านกังาน

เกษตรอ าเภอหางดงตาม

โครงการงานวัน

เกษตรกรและสง่เสริม

อาชพีอ าเภอหางดง ป ี

2560

เพือ่ใหเ้กษตรกรไดรั้บ

บริการวชิาการความรู้

ดา้นการเกษตรที่ทนั

เหตกุารณ์ ถกูตอ้ง และ

เหมาะสม จาก

หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

และสง่เสริมการ

ประกอบอาชพี เพิม่ชอ่ง

ทางการจ าหนา่ย

ผลติภณัฑช์ุมชน

ผู้เขา้ร่วมโครงการ 

จ านวน 600 คน  จัด

ประกวดผลผลติทาง

การเกษตร นทิรรศการ

 ความรู้ กจิกรรมการ

ท าปุย๋หมกั ประกวดไก่

สวยงาม ตลาด

การเกษตร

10,000 - - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

เกดิเครือขา่ย มี

การแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ในกจิกรรม

ดา้นการเกษตรซึ่ง

กนัและกนั ไดรั้บ

บริการวชิาการ

ดา้นการเกษตร

อย่างทั่วถงึ สร้าง

ความภาคภมูใิจใน

อาชพีเกษตรกร

ส านกังาน

เกษตรอ าเภอ

หางดง ศบกต.

บา้นแหวน   

ส านกัปลดั

6 สนบัสนนุส านกังาน

เกษตรอ าเภอหางดงตาม

โครงการขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงภาคการเกษตร

เพือ่สง่เสริมการด าเนนิ

ชวีติตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง

ถา่ยทอดความรู้และ

สนบัสนนุปจัจัยการ

ผลติ 1 กลุ่ม 20 ราย

15,500 - - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ลดรายจ่าย เพิม่

รายได ้ขยายผลสู่

เกษตรกรขา้งเคยีง

ส านกังาน

เกษตรอ าเภอ

หางดง   

ศบกต. บา้น

แหวน ส านกั

ปลดั

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

7 สนบัสนนุส านกังาน

เกษตรอ าเภอหางดงตาม

โครงการสง่เสริมและ

พัฒนากลุ่มยุวเกษตรใน

โรงเรียน

เพือ่สง่เสริมการเรียนรู้

และฝึกทกัษะโดยการ

ปฏบิตัขิองสมาชกิยุว

เกษตรกรในโรงเรียน

สนบัสนนุปจัจัยการ

ผลติ / กระบวนการ

กลุ่ม 1 กลุ่ม 20 ราย

26,450 - - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

สมาชกิกลุ่มยุว

เกษตรในโรงเรียน

ไดรั้บความรู้ / 

ทกัษะจากการ

ปฏบิตัจิริง

ส านกังาน

เกษตรอ าเภอ

หางดง   

ศบกต. บา้น

แหวน ส านกั

ปลดั

8 สนบัสนนุส านกังาน

เกษตรอ าเภอหางดงตาม

โครงการลดการเผาและ

สร้างรายไดใ้นชว่งฤดแูลง้

เพือ่สร้างรายไดใ้หแ้ก่

เกษตรกร และลดการ

เผา ลดขยะ และเพือ่

ปรับปรุงบ ารุงดนิ

จัดซื้อวัสดทุ าปุย๋หมกั

จากเกษตรกร 

ถา่ยทอดความรู้ สาธติ

และด าเนนิการท าปุย๋

หมกั 1 กลม่ จ านวน 

40 ราย

27,600 - - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ลดการเผา ลด

หมอกควัน ลดขยะ

 ลดการใชปุ้ย๋เคมี

และดนิมี

โครงสร้างที่ดขีึ้น  

ไดปุ้ย๋หมกั 10 ตนั

ส านกังาน

เกษตรอ าเภอ

หางดง ศบกต.

บา้นแหวน   

ส านกัปลดั

359,550 280,000 280,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 
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(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการสนบัสนนุ

กองทนุหลกัประกนั

สขุภาพเทศบาลต าบล

บา้นแหวน

 - เพือ่สนบัสนนุ

งบประมาณในการบริการ

สง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกนั

โรคในพื้นที่ต าบลบา้นแหวน

สมทบกองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพ

เทศบาลต าบลบา้น

แหวน (ไมน่อ้ยกวา่

ร้อยละ 50 ของ

งบประมาณที่ไดรั้บ

จากกองทนุ สปสช.)

500,000 500,000 500,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 กองทนุ ฯ มี

งบประมาณในการ

ดแูล สง่เสริมสขุภาพ

ประชาชนมในพื้นที่

ต าบลบา้นแหวน

กองสาธารณสขุ ฯ 

  กองทนุ สปสช.

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข

                          3.1  แนวทางการพฒันาป้องกัน รักษา และส่งเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ี ตัวชี้วัดโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จติสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี  5 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชวิีต

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี ตัวชี้วัดโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 สนบัสนนุการด าเนนิงาน

ของกลุ่มอาสาสมคัร

สาธารณสขุมลูฐาน (อส

ม.)

 - เพือ่พัฒนาและเพิม่

ศกัยภาพ และสนบัสนนุ

การด าเนนิกจิกรรมและ

โครงการตา่ง ๆ ของกลุ่ม

สาธารณสขุมลูฐาน (อส

ม.)  ในแตล่ะหมู่บา้น

อุดหนนุใหก้ลุ่ม อสม. 

หมู่บา้นละ 15,000.-

 บาท จ านวน 13 

หมู่บา้น

195,000 195,000 195,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 กลุ่ม อสม. มกีาร

พัฒนาอย่างมี

ประสทิธภิาพ และมี

ความรู้ใหม่ๆ  เพือ่

น ามาปรับใชใ้นการ

ท างาน

 -กองสาธารณสขุ ฯ

 - กลุม่ อสม. 

จ านววน      13 

หมูบ่า้น

3 โครงการภมูปิญัญา 

ผะหญา๋พื้นบา้น งาน

สาธารณสขุศาสตร์

เพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ชภ้มูิ

ปญัญาที่สบืทอดกนัมาใน

การดแูล รักษาสขุภาพ

อนามยัของตนเอง

ประชาชนต าบลบา้น

แหวน

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนสามารถ

ใชภ้มูปิญัญาใน

ทอ้งถิ่นใหเ้กดิ

ประโยชนแ์ละ

ถา่ยทอดแกผู้่อื่น

กองสาธารณสขุ ฯ

4 โครงการอบรมให้

ความรู้และดแูลสขุภาพ

ประชาชนในต าบลบา้น

แหวน

 - เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บ

บริการตรวจสขุภาพ

เบื้องตน้   - เพือ่ให้

ประชาชนไดม้คีวามรู้ใน

การดแูลสขุภาพ

 อบรมใหค้วามรู้และ

ตรวจสขุภาพประชาชน

เบื้องตน้

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมคีวามรู้

ในการดแูลสขุภาพ

ตนเองและครอบครัว

กองสาธารณสขุ ฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี ตัวชี้วัดโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการปอ้งกนัโรค

ไขเ้ลอืดออก

 ลดอัตราการปว่ยดว้ยโรค

ไขเ้ลอืดออก , ปอ้งกนัการ

เกดิโรคไขเ้ลอืดออก และ

เพือ่ ประชาชนมคีวามรู้ใน

การปอ้งกนัโรค

 รณรงคค์วบคมุ 

ปอ้งกนัโรค

ไขเ้ลอืดออก      

จ านวน  13  หมู่บา้น

150,000 150,000 150,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 อัตราผู้ปว่ยลดลง,

ประชาชนมคีวามรู้

เร่ืองโรคไขเ้ลอืดออก

กองสาธารณสขุ ฯ

6 โครงการปอ้งกนัโรคพษิ

สนุขับา้

เพือ่ปอ้งกนัโรคพษิสนุขับา้

และเพือ่ลดอัตราการเกดิ

ของสนุขัและแมว

ฉดีวัคซนีปอ้งกนัโรค

พษิสนุขับา้ , ท าหมนั 

ฉดียาคมุก าเนดิ สนุขั

และแมว

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนไม่

เจ็บปว่ยและเสยีชวีติ

จากโรคพษิสนุขับา้ ,

 จ านวนสนุขัและ

แมวลดลง

กองสาธารณสขุ ฯ

7 โครงการควบคมุและ

ปอ้งกนั โรคตดิตอ่และ

โรคระบาดในพื้นที่

ต าบลบา้นแหวน

เพือ่ควบคมุและปอ้งกนั

โรคตดิตอ่ในพื้นที่ต าบล

บา้นแหวน เชน่ โรคไขห้วัด

ใหญ ่โรคมอื เทา้ ปาก

โรคพษิสนุขับา้ เปน็ตน้

รณรงคค์วบคมุและ

ปอ้งกนัโรคตดิตอ่ 

จ านวน 13 หมู่บา้น

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 อัตราการเจ็บปว่ย

ดว้ยโรคตดิตอ่ใน

พื้นที่ลดลง

กองสาธารณสขุ ฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี ตัวชี้วัดโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 สนบัสนนุส านกังาน

สาธารณสขุอ าเภอหาง

ดงตามโครงการอบรม

เชงิปฏบิตักิารความรู้

และบทบาทอาสาสมคัร

สาธารณสขุ (อสม.) ราย

ใหม ่อ าเภอหางดง 

จังหวัดเชยีงใหม ่ป ี

2560

เพือ่เสริมสร้างความรู้ 

ความเขา้ใจ และบทบาท

หนา้ที่ของ อสม.ในการ

ด าเนนิงานสง่เสริมสขุภาพ

ของประชาชน

อสม. ประจ าหมู่บา้น

รายใหม ่ต าบลบา้น

แหวน จ านวน 4 คน

8,960 - - มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 อสม.มคีวามรู้และ

ทกัษะในการพัฒนา

สขุภาพในทอ้งถิ่น

ของตนเอง

ส านกังาน

สาธารณสขุอ าเภอ

หางดง กอง

สาธารณสขุ ทต.

บา้นแหวน

9 สนบัสนนุส านกังาน

สาธารณสขุอ าเภอหาง

ดงตามโครงการพัฒนา

ทกัษะบคุลากร ใน

องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น อ าเภอหางดง 

จังหวัดเชยีงใหม ่ป ี

2560

เพือ่เสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ 

พัฒนาขดีความสามารถ

ของบคุลากรในการ

ควบคมุปอ้งกนัโรคตดิตอ่

บคุลากรดา้นการ

ควบคมุปอ้งกนั

โรคตดิตอ่ ในอปท. 

ต าบลบา้นแหวน 

จ านวน 4 คน

4,240 - - มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 บคุลากรในดา้นการ

ควบคมุปอ้งกนั

โรคตดิตอ่ในอปท.มี

ความรู้ความสามารถ

เพิม่มากขึ้น

ส านกังาน

สาธารณสขุอ าเภอ

หางดง กอง

สาธารณสขุ ทต.

บา้นแหวน

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี ตัวชี้วัดโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

10 สนบัสนนุส านกังาน

สาธารณสขุอ าเภอหาง

ดงตามโครงการอบรม

ความรู้และพัฒนาทกัษะ

แกนน าสขุภาพประจ า

ครอบครัวอ าเภอหางดง

 จังหวัดเชยีงใหม ่ป ี

2560

เพือ่สง่เสริมความรู้และ

ทกัษะกระบวนการเรียนรู้ 

และพัฒนาขดี

ความสามารถของแกนน า

สขุภาพประจ าครอบครัว

แกนน าสขุภาพประจ า

ครอบครัวในหมู่และ

ต าบลบา้นแหวน 

จ านวน 80 คน

10,400 - - มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 แกนน าสขุภาพ

ประจ าครอบครัวมี

องคค์วามรู้ ทกัษะ 

ในการดแูลสขุภาพ

ของตนเองและ

ครอบครัวในทกุๆ 

ดา้น

ส านกังาน

สาธารณสขุอ าเภอ

หางดง กอง

สาธารณสขุ ทต.

บา้นแหวน

11 โครงการจัดซื้อครุภณัฑ์

วทิยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

เพือ่ควบคมุปอ้งกนัโรค

ไขเ้ลอืดออก ไขห้วัดนก

จัดซื้อเคร่ืองพน่หมอก

ควัน และ จัดซื้อ

เคร่ืองพน่ฝอยละออง

- 150,000 - มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 อัตราการปว่ยดว้ย

โรคไขเ้ลอืดออกลดลง

กองสาธารณสขุ ฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี ตัวชี้วัดโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

12 โครงการพัฒนา

ศกัยภาพภาคเีครือขา่ย

สขุภาพและสิ่งแวดลอ้ม

 ต าบลบา้นแหวน

เพือ่พัฒนาศกัยภาพ ภาคี

เครือขา่ยสขุภาพและ

สิ่งแวดลอ้ม ต าบลบา้น

แหวน, เพือ่เสริมสร้าง

สขุภาพ ประชาชนมี

สขุภาพที่ดขีึ้น  และเพือ่

สง่เสริมการดแูล

สิ่งแวดลอ้ม การรักษา

ความสะอาด การจัดการ

ขยะ และอื่น ๆ

อบรมพัฒนาศกัยภาพ

 ภาคเีครือขา่ยสขุภาพ

และสิ่งแวดลอ้ม และ

ศกึษาดงูานเพือ่พัฒนา

ศกัยภาพ

- - 400,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ภาคเีครือขา่ย

สขุภาพและ

สิ่งแวดลอ้ม ต าบล

บา้นแหวนมี

ความสามารถใน

การดแูลสขุภาพ

ประชาชน การดแูละ

สิ่งแวดลอ้ม การ

รักษาความสะอาด 

การจัดการขยะ และ

อื่น ๆ อย่างมี

ประสทิธภิาพ

กองสาธารณสขุ ฯ

1,068,600 1,195,000 1,445,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี ตัวชี้วัดโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการจัดหาสถานที่

ก าจัดขยะ

 เพือ่ใหม้สีถานที่ก าจัดขยะ 

และเพือ่ ปอ้งกนัการเกดิ

โรคตดิตอ่ที่เกดิจากขยะน า

เชื้อ

จ้างเหมาสถานที่

ถา่ยเทและก าจัดขยะ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 มสีถานที่ก าจัดขยะที่

เหมาะสม

กองสาธารณสขุ ฯ

2 โครงการจัดซื้อรถขยะ  - เพือ่ด าเนนิงานจัดเกบ็

ขยะในพื้นที่ ต าบลบา้นแหวน

จัดซื้อรถขยะ         

ขนาด 1 ตนั

1,000,000  -  - มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 มกีารบริการจัดเกบ็

ขยะอย่างมรีะบบ

กองสาธารณสขุ ฯ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข

                          3.2  แนวทางการพฒันางานสุขาภบิาลชมุชนและสถานท่ี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม , และ ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุและคุณภาพชวิีต

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

3 โครงการกอ่สร้างโรงฆา่

สตัวท์ี่ไดม้าตรฐาน

เพือ่ใหม้โีรงฆา่สตัวท์ี่ได้

มาตรฐาน และเพือ่ใหเ้กดิ

ความสะอาด ปราศจากเชื้อ

โรค

กอ่สร้างโรงฆา่สตัว ์

จ านวน  1  แหง่

 -  - 5,000,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 มโีรงฆา่สตัวท์ี่ถกูตอ้ง

 ไดม้าตรฐาน และ

สะอาดปลอดภยั

กองสาธารณสขุ ฯ

3,500,000 2,500,000 7,500,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการอาหารกลางวัน

 ส าหรับศนูย์พัฒนาเดก็

เลก็   จ านวน 4 แหง่

เพือ่ลดภาระคา่ใชจ้่ายของ

ผู้ปกครอง  ,เดก็ใน ศพด. 

ไดรั้บสารอาหารครบถว้น 

สะอาดถกูตอ้งตามหลกั

โภชนาการ และมสีขุภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง สมบรูณ์

ผ่านตามเกณฑม์าตรฐาน

อาหารกลางวัน

ส าหรับศนูย์พัฒนาเดก็

เลก็ ในสงักดัเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

(จ านวน 4 แหง่)

500,000 500,000 500,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 เดก็ในศนูย์พัฒนาเดก็

เลก็ในสงักดัเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน ได้

รับประทานอาหารที่

ถกูตอ้งตามหลกั

โภชนาการสขุภาพ

แข็งแรง

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข

                          3.3  (1) แนวทางการพฒันาส่งเสรมิการศึกษาและวัฒนธรรมในชมุชน  :  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จติสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี  5 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชวิีต

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

2 โครงการอาหารกลางวัน

 ส าหรับโรงเรียน          

   จ านวน 4 แหง่

เพือ่ลดภาระคา่ใชจ้่ายของ

ผู้ปกครอง  ,เดก็ไดรั้บ

สารอาหารครบถว้น 

สะอาดถกูตอ้งตามหลกั

โภชนาการ และมสีขุภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง สมบรูณ์

ผ่านตามเกณฑม์าตรฐาน

อุดหนนุคา่ใชจ้่ายใน

การจัดหาอาหาร

กลางวันส าหรับ

โรงเรียนในเขตพื้นที่ 

ต าบลบา้นแหวน 

จ านวน 4 แหง่

1,200,000 1,200,000 1,200,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 เดก็นกัเรียนไดรั้บ

ประทานอาหารที่

ถกูตอ้งตามหลกั

โภชนาการ และมี

สขุภาพร่างการแข็งแรง

3 โครงการอาหารเสริม 

(นม) ส าหรับศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็จ านวน 4 แหง่

 เพือ่สง่เสริมใหเ้ดก็มี

สขุภาพที่ด ีและสง่เสริม

พัฒนาทางดา้นร่างกาย

ใหแ้กเ่ดก็

จัดซื้ออาหารเสริม 

(นม) ใหแ้กเ่ดก็ในศนูย์

พัฒนาเดก็เลก็ ในเขต

พื้นที่ต าบลบา้นแหวน 

จ านวน 4 แหง่

250,000 250,000 250,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 เดก็ในศนูย์พัฒนาเดก็

เลก็มสีขุภาพร่างกายที่

แข็งแรง สมบรูณ์ และ

มพีัฒนาการที่ดี

เหมาะสมตามวัย

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

4 โครงการอาหารเสริม 

(นม) ส าหรับโรงเรียน   

 จ านวน  4  แหง่

เพือ่สง่เสริมใหเ้ดก็นกัเรียน

มสีขุภาพที่ด ีและเพือ่

สง่เสริมพัฒนาทางดา้น

ร่างกายใหแ้กเ่ดก็

จัดซื้ออาหารเสริม 

(นม) ใหแ้กเ่ดก็นกัเรียน

ในเขตพื้นที่ต าบลบา้น

แหวน

850,000 850,000 850,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 เดก็นกัเรียนมสีขุภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง 

สมบรูณ์ และมี

พัฒนาการที่ดี

เหมาะสมตามวัย

5 สนบัสนนุโรงเรียนหาง

ดงรัฐราษฎร์อุปถมัภต์าม

โครงการเรียนรู้กบั

เจ้าของภาษา

นกัเรียนมคีวามสามารถใน

การสื่อสารภาษาอังกฤษกบั

เจ้าของภาษา เพือ่เปน็การ

พัฒนาความสามารถของ

ตนเอง

อุดหนนุโรงเรียน     

หางดงรัฐราษฎร์

อุปถมัภ์

10,000 10,000 10,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 เดก็นกัเรียนมี

ความสามารถในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ

ไดด้ี

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

6 สนบัสนนุโครงการทศัน

ศกึษาแหลง่เรียนรู้นอก

สถานที่โรงเรียนบา้น

ทา้วบญุเรือง

เพือ่เปน็การพัฒนาการ

เรียนรู้ของนกัเรียนและ

บคุลากร สง่เสริมใหเ้กดิ

กระบวนการเรียนรู้นอก

สถานที่ โดยประสบการณ์

ตรง

อุดหนนุโรงเรียนบา้น

ทา้วบญุเรือง

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 เดก็นกัเรียนไดรั้บ

ประสบการณ์การ

เรียนรู้จากสถานที่จริง

7 สนบัสนนุโครงการทศัน

ศกึษาแหลง่เรียนรู้นอก

สถานที่โรงเรียนวัดชา่งค า

เพือ่เปน็การพัฒนาการ

เรียนรู้ของนกัเรียนและ

บคุลากร สง่เสริมใหเ้กดิ

กระบวนการเรียนรู้นอก

สถานที่ โดยประสบการณ์

ตรง

อุดหนนุโรงเรียนวัด

ชา่งค า

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 เดก็นกัเรียนไดรั้บ

ประสบการณ์การ

เรียนรู้จากสถานที่จริง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

8 สนบัสนนุโครงการทศัน

ศกึษาแหลง่เรียนรู้นอก

สถานที่โรงเรียนบา้นไร่

เพือ่เปน็การพัฒนาการ

เรียนรู้ของนกัเรียนและ

บคุลากร สง่เสริมใหเ้กดิ

กระบวนการเรียนรู้นอก

สถานที่ โดยประสบการณ์

ตรง

อุดหนนุโรงเรียน     

บา้นไร่

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 เดก็นกัเรียนไดรั้บ

ประสบการณ์การ

เรียนรู้จากสถานที่จริง

9 สนบัสนนุโครงการงาน

สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน

เพือ่เปน็สื่อการเรียนทาง

ธรรมชาต ิอนรัุกษ์

สิ่งแวดลอ้มและสร้าง

จิตส านกึในการอนรัุกษใ์ห้

ความส าคญัของตน้ไมใ้หก้บั

เดก็นกัเรียน

อุดหนนุโรงเรียน     

บา้นไร่

30,000 30,000 30,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 เดก็นกัเรียนไดรั้บ

ประสบการณ์การ

เรียนรู้จากสถานที่จริง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

10 สนบัสนนุโครงการทศัน

ศกึษาแหลง่เรียนรู้นอก

สถานที่โรงเรียนวัด

จอมทอง

เพือ่เปน็การพัฒนาการ

เรียนรู้ของนกัเรียนและ

บคุลากร สง่เสริมใหเ้กดิ

กระบวนการเรียนรู้นอก

สถานที่ โดยประสบการณ์

ตรง

อุดหนนุโรงเรียน      

วัดจอมทอง

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 เดก็นกัเรียนไดรั้บ

ประสบการณ์การ

เรียนรู้จากสถานที่จริง

11 โครงการสง่เสริมการ

เรียนรู้ทกัษะ

ภาษาอังกฤษสู่สงัคม

ประชาคมอาเซยีน

เพือ่พัฒนาการเรียนรู้ดา้น

ภาษาอังกฤษใหก้บัเดก็ 

เยาวชน และประชาชนทั่วไป

 ในพื้นที่ต าบลบา้นแหวน 

เพือ่รองรับการเขา้สู่สงัคม

ประชาคมอาเซยีน

เดก็ เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไปในเขต

พื้นที่ต าบลบา้นแหวน

80,000 80,000 80,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 เดก็ เยาวชน และ

ประชาชนไดรั้บการ

พัฒนาดา้น

ภาษาอังกฤษรองรับ

การเขา้สู่สงัคม

ประชาคมอาเซยีน

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

12 โครงการปรับปรุงศนูย์

สื่อภมูปิญัญาทอ้งถิ่น 

ศพด.ทา้วบญุเรือง

เพือ่ใหเ้ดก็มสีถานที่ที่

เอื้ออ านวยในการเรียนรู้ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่น

ศพด.ทา้วบญุเรือง 30,000  -  - มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

  เดก็ไดม้สีถานที่ที่

เหมาะสมกบัการ

เรียนรู้ตามวัย

13 โครงการเรียนรู้สู่โลก

กวา้ง

เพือ่เปน็การพัฒนาการ

เรียนรู้ของเดก็ และสง่เสริม

ใหเ้กดิกระบวนการเรียนรู้

นอกสถานที่ โดย

ประสบการณ์ตรง

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 

จ านวน  4  ศนูย์

40,000  -  - มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 เดก็ไดรั้บ

ประสบการณ์การ

เรียนรู้จากสถานที่จริง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

14 โครงการสง่เสริมการ

เรียนดนตรีพื้นเมอืง 

ใหก้บัเยาวชนต าบลบา้น

แหวน

เพือ่สง่เสริมใหเ้ยาวชนใช้

เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์

เยาวชนต าบล      

บา้นแหวน

20,000  -  - มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 เดก็และเยาวชนรู้จักใช้

เวลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชน ์และหา่งไกล

จากอบายมขุตา่ง ๆ

15 โครงการพัฒนา

ศกัยภาพผู้ดแูลเดก็และ

บคุคลากรทางการศกึษา

เพือ่พัฒนาศกัยภาพผู้ดแูล

เดก็และบคุคลากรทางการ

ศกึษา ใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากย่ิงขึ้น

ผู้ดแูลเดก็และ

บคุลากรทางการศกึษา

40,000 - - มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 ผู้ดแูลเดก็และ

บคุคลากรทางการ

ศกึษาไดรั้บการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

16 โครงการเปดิบา้นวชิาการ เพือ่จัดแสดงผลงานวชิาการ

ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 

จ านวน  4  ศนูย์

40,000 - - มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 ผู้ปกครองและผู้ที่

สนใจไดรั้บทราบ

ผลงานของเดก็ในศนูย์

17 โครงการแขง่ขันทกัษะ

วชิาการศนูย์พัฒนาเดก็

เลก็

เพือ่พัฒนาทกัษะวชิาการ

ของเดก็ในศนูย์พัฒนาเดก็

เลก็ใหม้ปีระสทิธภิาพ

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 

จ านวน  4  ศนูย์

40,000 - - มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 เดก็ไดรั้บการพัฒนา

ทกัษะดา้นตา่ง ๆ 

ครบถว้น

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

18 โครงการส ารวจแหลง่

เรียนรู้ในต าบลบา้นแหวน

เพือ่ส ารวจแหลง่เรียนรู้ใน

ต าบลบา้นแหวน

แหลง่เรียนรู้ดา้นตา่ง ๆ

 ภายในต าบลบา้นแหวน

50,000 - - มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 ไดรั้บทราบแหลง่

เรียนรู้ดา้นตา่ง ๆ ใน

ต าบลอย่างเปน็

รูปธรรม เพือ่จะได้

น าไปพัฒนาตอ่ไป

19 โครงการสง่เสริมการ

อา่นหอ้งสมดุต าบลบา้น

แหวน

สง่เสริมใหป้ระชาชนต าบล

บา้นแหวนรักการอา่นและ

คน้ควา้หาความรู้จาก

แหลง่ขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ 

เพือ่เพิม่พูนความรู้ใหแ้ก่

ตนเอง

ต าบลบา้นแหวน 20,000  -  - มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 ประชาชนคน้ควา้หา

ขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ 

ดว้ยตนเอง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

20 โครงการตดิตั้งระบบ

อนิเตอร์เนต็ไร้สาย(WIFI)

 พื้นที่ต าบลบา้นแหวน

สง่เสริมใหป้ระชาชนต าบล

บา้นแหวนไดค้น้ควา้หา

ความรู้จากแหลง่ขอ้มลู

ขา่วสารตา่ง ๆ เพือ่เพิม่พูน

ความรู้และเปดิโลกทศัน์

ใหแ้กต่นเอง

ต าบลบา้นแหวน 2,500,000  -  - มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 ประชาชนคน้ควา้หา

ขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ 

ดว้ยตนเองไดอ้ย่าง

สะดวก และรวดเร็ว 

และสามารถเขา้ถงึ

แหลง่ขอ้มลูความรู้ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ

21 โครงการอบรม

ผู้ปกครองในการดแูล

เดก็ 0-5 ปี

เพือ่เสริมสร้างและพัฒนา

เดก็กอ่นวัยเรียน ใหเ้ตบิโต

อย่างมคีณุภาพทัง้ร่างกาย

และจิตใจ

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 

จ านวน  4  ศนูย์

 - 50,000  - มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 เดก็ไดรั้บการพัฒนา

ใหเ้ตบิโตอย่างมี

คณุภาพ ทัง้ทางดา้น

ร่างกายและจิตใจ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

22 โครงการปรับปรุง

หอ้งเรียนพร้อมตดิตั้ง

เคร่ืองปรับอากาศ

ส าหรับศนูย์พัฒนาเดก็

เลก็ จ านวน 4 แหง่

พัฒนาสถานที่ใหม้คีวาม

พร้อม เพือ่ใหเ้ดก็เกดิการ

เรียนรู้ไดด้ขีึ้น ทัง้ทางดา้น

ร่างกายและจิตใจ

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 

จ านวน  4  ศนูย์

 - 500,000  - มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 มสีถานที่ที่เอื้ออ านวย

ตอ่การเรียนรู้ของเดก็

23 สนบัสนนุโรงเรียนหาง

ดงรัฐราษฎร์อุปถมัภต์าม

โครงการพัฒนาศนูย์

เศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่ใหน้กัเรียนและชุมชนมี

แหลง่ศกึษาเรียนรู้ที่

สมบรูณ์และครบวงจร

อุดหนนุโรงเรียน     

หางดงรัฐราษฎร์

อุปถมัภ์

 -  - 5,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 นกัเรียนและชุมชนมี

แหลง่ศกึษาเรียนรู้เร่ือง

เศรษฐกจิพอเพยีง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

24 โครงการกอ่สร้าง

โรงเรียนเทศบาลต าบล

บา้นแหวน

เพือ่เพิม่โอกาสทาง

การศกึษา และมโีรงเรียนที่

ไดม้าตรฐาน ส าหรับเดก็ใน

ต าบลบา้นแหวน

โรงเรียนเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

 -  - 8,000,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 เดก็ในต าบลบา้น

แหวนไดรั้บโอกาสใน

การศกึษาอย่างเทา่

เทยีมกนัตาม

มาตรฐานที่

กระทรวงศกึษาธกิาร

ก าหนด

25 โครงการตดิตั้งพัดลม

เพดานภายในหอ้งเรียน 

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

พัฒนาสถานที่ใหม้คีวาม

พร้อม เพือ่ใหเ้ดก็เกดิการ

เรียนรู้ไดด้ขีึ้น ทัง้ทางดา้น

ร่างกายและจิตใจ

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 

จ านวน  4  ศนูย์

 -  - 30,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหาร

จัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ

 75-85

 มสีถานที่ที่เอื้ออ านวย

ตอ่การเรียนรู้ของเดก็

5,900,000 3,670,000 11,155,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

กองการศกึษาฯ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข

                          3.3  (1) แนวทางการพฒันาส่งเสรมิการศึกษาและวัฒนธรรมในชมุชน  :  แผนงานการศึกษา 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จติสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี  5 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชวิีต

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

กองการศกึษาฯ 104

กองการศกึษาฯ 104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

กองการศกึษาฯ 104

 -กองการศกึษา ฯ 

 -โรงเรียนหางดง

รัฐราษฏร์อุปถมัภ์

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

  - กองการศกึษา 

ฯ   - โรงเรียนบา้น

ทา้วบญุเรือง

 - กองการศกึษา ฯ

   - โรงเรียนวัด

ชา่งค า

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

 -กองการศกึษา ฯ 

  - โรงเรียนบา้นไร่

  - กองการศกึษา 

ฯ   - โรงเรียนบา้น

ไร่

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

 -กองการศกึษา ฯ 

  -โรงเรียนวัด

จอมทอง

กองการศกึษาฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

กองการศกึษาฯ

กองการศกึษาฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

กองการศกึษาฯ

กองการศกึษาฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

กองการศกึษาฯ

กองการศกึษาฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

กองการศกึษาฯ

กองการศกึษาฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

กองการศกึษาฯ  

กองชา่ง

กองการศกึษาฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

กองการศกึษาฯ

 - กองการศกึษา ฯ

  - โรงเรียนหางดง

รัฐราษฏร์อุปถมัภ์

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

กองการศกึษาฯ  

กองชา่ง

กองการศกึษาฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการประเพณีกนิ

ออ้ผะหญา

เพือ่รักษาและสบืสาน

ประเพณีวัฒนธรรม

จัดกจิกรรมประเพณี

กนิออ้ผะหญา , 

ประชาชนในเขตพื้นที่

ต าบลบา้นแหวน

150,000 150,000 150,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนตระหนกั

และมคีวามรัก   ใน

ศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

กอง

การศกึษาฯ

2 โครงการอนรัุกษ์

ประเพณีเดอืนย่ีเปง็

เพือ่รักษาและสบืสาน

ประเพณีวัฒนธรรม

จัดกจิกรรมลอยกระทง

 , ประชาชนในเขต

พื้นที่ต าบลบา้นแหวน

150,000 150,000 150,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนตระหนกั

และมคีวามรัก   ใน

ศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

กอง

การศกึษาฯ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข

                          3.3 (2) แนวทางการพฒันาส่งเสรมิการศึกษาและวัฒนธรรมในชมุชน  :  แผนงานฟื้นฟ ูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จติสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี  4  ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟแูละสบืสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

3 โครงการสง่เสริมความรู้

สู่ธรรมะวันเขา้พรรษา

เพือ่บ ารุงสง่เสริม

พระพุทธศาสนาให้

เจริญรุ่งเรือง

ประชาชนในเขตพื้นที่

ต าบลบา้นแหวน

30,000 30,000 30,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 พระพุทธศาสนา

เจริญรุ่งเรือง เกดิ

ความสามคัคใีนชุมชน

กอง

การศกึษาฯ

4 โครงการอนรัุกษ์

ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ

เพือ่สบืสานประเพณี และให้

ประชาชนร่วมกจิกรรมทาง

พระพุทธศาสนา

วัดภายในต าบลบา้น

แหวน

120,000 120,000 120,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 เกดิความสามคัคใีน

ชุมชนและเสริมสร้าง

มงคลแกช่วีติ

กอง

การศกึษาฯ

5 โครงการสนบัสนนุการ

จัดงานมหกรรมไม้

ดอกไมป้ระดบั อ าเภอ

หางดง

เพือ่เผยแพร่ภาพลกัษณ์ที่ดี

ของอ าเภอหางดง  และ

สง่เสริมการทอ่งเที่ยว

กจิกรรมงานไมด้อกไม้

ประดบั

30,000 30,000 30,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การทอ่งเที่ยวและ

เศรษฐกจิในจังหวัด

เชยีงใหมด่ขีึ้น

ที่ท าการ

ปกครอง

อ าเภอ หาง

ดงกอง

การศกึษาฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

6 โครงการสนบัสนนุการ

จัดงานมหกรรมไม้

ดอกไมป้ระดบั จังหวัด

เชยีงใหม่

เพือ่เผยแพร่ภาพลกัษณ์ที่ดี

ของจังหวัดเชยีงใหม ่และ

สง่เสริมการทอ่งเที่ยว

กจิกรรมงานไมด้อกไม้

ประดบั

2,000 2,000 2,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การทอ่งเที่ยวและ

เศรษฐกจิในจังหวัด

เชยีงใหมด่ขีึ้น

กอง

การศกึษาฯ

7 สนบัสนนุโครงการ

อบรมคณุธรรม 

จริยธรรม เยาวชน 

อ าเภอหางดง

เพือ่เปน็การเผยแพร่

พระพุทธศาสนา และสง่เสริม

ใหเ้ดก็และเยาวชนไดน้ า

คณุธรรม จริยธรรมมาพัฒนา

จิตใจ

อุดหนนุวัดหนองตอง  

อ าเภอหางดง

7,000 7,000 7,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 เดก็และเยาวชนมี

คณุธรรม และ

จริยธรรมในการ

ด ารงชวีติ

 -กอง

การศกึษา ฯ 

 - วัดหนอง

ตอง

8 สนบัสนนุโครงการ

แขง่ขันสวดมนตท์ านอง

สรภญัญะ

เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนได้

ร าลกึถงึคณุพระรัตนตรัย 

พัฒนาจิตใจใหเ้ปน็คนด ีและ

เพือ่เปน็การบ านบุ ารุงศาสนา

อุดหนนุวัดหนองตอง  

อ าเภอหางดง

5,000 5,000 5,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 เพือ่สง่เสริมกจิการ

ทางพระพุทธศาสนา

และร าลกึถงึคณุพระ

รัตนตรัย

 -กอง

การศกึษา ฯ 

 - วัดหนอง

ตอง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

9 สนบัสนนุที่ท าการ

ปกครองอ าเภอหางดง 

ตามโครงการจัดงาน 

พระราชพธิ ีรัฐพธิ ีและ

ประเพณีทอ้งถิ่น อ าเภอ

หางดง

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร่้วม

แสดงออกถงึความจงรักภกัด ี

เกดิความสามคัคขีอง

ประชาชนทกุหมู่เหลา่ และ

เพือ่สง่เสริม ท านบุ ารุง

ประเพณีในทอ้งถิ่น

อุดหนนุที่ท าการ

ปกครองอ าเภอ    

หางดง

20,000 20,000 20,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนไดร่้วม

แสดงออกถงึความ

จงรักภกัด ีและสบื

สานประเพณีทอ้งถิ่น

 - กอง

การศกึษา ฯ 

 - ที่ท าการ

ปกครอง

อ าเภอหางดง ฯ

10 โครงการอนรัุกษ์

ประเพณีปี๋ใหมเ่มอืง

เพือ่อนรัุกษว์ัฒนธรรม

ประเพณีปใีหมเ่มอืง

กจิกรรมอนรัุกษ์

วัฒนธรรมประเพณีปี

ใหมเ่มอืง

150,000 150,000 150,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนไดเ้รียนรู้

วัฒนธรรมประเพณีปี

ใหมเ่มอืง

กอง

การศกึษาฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

11 โครงการจัดงานรัฐพธิี

และประเพณีทอ้งถิ่น

เพือ่สร้างขวัญ ก าลงัใจ และ

เสริมสร้างความสามคัคใีน

ชุมชน

กจิกรรมวันส าคญั 

และงานรัฐพธิตีา่ง ๆ

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนไดร่้วม

กจิกรรมงานรัฐพธิี

และสร้างความสามคัคี

ในชุมชน

กอง

การศกึษาฯ -

 ส านกัปลดัฯ

12 โครงการธรรมเทศนา 

เสริมสร้างปญัญา 

พัฒนาชวีติ

เพือ่ท านบุ ารุงพระพุทธศาสนา

ใหเ้จริญรุ่งเรือง และปลกูฝัก

ใหชุ้มชนไดเ้หน็ความส าคญั

ใกลช้ดิกบัพระพุทธศาสนา 

และสง่เสริมวถิพีุทธใหแ้ก่

ประชาชน

ประชาชนในเขตพื้นที่

ต าบลบา้นแหวน

100,000 100,000 100,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนเหน็ถงึ

ความส าคญัและ

ใกลช้ดิกบั

พระพุทธศาสนามากขึ้น

กอง

การศกึษาฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

13 โครงการวันเฉลมิพระ

ชนมพรรษา

พระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หวั และสมเดจ็

พระนางเจ้า

พระบรมราชนินีาถ

เพือ่เปน็การเทอดพระเกยีรติ

และสร้างความสามคัคใีนชุมชน

กจิกรรมวันส าคญั 

และงานรัฐพธิฯี

100,000 100,000 100,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนไดถ้วาย

ความจงรักภกัด ีและ

สร้างความสามคัคใีน

ชุมชน

ส านกัปลดัฯ  

 กอง

การศกึษาฯ

14 โครงการอบรมสมันา

สภาวัฒนธรรมต าบล

บา้นแหวน

เพือ่ฟืน้ฟูศลิปะวัฒนธรรมของ

ชุมชนและทอ้งถิ่น

สภาวัฒนธรรมต าบล

บา้นแหวน

50,000  -  - มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมคีวาม

ตระหนกั มคีวามรัก

และมคีวามภาคภมูใิจ

ในศลิปะวัฒน-ธรรม

ทอ้งถิ่นตนเอง

กอง

การศกึษาฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

15 โครงการจัดงานวัน

ส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา

 -เพือ่สง่เสริมกจิกรรมวัน

ส าคญัทางพระพุทธศาสนา 

 -สง่เสริมใหป้ระชาชนไดเ้ขา้

วัดเพือ่ฟังธรรม

ประชาชนในเขตพื้นที่

ต าบลบา้นแหวน

 -  - 30,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนทกุเพศ ทกุ

วัยเขา้วัด ฟังธรรม 

เพือ่เปน็การ ท านุ

บ ารุงพระพุทธศาสนา

กอง

การศกึษาฯ

964,000 914,000 944,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการกฬีาประชาชน

ต าบลบา้นแหวน

เพือ่สง่เสริมใหป้ระชาชนรัก

การออกก าลงักาย เสริมสร้าง

สขุภาพทัง้ร่างกายและจิตใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่

ต าบลบา้นแหวน

200,000 200,000 200,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

สขุภาพแข็งแรง 

สมบรูณ์ ทัง้

ร่างกายและจิตใจ

กอง

การศกึษาฯ

2 โครงการกอ่สร้างร้ัว

รอบสนามกฬีาเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

เพือ่ปกปอ้งทรัพย์สนิของทาง

ราชการและบริหารจัดการ

พื้นที่ใหส้ามารถใชง้านได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ

สนามกฬีาเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

800,000  - - มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ลดความสญูเสยี

ในทรัพย์สนิของ

ทางราชการ และ

ประชาชนไดรั้บ

ความปลอดภยั

จากการใชส้ถานที่

ส านกัปลดั ฯ 

 กอง

การศกึษาฯ  

กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข

                          3.4 (2) แนวทางการพฒันาส่งเสรมิสวัสดกิารและนันทนาการ  :  แผนงานส่งเสรมิกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จติสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 5 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชวิีต

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

3 โครงการกฬีาอนบุาล

และปฐมวัยแขง่ขันกฬีา

เดก็และเยาวชนต าบล

บา้นแหวน

เพือ่สง่เสริมและสนบัสนนุให้

เดก็ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชนด์ว้ยการเลน่กฬีา

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 

และโรงเรียนในพื้นที่

ต าบลบา้นแหวน

40,000 40,000 40,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 เดก็นกัเรียนมี

สขุภาพร่างกาย

แข็งแรงดว้ยการ

เลน่กฬีาและใช้

เวลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชน์

กอง

การศกึษาฯ

4 โครงการจัดงานวันเดก็

แหง่ชาติ

เพือ่ใหเ้ดก็กลา้คดิ กลา้ท า

และกลา้แสดงออก

เดก็และเยาวชนในเขต

ต าบลบา้นแหวน 

(จ านวน 4 โรงเรียน , 

 ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 

จ านวน  4 ศนูย์)

100,000 100,000 100,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 เดก็กลา้

แสดงออกในทาง

ที่ถกูตอ้ง

กอง

การศกึษาฯ

5 โครงการสง่เสริมและ

สนบัสนนุนกักฬีาของ

ต าบลเขา้ร่วมการ

แขง่ขันกฬีาระดบัต าบล 

อ าเภอ และจังหวัด

เพือ่สง่เสริมใหน้กักฬีาของ

ต าบลไดแ้สดงออกถงึ

ความสามารถ พัฒนาฝีมอืใน

การเลน่กฬีาและเสริมสร้าง

ความสามคัคใีนต าบลบา้น

แหวน

นกักฬีาต าบลบา้น

แหวน (จ านวน 13  

หมู่บา้น)

300,000 300,000 300,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 นกักฬีาต าบล

บา้นแหวนไดเ้ขา้

ร่วมการแขง่ขัน

กฬีาเพือ่พัฒนา

ฝีมอืและเกดิความ

รักความสามคัคี

ของคนในชุมชน

กอง

การศกึษาฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

6 โครงการจ้างเหมา

ปรับปรุงภมูทิศันภ์ายใน

สนามกฬีาเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใน

การออกก าลงักาย พักผ่อน

หย่อนใจ และท ากจิกรรม

ตา่ง ๆ ร่วมกนั

สนามกฬีาเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

200,000 200,000 200,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

ประชาชนมสีถานที่

ในการท ากจิกรรม

ตา่งๆ ร่วมกนั

ส านกัปลดั ฯ 

 กอง

การศกึษา ฯ  

กองชา่ง

7 โครงการกอ่สร้างลาน

กฬีาอเนกประสงค์

ภายในสนามกฬีา

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใน

การออกก าลงักาย พักผ่อน

หย่อนใจ และท ากจิกรรม

ตา่ง ๆ ร่วมกนั

สนามกฬีาเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

500,000 500,000 500,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

ประชาชนมสีถานที่

ในการท ากจิกรรม

ตา่งๆ ร่วมกนั

ส านกัปลดั ฯ 

 กอง

การศกึษา ฯ  

กองชา่ง

8 โครงการปรับปรุงสนาม

กฬีา บา้นจอมทอง

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใน

การออกก าลงักาย พักผ่อน

หย่อนใจ และท ากจิกรรม

ตา่ง ๆ ร่วมกนั

สนามกฬีาบา้นจอมทอง 200,000  -  - มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

ประชาชนมสีถานที่

ในการท ากจิกรรม

ตา่งๆ ร่วมกนั

  กอง

การศกึษา ฯ  

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

9 โครงการจัดซื้อครุภณัฑ์

เคร่ืองออกก าลงักาย

ส าหรับหมู่บา้น

สง่เสริมใหป้ระชาชนไดเ้ลน่

กฬีาและออกก าลงักาย โดย

อุปกรณ์ที่ไดม้าตรฐาน

จ านวน  13 หมู่บา้น 800,000 - - มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชนมสีถานที่

และอุปกรณ์กฬีา

ในการออกก าลงั

กายที่ไดม้าตรฐาน

กอง

การศกึษาฯ

10 โครงการจัดซื้อครุภณัฑ์

เคร่ืองออกก าลงักาย

ส าหรับสนามกฬีา

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

สง่เสริมใหป้ระชาชนไดเ้ลน่

กฬีาและออกก าลงักาย โดย

อุปกรณ์ที่ไดม้าตรฐาน

สนามกฬีาเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

1,200,000 - - มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชนมสีถานที่

และอุปกรณ์กฬีา

ในการออกก าลงั

กายที่ไดม้าตรฐาน

กอง

การศกึษาฯ

11 โครงการเคร่ืองออก

ก าลงักายส าหรับ

ผู้สงูอายุประจ าหมู่บา้น

เพือ่สง่เสริมใหผู้้สงูอายุออก

ก าลงักายเพือ่เสริมสร้าง

สขุภาพทัง้ร่างกายและจิตใจ

จ านวน  13 หมู่บา้น 350,000 100,000 100,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ผู้สงูอายุมสีขุภาพ

แข็งแรง สมบรูณ์ 

ทัง้ร่างกายและ

จิตใจ

ส านกัปลดั ฯ

กอง

สาธารณสขุฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

12 โครงการจ้างเหมา

เจ้าหนา้ที่ดแูลสนามกฬีา

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

เพือ่จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ดแูล

สนามกฬีาเทศบาลต าบลบา้น

แหวน

สนามกฬีาเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

200,000 200,000 200,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 สนามกฬีาไดรั้บ

การดแูล

กองการศกึษา

 ฯ

13 โครงการกอ่สร้างสนาม

กฬีาในร่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ชเ้ปน็

สถานที่ออกก าลงักายในร่มได้

สนามกฬีาในร่ม 

จ านวน 1 แหง่

- 1,500,000 - มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

สขุภาพแข็งแรง 

สมบรูณ์ ทัง้

ร่างกายและจิตใจ

กองชา่ง

14 โครงการพัฒนา

ศกัยภาพคณะกรรมการ

กฬีาหมู่บา้น

เพือ่สง่เสริมและพัฒนา

ศกัยภาพของคณะกรรมการ

กฬีาของแตล่ะหมู่บา้น

จ านวน  13 หมู่บา้น  - 200,000  - มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 คณะกรรมการ

กฬีาในแตล่ะ

หมู่บา้นมวีสิยัทศัน์

ที่ด ีและไดรั้บการ

พัฒนา

กอง

การศกึษาฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

15 โครงการกฬีาเยาวชน

ต าบลบา้นแหวน

เพือ่สง่เสริมใหเ้ยาวชนออก

ก าลงักายเพือ่เสริมสร้าง

สขุภาพทัง้ร่างกายและจิตใจ

เยาวชนในเขตพื้นที่

ต าบลบา้นแหวน

 -  - 100,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 เยาวชนมสีขุภาพ

แข็งแรง สมบรูณ์ 

ทัง้ร่างกายและ

จิตใจ

ส านกัปลดั ฯ

กอง

สาธารณสขุ

16 โครงการเพิม่ศกัยภาพ

และศกึษาดงูานกลุ่ม

กฬีาต าบลบา้นแหวน

เพือ่เพิม่ศกัยภาพของกลุ่ม

กฬีาใหม้คีวามเขม้แข็งขึ้น

กลุ่มนกักฬีาต าบลบา้น

แหวน

 -  - 200,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 มกีารด าเนนิ

กจิกรรมอย่าง

ตอ่เนื่อง เกดิความ

เขม้แข็งของกลุ่ม

ส านกัปลดั ฯ

17 โครงการจัดสร้างสวน

สขุภาพภายในต าบล

บา้นแหวน

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใน

การออกก าลงักาย พักผ่อน

หย่อนใจ และท ากจิกรรม

ตา่ง ๆ ร่วมกนั

ต าบลบา้นแหวน  -  - 300,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

ประชาชนมสีถานที่

ในการท ากจิกรรม

ตา่งๆ ร่วมกนั

ส านกัปลดั ฯ 

 กอง

การศกึษาฯ  

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

18 โครงการกอ่สร้าง

หลงัคาคลมุสนาม

วอลเลย์่บอล ตะกร้อ

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่ใน

การออกก าลงักาย พักผ่อน

หย่อนใจ และท ากจิกรรม

ตา่ง ๆ ร่วมกนั

ส านกังานเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

 -  - 3,000,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมี

คณุภาพชวีติที่ดขีึ้น

 และไดรั้บความ

สะดวกจากการใช้

พื้นที่ท ากจิกรรม

ร่วมกนั

กอง

การศกึษาฯ  

กองชา่ง

4,890,000 3,340,000 5,240,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการสงเคราะหเ์บี้ย

ยังชพีผู้สงูอายุ

ผู้สงูอายุไดรั้บสวัสดกิารที่ด ี

เพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติของ

ตนเอง

 -  เบี้ยยังชพีตามที่

รัฐบาลก าหนด          

  - ผู้สงูอายุในต าบล

บา้นแหวน

10,000,000 10,000,000 10,000,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ผู้สงูอายุมคีณุภาพชวีติ

ที่ดี

ส านกัปลดัฯ

2 โครงการสงเคราะหเ์บี้ย

ยังชพีผู้พกิาร

ผู้พกิารไดรั้บสวัสดกิารที่ด ี

เพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติของ

ตนเอง

 -  เบี้ยยังชพีตามที่

รัฐบาลก าหนด          

  - ผู้พกิารในต าบล

บา้นแหวน

950,000 950,000 950,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ผู้พกิารมคีณุภาพชวีติที่ดี ส านกัปลดัฯ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข

                          3.4 (1)  แนวทางการพฒันาส่งเสรมิสวัสดกิารและนันทนาการ  :  แผนงานส่งเสรมิสวัสดกิาร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จติสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 5 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชวิีต

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

3 โครงการสงเคราะหเ์บี้ย

ยังชพีผู้ตดิเชื้อเอดส์

ผู้ตดิเชื้อเอดสไ์ดรั้บ

สวัสดกิารที่ด ีเพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติของตนเอง

 -  เบี้ยยังชพีตามที่

รัฐบาลก าหนด          

  - ผู้ตดิเชื้อเอดสใ์น

ต าบลบา้นแหวน

150,000 150,000 150,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ผู้ตดิเชื้อเอดสม์ี

คณุภาพชวีติที่ดี

ส านกัปลดัฯ

4 โครงการสงเคราะห์

ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม

เพือ่ชว่ยเหลอืและบรรเทา

ความเดอืดร้อนใหก้บั

ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม 

ตามหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการ

สงัคมสงเคราะห ์ฯ หรือ

ระเบยีบอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง

ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม

 ในพื้นที่ต าบลบา้น

แหวน

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม 

ในเขตพื้นที่ต าบลบา้น

แหวน ไดรั้บความ

ชว่ยเหลอืตามที่

กฏหมายก าหนด

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

5 โครงการกอ่สร้าง / 

ซอ่มแซมบา้นราษฎรที่มี

ฐานะยากจนและ

ผู้ดอ้ยโอกาส

จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์ ส าหรับ

ซอ่มแซมที่อยู่อาศยัใหก้บั

ราษฎรที่มฐีานะยากจนและ

ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม 

ตามหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการ

สงัคมสงเคราะห ์ฯ หรือ

ระเบยีบอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง

ราษฎรที่มฐีานะยากจน

 และผู้ดอ้ยโอกาสทาง

สงัคม ในพื้นที่ต าบล

บา้นแหวน

150,000 150,000 150,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ราษฎรที่มฐีานะยากจน

และผู้ดอ้ยโอกาสทาง

สงัคม ในเขตพื้นที่ต าบล

บา้นแหวนไดม้ทีี่อยู่

อาศยัที่มั่นคง แข็งแรง 

และเปน็หลกัแหลง่

ส านกัปลดัฯ

6 สนบัสนนุโครงการ

กาชาดรวมน้ าใจสู่      

พีน่อ้งผู้ยากไร้    อ าเภอ

หางดง จังหวัดเชยีงใหม่

เพือ่ใหส้ว่นราชการของ

อ าเภอหางดงมสีว่นร่วมใน

การชว่ยเหลอืสงัคม และ

ยกระดบัคณุภาพชวีติของ

ประชาชนในเขตพื้นที่อ าเภอ

หางดง

อุดหนนุกิ่งกาชาด      

 อ าเภอหางดง

5,000 5,000 5,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนในเขตพื้นที่

อ าเภอหางดงที่ประสบ

ความเดอืดร้อน ไดรั้บ

ความชว่ยเหลอือย่าง

ทั่วถงึ

กิ่งกาชาด

อ าเภอหางดง 

  ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

7 โครงการจ้างนกัเรียน 

นกัศกึษา ปฏบิตังิาน

ในชว่งปดิภาคเรียนและ

วันหยุด

เพือ่ด าเนนิการตามนโยบาย

ของรัฐบาล และสง่เสริมให้

เดก็นกัเรียนรู้จักใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้กดิประโยชน ์มรีายได้

เพือ่แบง่เบาภาระผู้ปกครอง

เดก็นกัเรียนในเขต

พื้นที่ต าบลบา้นแหวน

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 เดก็นกัเรียนรู้จักใชเ้วลา

วา่งใหเ้กดิประโยชน ์มี

รายได ้และมคีวาม

รับผิดชอบ

ส านกัปลดัฯ

8 โครงการสมทบกองทนุ

สวัสดกิารชุมชน 

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

 -เพือ่เสริมสร้าง

หลกัประกนัที่ดใีหแ้กชุ่มชน

 - เพือ่สง่เสริมใหส้งัคมมี

สว่นร่วมในการพัฒนาตนเอง

สมทบกองทนุ

สวัสดกิารชุมชนต าบล

บา้นแหวน

216,000 250,000 250,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ชุมชนสามารถดแูล 

และพึง่พาตนเองได้

ส านกัปลดัฯ

9 โครงการอบรมพัฒนา

ศกัยภาพใหก้บัผู้สงูอายุ

 ผู้พกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส

ทางสงัคม

เพือ่พัฒนาศกัยภาพใหก้บั

ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร 

ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม

ผู้สงูอายุ ผู้ดอ้ยโอกาส

 ผู้พกิาร

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร 

ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม 

มกีารพัฒนาตนเอง และ

สามารถดแูลตนเองได้

ส านกัปลดั ฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

10 โครงการสง่เสริมการ

เลน่ดนตรีพื้นเมอืง

ผู้สงูอายุต าบลบา้นแหวน

เพือ่สง่เสริมใหผู้้สงูอายุไดม้ี

กจิกรรมท าร่วมกนั และ

อนรัุกษศ์ลิปะวัฒนธรรม

ดนตรีพื้นเมอืง

ผู้สงูอายุต าบลบา้น

แหวน

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ผู้สงูอายุมตีณุภาพชวีติ

ที่ดขีึ้น มกีจิกรรม

นนัทนาการท าร่วมกนัใน

ชุมชน

ส านกัปลดั ฯ

11 โครงการสง่เสริมอาชพี

เพือ่พัฒนาศกัยภาพ

และยกระดบัคณุภาพ

ชวีติของผู้พกิาร 

ผู้สงูอายุ ผู้ตดิเชื้อ 

ผู้ปว่ยดว้ยโรคเร้ือรัง

ตา่ง ๆ และผู้ดอ้ยโอกาส

เพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติ 

และสร้างรายไดใ้หแ้ก ่ผู้

พกิาร ผู้สงูอายุ ผู้ตดิเชื้อ

เอดส ์และผู้ปว่ยดว้ยโรค

เร้ือรังตา่ง ๆ

 - ผู้พกิาร              

 - ผู้สงูอายุ             

 - ผู้ตดิเชื้อเอดส ์     

 - ผู้ปว่ยดว้ยโรค

เร้ือรังตา่ง ๆ และ

ผู้ดอ้ยโอกาส

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ผู้พกิาร ผู้สงูอายุ ผู้ตดิ

เชื้อเอดส ์และผู้ปว่ยดว้ย

โรคเร้ือรังตา่ง ๆ มี

คณุภาพชวีติและรายได้

เพิม่ขึ้น

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

12 โครงการจัดสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับผู้

พกิาร

เพือ่ใหค้นพกิาร ผู้สงูอายุ 

และผู้มาตดิตอ่ราชการ

สามารถเขา้ถงึและอ านวย

ความสะดวกจากการ

ใหบ้ริการของภาครัฐ ตาม

มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

20 พ.ย. 2555

จัดสิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรับผู้พกิาร

 อาทเิชน่ ที่จอดรถ 

ทางลาด ปา้ยและ

สญัลกัษณ์บอก

ทางการใหบ้ริการขอ้มลู

150,000  -  - มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ผู้พกิารไดรั้บความ

สะดวกและเขา้ถงึการ

ใหบ้ริการจากภาครัฐ

อย่างถกูตอ้ง และ

ปลอดภยั

ส านกัปลดั ฯ 

 กองชา่ง

13 โครงการกอ่สร้างศนูย์

พัฒนาคณุภาพชวีติและ

สง่เสริมอาชพีผู้สงูอายุ 

และผู้พกิาร ต าบลบา้น

แหวน

เพือ่ใหผู้้สงูและผู้พกิาร 

ต าบลบา้นแหวนไดม้สีถานที่

ในการด าเนนิกจิกรรมตา่งๆ

ร่วมกนั

กลุ่มผู้สงูอายุ และผู้

พกิาร ต าบลบา้นแหวน

800,000  -  - มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ผู้สงูอายุ และผู้พกิาร

ต าบลบา้นแหวนมี

สถานที่ในการด าเนนิ

กจิกรรมร่วมกนัและ

พบปะเพือ่แลกเปลี่ยน

เรียนรู้

ส านกัปลดัฯ 

กองชา่ง พมจ.

14 โครงการพัฒนา

ศกัยภาพผู้สงูอายุ

เพือ่พัฒนาศกัยภาพ 

ผู้สงูอายุ และเสริมสร้าง

ความสมัพันธอั์นดใีนกลุ่ม

ผู้สงูอายุ

ผู้สงูอายุ           

ต าบลบา้นแหวน

 - 200,000  - มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ผู้สงูอายุมคีณุภาพชวีติ

ที่ด ีมกีารด าเนนิ

กจิกรรมกลุ่มร่วมกนั 

เพือ่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

15 โครงการดแูลผู้สงูอายุ

ตดิเตยีง

เพือ่ดแูลผู้สงูอายุใหม้ี

สขุภาพกาย และสขุภาพจิต

ที่ดี

ผู้สงูอายุต าบลบา้น

แหวน

 -  - 50,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ผู้สงูอายุมสีขุภาพกาย

และสขุภาพจิตดขีึ้น

ส านกัปลดัฯ

16 โครงการกอ่สร้าง

หอ้งน้ าแบบชักโครก

ใหก้บัผู้ดอ้ยโอกาส

เพือ่ใหผู้้ดอ้ยโอกาสไดม้ี

คณุภาพชวีติที่ดขีึ้น

ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม

 ในพื้นที่ต าบลบา้น

แหวน

 -  - 50,000 มคีวามส าเร็จใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ผู้ดอ้ยโอกาสไดม้สีขุ

ภาวะทางอนามยัที่ดี

ส านกัปลดัฯ

12,671,000 11,955,000 11,855,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการจัดเวที

ประชาคมเพือ่จัดท า

แผนพัฒนาต าบลบา้น

แหวนและสนบัสนนุการ

จัดท าแผนชุมชน

เพื่อสง่เสริมการมสีว่นร่วม

ของประชาชนตามหลกั

ประชาธปิไตย, เพื่อให้

ประชาชน หนว่ยงานราชการ

 และหนว่ยงานรัฐวิสาหกจิที่

เกี่ยวขอ้งไดม้สีว่นร่วมในการ

พัฒนาทอ้งถิ่นและเพื่อให้

การจดัท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น

เปน็ไปดว้ยความเรียบร้อย 

ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย

การจดัท าแผนพัฒนาของ 

อปท. พ.ศ. 2548

แผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การจัดท าแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นเปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย และบรรลตุาม

วัตถปุระสงคข์องการ

จัดท าแผนพัฒนา ฯ

ส านกัปลดัฯ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การปกครอง การบรหิารจดัการ

                         4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 5 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครัฐและการให้บรกิารประชาชนท่ีมีประสทิธภิาพ ประสทิธผิล โปร่งใสและเป็นธรรม 

    - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 7 ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการบ้านเมืองท่ีดี

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

2 โครงการส ารวจและ

จัดเกบ็ขอ้มลูพื้นฐาน

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

เพือ่น าขอ้มลูพื้นฐาน

ดงักลา่วที่ไดจ้ากการ

จัดเกบ็ไปใชเ้ปน็ขอ้มลูใน

การจัดท าแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นและการพัฒนาใน

ดา้นตา่ง ๆ

ต าบลบา้นแหวน 30,000 30,000 30,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ขอ้มลูในการวางแผน

พัฒนามคีวามถกูตอ้ง 

ครบถว้น และสามารถ

น าไปใชป้ระโยชนเ์พือ่การ

พัฒนาในดา้นตา่ง ๆ ได้

ส านกัปลดัฯ

3 โครงการจัดท าวารสาร

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

เพือ่เผยแพร่ผลการ

ด าเนนิงานและกจิกรรม

ตา่ง ๆ ของเทศบาลต าบล

บา้นแหวน

วารสารเทศบาลต าบล

บา้นแหวน

70,000 70,000 70,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนไดรั้บทราบผล

การด าเนนิงานและ

เผยแพร่กจิกรรมตา่ง ๆ 

ของเทศบาลต าบลบา้น

แหวน

ส านกัปลดัฯ

4 จัดท าแผ่นพับ คู่มอื

บริการประชาชน 

ประชาสมัพันธง์าน

บริการและขา่วสารของ

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

เพือ่ประชาสมัพันธง์าน

บริการตา่ง ๆ ของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

แผ่นพับงานบริการ

ตา่งๆ เทศบาลต าบล

บา้นแหวน

30,000 30,000 30,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนไดรั้บขอ้มลู

งานบริการตา่ง ๆ และ

ขา่วสารของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

5 สนบัสนนุอปท.ในเขต

พื้นที่อ าเภอหางดงตาม

โครงการศนูย์ขอ้มลู

ขา่วสารขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

อ าเภอหางดง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

เพือ่ใหก้ารก ากบัดแูลและ

ตรวจสอบการบริหารงาน

ของเทศบาลในเขตพื้นที่

อ าเภอหางดง เปน็ไปตาม

กฏหมาย และระเบยีบที่

เกี่ยวขอ้ง

โครงการศนูย์รวม

ขอ้มลูขา่วสารของ

องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น อ าเภอหางดง

20,000 20,000 20,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การก ากบัดแูลเทศบาลใน

เขตพื้นที่อ าเภอ   หางดง

เปน็ไปดว้ยความเรียบร้อย

ส านกัปลดัฯ

6 โครงการออกหนว่ย

เทศบาลพบประชาชน

เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการรับ

บริการในดา้นตา่ง ๆ  จาก

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

จัดหนว่ยบริการนอก

สถานที่แกป่ระชาชน

50,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนไดรั้บความ

สะดวก รวดเร็ว ในการรับ

บริการ

ส านกัปลดัฯ

7 โครงการเลอืกตั้งซอ่ม

สมาชกิสภาเทศบาล / 

ผู้บริหาร

ส าหรับเปน็คา่ใชจ้่ายใน

การด าเนนิการเลอืกตั้ง / 

เลอืกตั้งซอ่ม สมาชกิสภา

เทศบาล และคณะ

ผู้บริหารทอ้งถิ่น

เทศบาลต าบล       

บา้นแหวน

- 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การด าเนนิการเลอืกตั้ง

ของทอ้งถิ่นเปน็ไปดว้ย

ความเรียบร้อย

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

8 โครงการจัดงานวัน

ทอ้งถิ่นไทย

เพือ่จัดกจิกรรมเนื่องในวัน

ทอ้งถิ่นไทย และ

เสริมสร้างความเขา้ใจอันดี

ระหวา่งภาครัฐและ

ประชาชน

จัดกจิกรรมงานวัน

ทอ้งถิ่นไทย

 - 20,000 20,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ขา้ราชการและพนกังาน

มคีวามตระหนกัตอ่

บทบาทหนา้ที่

ส านกัปลดัฯ

9 โครงการอบรมเพิม่

ศกัยภาพและศกึษาดู

งานชมรมผู้สงูอายุ

เพือ่พัฒนาศกัยภาพ 

ผู้สงูอายุ และเสริมสร้าง

วสิยัทศันแ์ละ

ความสมัพันธอั์นดใีนกลุ่ม

ผู้สงูอายุ

ผู้สงูอายุ           

ต าบลบา้นแหวน

 - 300,000  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ผู้สงูอายุมคีณุภาพชวีติที่

ด ีมกีารด าเนนิกจิกรรม

กลุ่มร่วมกนั เพือ่การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ส านกัปลดัฯ

10 โครงการอบรมเพิม่

ศกัยภาพ และศกึษาดู

งานองคก์รชุมชนต าบล

บา้นแหวน

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและ

เสริมสร้างวสิยัทศันใ์นการ

พัฒนาต าบลบา้นแหวน

กลุ่มองคก์รชุมชน

ต าบลบา้นแหวน

 -  - 450,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 องคก์รชุมชนไดรั้บการ

พัฒนา และเสริมสร้าง

วสิยัทศันก์ารพัฒนา

ทอ้งถิ่นของตนเอง

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

11 โครงการอบรมเพิม่

ศกัยภาพ ผู้น าชุมชน

และคณะกรรมการ

หมู่บา้น

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและ

เสริมสร้างวสิยัทศันใ์นการ

พัฒนาต าบลบา้นแหวน

ผู้น าชุมชนและ

คณะกรรมการหมู่บา้น

 -  - 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 องคก์รชุมชนไดรั้บการ

พัฒนา และเสริมสร้าง

วสิยัทศันก์ารพัฒนา

ทอ้งถิ่นของตนเอง

ส านกัปลดัฯ

12 โครงการเพิม่ศกัยภาพ 

คณะกรรมการ

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและ

เสริมสร้างวสิยัทศันใ์นการ

พัฒนาต าบลบา้นแหวน

คณะกรรมการ

สนบัสนนุการจัดท า

แผนพัฒนา , 

คณะกรรมการพัฒนา 

และคณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมนิผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลบา้น

แหวน

 -  - 250,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 องคก์รชุมชนไดรั้บการ

พัฒนา และเสริมสร้าง

วสิยัทศันก์ารพัฒนา

ทอ้งถิ่นของตนเอง

ส านกัปลดัฯ

13 โครงการสถานวีทิยุ

ชุมชนต าบลบา้นแหวน

เพือ่เพิม่ชอ่งทางการ

ประชาสมัพันธข์อ้มลู 

ขา่วสาร ของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

สถานวีทิยุชุมชนต าบล

บา้นแหวน

 -  - 250,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมชีอ่งทางการ

รับขอ้มลูขา่วสารเพิม่มาก

ขึ้น

ส านกัปลดัฯ

250,000 570,000 1,270,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการฝึกอบรม 

สมัมนา ศกึษาดงูาน 

ของพนกังานเทศบาล 

และพนกังานจ้าง

เพือ่เพิม่ศกัยภาพ และ

พัฒนาบคุลากร เสริมสร้าง

ความเขา้ใจในบทบาทและ

หนา้ที่ของตนเอง ที่มตีอ่

การพัฒนาทอ้งถิ่น และ

เกดิความร่วมมอือันดใีน

การปฏบิตังิานร่วมกนั

คณะผู้บริหาร สมาชกิ

สภาเทศบาล พนกังาน

เทศบาล และพนกังาน

จ้าง

400,000 400,000 400,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 บคุลากรมทีศันคตทิี่ดี

ตอ่องคก์ร และเกดิ

ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานร่วมกนั

ส านกัปลดัฯ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การปกครอง การบรหิารจดัการ

                         4.2 แนวทางการพฒันาบุคลากร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 5 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครัฐและการให้บรกิารประชาชนท่ีมีประสทิธภิาพ ประสทิธผิล โปร่งใสและเป็นธรรม 

    - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 7 ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการบ้านเมืองท่ีดี

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้

 พรบ.ขอ้มลูขา่วสาร

ของทางราชการ พ.ศ. 

2540 แกเ่จ้าหนา้ที่

และประชาชนทั่วไป

เพือ่ใหเ้จ้าหนา้ที่ของ

เทศบาล ประชาชน มี

ความรู้ ความเขา้ใจและ

ปฏบิตัติามระเบยีบ

กฏหมายไดอ้ย่างถกูตอ้ง

เจ้าหนา้ที่เทศบาล

ต าบลบา้นแหวนและ

ประชาชนทั่วไป

20,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 เจ้าหนา้ที่และ

ประชาชนมคีวามรู้ความ

เขา้ใจเกี่ยวกบัพรบ.

ขอ้มลูขา่วสารเพิม่ขึ้น

ส านกัปลดัฯ

3 โครงการอบรมงาน

ซอ่มแซมแกไ้ขระบบ

ประปา

เพือ่ใหก้รรมการสามารถ

แกไ้ขระบบได้

กรรมการกบัหมู่บา้น 30,000 - - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 กรรมการสามารถ

แกไ้ขปญัหาที่เกดิจาก

ระบบได้

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

4 โครงการฝึกอบรมคณะ

ผู้บริหารและสมาชกิสภา

เทศบาล

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและความ

เขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ใน

การพัฒนาทอ้งถิ่น

คณะผู้บริหาร สมาชกิ

สภาเทศบาล และ

เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้ง

300,000 - - กลุ่มเปา้หมายไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

ไดเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมและศกึษาดู

งาน

 บคุลากรมทีศันคตทิี่ดี

ตอ่องคก์ร และเกดิ

ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานร่วมกนั

ส านกัปลดัฯ

5 โครงการอบรมให้

ความรู้แกผู้่น าชุมชน

ดา้นประปา  ควบคมุ

อาคารและผังเมอืง

เพือ่ใหผู้้น าชุมชนมคีวามรู้ 

ความเขา้ใจและปฏบิตัติาม

ระเบยีบกฏหมายไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง

ผู้น าชุมชนต าบลบา้น

แหวน

- 50,000  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 เจ้าหนา้ที่และ

ประชาชนมคีวามรู้ความ

เขา้ใจเกี่ยวกบัพรบ.

ขอ้มลูขา่วสารเพิม่ขึ้น

ส านกัปลดัฯ

750,000 450,000 400,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการจัดซื้อครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์เพือ่ใชใ้น

กจิการงานของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ

บริหารจัดการกจิการของ

เทศบาลเปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย  และรองรองรับ

ภารกจิที่เพิม่มากขึ้น

เทศบาลต าบล     

บา้นแหวน  (ส านกั

ปลดัเทศบาล , กอง

ชา่ง , กองคลงั , กอง

การศกึษา ฯ กอง

สาธารณสขุ ฯ)

150,000 150,000 150,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย และมี

ประสทิธภิาพ

ทกุสว่นราชการ

ในสงักดั

เทศบาลต าบล

บา้นแหวน

2 โครงการจัดซื้อครุุภณัฑ์

ตู้เกบ็เอกสาร

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ

บริหารจัดการกจิการของ

เทศบาลเปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย  และรองรองรับ

ภารกจิที่เพิม่มากขึ้น

เทศบาลต าบล     

บา้นแหวน  (ส านกั

ปลดัเทศบาล , กอง

ชา่ง , กองคลงั , กอง

การศกึษา ฯ กอง

สาธารณสขุ ฯ)

100,000 100,000 100,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย และมี

ประสทิธภิาพ

ทกุสว่นราชการ

ในสงักดั

เทศบาลต าบล

บา้นแหวน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การปกครอง การบรหิารจดัการ

                          4.3  แนวทางการพฒันาปรับปรุงและพฒันาสถานท่ีปฏบิัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 5 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครัฐและการให้บรกิารประชาชนท่ีมีประสทิธภิาพ ประสทิธผิล โปร่งใสและเป็นธรรม 

    - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 7 ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการบ้านเมืองท่ีดี

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

3 โครงการจัดซื้อครุภณัฑ์

โตะ๊ เกา้อี้ ท างาน

เพือ่การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาลเปน็ไป

ดว้ยความเรียบร้อย  และ

รองรองรับภารกจิที่เพิม่

มากขึ้น

เทศบาลต าบลบา้น

แหวน

100,000 100,000 100,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย และมี

ประสทิธภิาพ

ทกุสว่นราชการ

ในสงักดั

เทศบาลต าบล

บา้นแหวน

4 โครงการจัดซื้อครุภณัฑ์

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การบริหารจัดการ

เพือ่การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาลเปน็ไป

ดว้ยความเรียบร้อย  และ

รองรองรับภารกจิที่เพิม่

มากขึ้น

เทศบาลต าบล      

บา้นแหวน

150,000 150,000 150,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย และมี

ประสทิธภิาพ

ทกุสว่นราชการ

ในสงักดั

เทศบาลต าบล

บา้นแหวน

5 โครงการจัดซื้อวัสดุ

ไฟฟา้และวทิยุ

เพือ่พัฒนาและดแูลรักษา

ระบบไฟฟา้และแสงสวา่งใน

เขตพื้นที่ต าบลบา้นแหวน

วัสดไุฟฟา้และวทิยุ    

เทศบาลต าบลบา้น

แหวน

600,000 600,000 600,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

6 โครงการจัดซื้อวัสดุ

กอ่สร้าง

เพือ่ซอ่มแซมสถานที่หรือ

สิ่งกอ่สร้างที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

วัสดกุอ่สร้าง            

เทศบาลต าบลบา้น

แหวน

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 สถานที่หรือ

สิ่งกอ่สร้างที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของ

เทศบาลต าบลบา้น

แหวนไดรั้บการดแูล

และบ ารุงรักษาใหอ้ยู่

ในสภาพที่สามารถ

ใชง้านไดด้ี

กองชา่ง

7 โครงการจัดซื้อวัสดุ

ส านกังานเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการ

บริหารจัดการ

เพือ่การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาลเปน็ไป

ดว้ยความเรียบร้อย  และ

รองรองรับภารกจิที่เพิม่

มากขึ้น

เทศบาลต าบล      

บา้นแหวน

500,000 500,000 500,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย และมี

ประสทิธภิาพ

ทกุสว่นราชการ

ในสงักดั

เทศบาลต าบล

บา้นแหวน

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

8 โครงการจัดซื้อวัสดุ

การเกษตร

 เพือ่สนบัสนนุและดแูล

เกษตรกรในเขตพื้นที่ต าบล

บา้นแหวน และ เพือ่

บ ารุงรักษาตน้ไมแ้ละสร้าง

พื้นที่สเีขยีวของส านกังาน

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

วัสดกุารเกษตร         

เทศบาลต าบลบา้น

แหวน

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

  - เกษตรกรไดรั้บ

ค าแนะน าและความ

ชว่ยเหลอืจาก

เจ้าหนา้ที่           -

 ภมูทิศันภ์ายใน

ส านกังานสวยงามขึ้น

ส านกัปลดัฯ

9 โครงการปรับปรุงภมูิ

ทศัน ์ส านกังานเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน (ปู

บลอ็คตวัหนอน)

เพือ่พัฒนาสถานที่ใหม้ี

ความสะอาด สวยงามและ

เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ส านกังานเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

100,000 100,000 100,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย

 - กองชา่ง 

 -ส านกัปลดัฯ

10 โครงการจัดซื้อเตน้ท ์

โตะ๊ เกา้อี้ บริการ

ประชาชน

เพือ่การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาลเปน็ไป

ดว้ยความเรียบร้อย  และ

รองรองรับภารกจิที่เพิม่

มากขึ้น

เทศบาลต าบล      

บา้นแหวน

100,000 100,000 100,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย

  -ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

11 โครงการจัดท าแผนที่

ภาษแีละทะเบยีน

ทรัพย์สนิ

เพือ่เพิม่รายไดข้องเทศบาล

 ,เพือ่รวบรวมขอ้มลูดา้น

คลงัทอ้งถิ่น ,เพือ่ประโยชน์

ในการบริหารงานของ

เทศบาล และเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการจัดเกบ็

ภาษี

ระบบแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สนิ   

ครอบคลมุพื้นที่ต าบล

บา้นแหวน

100,000 100,000 100,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

  - มรีายไดจ้ากการ

จัดเกบ็ภาษเีพิม่ขึ้น   

              - มี

ฐานขอ้มลูดา้นการ

คลงั          - มกีาร

จัดเกบ็ภาษไีดอ้ย่าง

ถกูตอ้งและเปน็ธรรม

กองคลงั

12 โครงการกอ่สร้าง

อาคารจอดรถเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้มาตดิตอ่ราชการ

เทศบาลต าบลบา้น

แหวน

250,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 100

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

มาตดิตอ่ราชการ

ส านกัปลดั 

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

13 โครงการจัดซื้อ

รถบรรทกุ(ดเีซล) แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ็ 4 ประตู

เพือ่ใชใ้นกจิการงานของ

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

 จ านวน   1   คนั 700,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารงาน

เทศบาลต าบลบา้น

แหวนเปน็ไปดว้ย

ความเรียบร้อย

กองชา่ง

14 โครงการจัดซื้อวัสด ุ- 

อุปกรณ์ที่ใชใ้นการ

ส ารวจของกองชา่ง

เพือ่ใชเ้ปน็เคร่ืองมอืในการ

ปฏบิตังิานของกองชา่ง

จัดซื้อวัสด ุ- อุปกรณ์

ที่ใชใ้นการส ารวจ อาทิ

เชน่ กลอ้ง ขาตั้งกลอ้ง

 สตาร์ฟ ลอ้วัดระยะ

50,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารงาน

เทศบาลต าบลบา้น

แหวนเปน็ไปดว้ย

ความเรียบร้อย

กองชา่ง

15 โครงการปรับปรุง

หอ้งน้ าศนูย์ขอ้มลู

หตัถกรรมไมแ้กะสลกั

บา้นแหวน (ศนูย์ไชโย)

ปรับปรุงหอ้งน้ าใหอ้ยู่ใน

สภาพที่สามารถใชง้านไดด้ ี

รองรับผู้เขา้ร่วมประชุม ใน

การด าเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ

อาคารศนูย์ขอ้มลูไม้

แกะสลกับา้นแหวน

100,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 หอ้งน้ าอยู่ในสภาพ

ที่สามารถใชง้านไดด้ี

 ถกูสขุลกัษณะ

ส านกัปลดัฯ   

  กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

16 จัดซื้อรถจักรยานยนต ์

เพือ่ใชส้ าหรับปฏบิตังิาน

ของเทศบาลต าบลบา้น

แหวน

เพือ่การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาลเปน็ไป

ดว้ยความเรียบร้อย  และ

รองรองรับภารกจิที่เพิม่

มากขึ้น

เทศบาลต าบล     

บา้นแหวน

50,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย

กองคลงั  กอง

ชา่ง

17 โครงการจัดซื้อเวที

ส าเร็จรูป

เพือ่ใชใ้นกจิการงานของ

เทศบาลต าบลบา้นแหวน 

ในการใหบ้ริการประชาชน

เทศบาลต าบลบา้น

แหวน

120,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารงาน

เทศบาลต าบลบา้น

แหวนเปน็ไปดว้ย

ความเรียบร้อย

กองชา่ง

18 โครงการปรับปรุงศนูย์

ขอ้มลูหตัถกรรมไม้

แกะสลกับา้นแหวน 

(ศนูย์ไชโย)

ปรับปรุงอาคารศนูย์ขอ้มลู

ไมแ้กะสลกับา้นแหวนใหอ้ยู่

ในสภาพที่สามารถใชง้าน

ไดด้ ีรองรับผู้เขา้ร่วม

ประชุม ในการด าเนนิ

กจิกรรมตา่ง ๆ

อาคารศนูย์ขอ้มลูไม้

แกะสลกับา้นแหวน

200,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 อาคารศนูย์ขอ้มลู

ไมแ้กะสลกับา้น

แหวนอยู่ในสภาพที่

สามารถใชง้านไดด้ี

ส านกัปลดัฯ   

  กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

19 โครงการปรับปรุงหอ้ง

ประชุมสภาเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

เพือ่การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาลเปน็ไป

ดว้ยความเรียบร้อย  และ

รองรองรับภารกจิที่เพิม่

มากขึ้น

หอ้งประชุมสภา ฯ   

เทศบาลต าบลบา้น

แหวน

100,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย

 - กองชา่ง 

 -ส านกัปลดัฯ

20 โครงการปรับปรุงภมูิ

ทศันศ์นูย์ขอ้มลู

หตัถกรรมไมแ้กะสลกั

บา้นแหวน (ศนูย์ไชโย)

เพือ่ปรับปรุงภมูทิศัน์

บริเวณศนูย์ขอ้มลูไม้

แกะสลกับา้นแหวน ใหม้ี

ความสวยงาม สะอาด 

เรียบร้อย

อาคารศนูย์ขอ้มลูไม้

แกะสลกับา้นแหวน

200,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนและ

ผู้ใชบ้ริการไดรั้บ

ความสะดวก และ

ประทบัใจในการ

บริการ

ส านกัปลดัฯ   

  กองชา่ง

21 โครงการปรับปรุงอาคาร

เกบ็พัสดุ

เพือ่การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาลเปน็ไป

ดว้ยความเรียบร้อย  และ

รองรองรับภารกจิที่เพิม่

มากขึ้น

เทศบาลต าบล     

บา้นแหวน

200,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย

 - กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

22 โครงการจัดท าชัน้เกบ็

เอกสาร

เพือ่การจัดเกบ็เอกสาร 

เปน็ระเบยีบเรียบร้อย และ

สะดวกตอ่การคน้หา

ชัน้เกบ็เอกสาร 100,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การจัดเกบ็เอกสาร

เปน็ระเบยีบ และ

สะดวกตอ่การคน้หา

ทกุสว่น

ราชการใน

สงักดั

เทศบาล

ต าบลบา้น

แหวน

23 โครงการจัดหาครุภณัฑ์

เคร่ืองเสยีงส าหรับใชใ้น

กจิการงานเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

เพือ่ใชใ้นกจิการงานของ

เทศบาลต าบลบา้นแหวน 

ในการใหบ้ริการประชาชน

เทศบาลต าบลบา้น

แหวน

200,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารงาน

เทศบาลต าบลบา้น

แหวนเปน็ไปดว้ย

ความเรียบร้อย

กองชา่ง

24 โครงการปรับปรุง

อาคารกองชา่ง (เดมิ) 

เปน็ส านกังานกองทนุ

สวัสดกิารชุมชน

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

เพือ่สร้างส านกังานของ

กองทนุสวัสดกิารชุมชน

อาคารส านกังาน

กองทนุสวัสดกิารชุมชน

 จ านวน 1 แหง่

150,000  - - มกีารปรับปรุงอาคาร

เพือ่สร้างส านกังาน

กองทนุ จ านวน 1 แหง่

 สมาชกิกองทนุมี

สถานที่ตดิตอ่และ

ขอรับสวัสดกิาร

ส านกัปลดัฯ   

  กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

25 โครงการจัดหาครุภณัฑ์

เคร่ืองตดัหญา้แบบ

สะพาย คอแข็ง จ านวน

 3 เคร่ือง

เพือ่การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาลเปน็ไป

ดว้ยความเรียบร้อย  และ

รองรองรับภารกจิที่เพิม่

มากขึ้น

เคร่ืองตดัหญา้แบบ

สะพาย คอแข็ง จ านวน

 3 เคร่ือง

60,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย

ส านกัปลดั

26 โครงการกอ่สร้างโครง

หลงัคาคลมุลาน

อเนกประสงคภ์ายใน

ส านกังานเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

เพือ่การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาลเปน็ไป

ดว้ยความเรียบร้อย  และมี

พื้นที่ใชส้อยเพือ่รองรับการ

บริการประชาชนเพิม่มากขึ้น

โครงหลงัคาคลมุลาน

อเนกประสงคภ์ายใน

ส านกังานเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

จ านวน 1 แหง่

1,500,000 - - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย และมี

พื้นที่ใชส้อยรองรับ

การบริการประชาชน

เพิม่มากขึ้น

ส านกัปลดั

27 โครงการตดิตั้งไฟกิ่ง

หนา้ส านกังานเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

เพือ่ใหม้ไีฟฟา้สอ่งสวา่งตาม

เสน้ทางคมนาคม ลดการ

เกดิอุบตัเิหตุ

ตดิตั้งไฟกิ่ง 300,000  -  - ความพงึพอใจของ

ประชาชน ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติ

และทรัพย์สนิ

กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

28 โครงการกอ่สร้างท านบ

กนัรอบบอ่ภายใน

ส านกังานเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

เพือ่ลดการพังทลายของ

ดนิบริเวณรอบบอ่

ส านกังานเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

1,500,000 - - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 บริเวณรอบบอ่ไม่

เกดิการพังทลาย

ของดนิ

กองชา่ง 

ส านกัปลดั ฯ

29 โครงการปรับปรุงระบบ

โทรศพัทอ์าคาร

ส านกังานเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

ปรับปรุงระบบโทรศพัท์

อาคารส านกังานให้

สามารถใชง้านไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ รองรับ

ภารกจิที่เพิม่มากขึ้นของ

เทศบาล

ส านกังานเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

 - 50,000  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

ตดิตอ่ราชการ

ส านกัปลดั ฯ

30 กอ่สร้างอาคารรวมใจ

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

 (อาคารประชาชน

เรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซยีน)

เพือ่ใหม้สีถานที่ในการ

ด าเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ

อาคารรวมใจเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

 - 2,000,000  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 เทศบาลต าบลบา้น

แหวน มสีถานที่ใน

การด าเนนิกจิกรรม

ตา่ง ๆ

 - กองชา่ง 

 -ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

31 โครงการจัดหาวัสด ุ

อุปกรณ์ และ

เคร่ืองหมายจราจร

เพือ่การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาลเปน็ไป

ดว้ยความเรียบร้อย  และ

รองรองรับภารกจิที่เพิม่

มากขึ้น

เทศบาลต าบล     

บา้นแหวน

 - 200,000  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย และมี

ประสทิธภิาพ

ส านกัปลดัฯ

32 โครงการจัดซื้อที่ดนิเพือ่

ขยายส านกังานเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

เพือ่การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาลเปน็ไป

ดว้ยความเรียบร้อย  และ

รองรองรับภารกจิที่เพิม่

มากขึ้น

ที่ดนิ   จ านวน  1 แหง่  -  - 1,000,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย

ส านกัปลดัฯ

33 โครงการกอ่สร้างศาลา

ประชาคมต าบลบา้น

แหวน

เพือ่ใหม้สีถานที่ในการ

ด าเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ ของ

กลุ่มประชาคมต าบลบา้น

แหวน

ศาลาประชาคมต าบล

บา้นแหวน

 -  - 400,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาคมต าบล

บา้นแหวน มสีถานที่

ในการด าเนนิ

กจิกรรมตา่ง ๆ 

ร่วมกนั

 - กองชา่ง 

 -ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

34 โครงการปรับปรุงภมูิ

ทศัน ์ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

 จ านวน  4  แหง่

พัฒนาสถานที่ใหม้คีวาม

สะอาด เรียบร้อย และ

สวยงาม เพือ่สร้าง

บรรยากาศใหเ้ดก็เกดิการ

เรียนรู้ที่ด ีทัง้ทางดา้น

ร่างกายและจิตใจ

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 

จ านวน  4  ศนูย์

 -  - 200,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 มสีถานที่และ

บรรยากาศที่

เอื้ออ านวยตอ่การ

เรียนรู้ของเดก็

 - กอง

การศกึษา ฯ

35 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาและสร้างแทง้ค์

เกบ็น้ าส านกังาน

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

 และศนูย์หตัถกรรมไม้

แกะสลกับา้นแหวน

เพือ่การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาลเปน็ไป

ดว้ยความเรียบร้อย  และ

รองรองรับภารกจิที่เพิม่

มากขึ้น

อาคารส านกังาน

เทศบาลต าบล     

บา้นแหวน และ ศนูย์

หตัถกรรมไมแ้กะสลกั

ต าบลบา้นแหวน

 -  - 200,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย

 - กองชา่ง 

 -ส านกัปลดัฯ

36 โครงการปรับปรุงระบบ

เคร่ืองเสยีงอาคารศนูย์

ขอ้มลูหตัถกรรมไม้

แกะสลกับา้นแหวน

เพือ่ปรับปรุงระบบเคร่ือง

เสยีงใหส้ามารถใชง้านได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ

อาคารศนูย์ขอ้มลูไม้

แกะสลกับา้นแหวน

 -  - 100,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ระบบเคร่ืองเสยีง

สามารถรองรับการ

ใชง้านไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

ส านกัปลดัฯ   

  กองชา่ง

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

37 โครงการตดิตั้งกลอ้ง

วงจรปดิ ภายใน

ส านกังานเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

ตดิตั้งกลอ้งวงจรปดิเพือ่

รักษาความปลอดภยัใน

สถานที่ราชการ

ส านกังานเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

 -  - 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ชว่ยปอ้งกนัและ

รักษาทรัพย์สนิของ

ทางราชการ และ

ปอ้งกนัการเกดิ

เหตรุ้ายตา่ง ๆ

ส านกัปลดั ฯ

38 โครงการกอ่สร้าง

ทางเดนิพร้อมหลงัคา

บริเวณอาคารส านกังาน

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

 เชื่อมหอ้งน้ า

เพือ่ปรับปรุงพื้นที่ส านกังาน

เทศบาลต าบลบา้นแหวน 

รองรับภารกจิและ

ประชาชนที่มาตดิตอ่ราชการ

ส านกังานเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

 -  - 200,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย

กองชา่ง

7,780,000 4,250,000 4,150,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการปอ้งกนัและเฝ้า

ระวังปญัหายาเสพตดิ

ของหมู่บา้น

เฝ้าระวังปญัหายาเสพตดิใน

กลุ่มเสี่ยงของแตล่ะหมู่บา้น 

และเพือ่เปน็การขับเคลื่อน

นโยบายของรัฐบาลในการ

แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

จ านวน  13 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

  ชุมชนเขม้แข็ง 

ปญัหายาเสพตดิหมด

ไปจากชุมชน

ส านกัปลดัฯ

2 โครงการเงนิส ารองจ่าย

กรณีฉกุเฉนิ

เพือ่ชว่ยเหลอืประชาชน

กรณีจ าเปน็เร่งดว่นซึ่งไม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้

ได ้เชน่การเกดิสาธารณภยั

ตา่ง ๆ ฯลฯ ตามอ านาจ

หนา้ที่ของเทศบาลต าบล

บา้นแหวน

เทศบาลต าบล     

บา้นแหวน

500,000 500,000 500,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 ประชาชนไดรั้บการ

ชว่ยเหลอืกรณีเกดิ

เหตกุารณ์จ าเปน็

เร่งดว่นตา่ง ๆ ได้

อย่างทนัทว่งที

ส านกัปลดัฯ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การปกครอง การบรหิารจดัการ

                          4.4  แนวทางการพฒันาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

    - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี  6 ยทุธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยในชมุชน

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

3 โครงการตดิตั้งกลอ้ง

วงจรปดิ ภายในต าบล

บา้นแหวน

ตดิตั้งกลอ้งวงจรภายใน

ต าบลบา้นแหวน เพือ่เฝ้า

ระวังจุดเสี่ยงในการเกดิเหตุ

อาชญากรรม แหลง่มั่วสมุ 

ฯลฯ

ต าบลบา้นแหวน 500,000 500,000 500,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 ขับเคลิ่อนนโยบาย

ของรัฐบาลในการลด

ปญัหายาเสพตดิ และ

ปญัหาสงัคมตา่ง ๆ

ส านกัปลดั ฯ

 กองชา่ง

4 โครงการรณรงคป์อ้งกนั

อุบตัเิหตทุางทอ้งถนน

ชว่งเทศกาลส าคญั

เพือ่เปน็การรณรงคแ์ละลด

อุบตัเิหตทุางทอ้งถนน 

ในชว่งเทศกาลส าคญั อาทิ

เชน่ เทศกาลปใีหม ่เทศกาล

สงกรานต ์เปน็ตน้

เทศบาลต าบล     

บา้นแหวน

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 เพิม่ความสะดวก

และปลอดภยัใหแ้ก่

ประชาชนที่ใชเ้สน้ทาง

สญัจร

ส านกัปลดั

5 จัดหาครุภณัฑเ์พือ่การ

ปอ้งกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั

 เพือ่จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมอื

เคร่ืองใชใ้นการปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั ,

เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมี

ความปลอดภยั และเพือ่ให้

การชว่ยเหลอืประชาชน

เปน็ไปดว้ยความรวดเร็ว 

และทนัตอ่เหตกุารณ์

จัดหาวัสด ุครุภณัฑ ์

และอุปกรณ์เพือ่ใชใ้น

งานปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั 

เทศบาลต าบลบา้น

แหวน

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 การด าเนนิงานดา้น

การปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัมี

ประสทิภาพ 

ใหบ้ริการและ

ชว่ยเหลอืประชาชนได้

ทนัตอ่เหตกุารณ์

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

6 โครงการระบบบริการ

การแพทย์ฉกุเฉนิ

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

เพือ่การบริการทาง

การแพทย์ฉกุเฉนิใหก้บั

ประชาชนอย่างทั่วถงึ 

รวดเร็ว และทนัตอ่

เหตกุารณ์ ลดความสญูเสยี

ในชวีติและทรัพย์สนิของ

ประชาชน

 - จัดซื้อวัสด ุ/

ครุภณัฑเ์พือ่ใชใ้นงาน

บริการระบบ

การแพทย์ฉกุเฉนิ       

 - ฝึกอบรมเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพบคุลากร

และผู้ปฏบิตังิานดา้น

การแพทย์ฉกุเฉนิ

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 ประชาชนไดรั้บ

บริการอย่างทั่วถงึ 

รวดเร็ว และทนัตอ่

เหตกุารณ์ ความ

สญูเสยีในชวีติและ

ทรัพย์สนิลดลง

ส านกัปลดัฯ 

 กอง

สาธารณสขุฯ

7 โครงการสร้างความ

ปรองดองสมานฉนัท์

เพือ่ปกปอ้งสถาบนัและ

สร้างความปรองดอง

สมานฉนัท ์เกดิความเปน็

ระเบยีบในชุมชน

เทศบาลต าบล     

บา้นแหวน

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 เกดิความสมานฉนัท ์

ลดความขัดแย้ง สร้าง

เครือขา่ยในการ

สอดสอ่งภยัตา่ง ๆ ใน

สงัคมและแสดงออก

ซึ่งความจงรักภกัดี

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

8 จัดซื้อแผงกั้นจราจร เพือ่การบริหารจัดการดา้น

การบรรเทาสาธารณภยั

เปน็ไปดว้ยความเรียบร้อย  

รองรองรับภารกจิที่เพิม่

มากขึ้น

เทศบาลต าบล     

บา้นแหวน

20,000 20,000 20,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย

ส านกัปลดัฯ

9 จัดซื้อสญัญาณไฟหยุด

ตรวจ

เพือ่การบริหารจัดการดา้น

การบรรเทาสาธารณภยั

เปน็ไปดว้ยความเรียบร้อย  

รองรองรับภารกจิที่เพิม่

มากขึ้น

เทศบาลต าบล     

บา้นแหวน

20,000 20,000 20,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย

ส านกัปลดัฯ

10 โครงการปอ้งกนัและ

แกไ้ขปญัหาหมอกควัน

และไฟปา่

เพือ่สง่เสริมใหชุ้มชนมสีว่น

ร่วมในการปอ้งกนัและแกไ้ข

ปญัหาหมอกควันและไฟปา่

 และเพือ่ใหชุ้มชนตระหนกั

ถงึการรักษาสิ่งแวดลอ้ม

 - จัดท าแผ่นพับ /ปา้ย

ประชาสมัพันธ ์     - 

รณรงคล์ดการเผาใน

พื้นที่                    -

 ฯลฯ

20,000 20,000 20,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 ประชาชนมคีวาม

เขา้ใจและร่วมกนั

แกไ้ขปญัหามลภาวะ

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

11 โครงการจัดซื้อ

รถบรรทกุน้ า

อเนกประสงค ์ขนาด 

4,000 ลติร

เพือ่สนบัสนนุการด าเนนิ

กจิกรรมปอ้งกนับรรเทาสา

ธารณภยัตา่ง ๆ  ฯลฯ ตาม

อ านาจหนา้ที่ของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

เทศบาลต าบล     

บา้นแหวน

2,500,000  -  - มรีถบรรทกุน้ าไว้

ส าหรับบริการประชาชน

เพิม่ขึ้นอกี 1 คนั

 ประชาชนไดรั้บการ

ชว่ยเหลอืกรณีเกดิ

เหตกุารณ์จ าเปน็

เร่งดว่นตา่ง ๆ ได้

อย่างทนัทว่งที

ส านกัปลดัฯ

12 จัดหาครุภภณัฑเ์ลื่อย

ยนต์

เพือ่ใชใ้นกจิการงานของ

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

ครุภณัฑเ์ลื่อยยนต์ 40,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย

ส านกัปลดัฯ

13 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้ดา้นสาธารณภยั

แกน่กัเรียนต าบลบา้น

แหวน

เพือ่ใหค้วามรู้เร่ืองสาธารณ

ภยัแกเ่ดก็นกัเรียน

โรงเรียน สงักดั สพฐ. 

จ านวน 4 แหง่

40,000  -  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 เยาวชนสามารถ

ปอ้งกนัภยัตา่ง ๆ

เบื้องตน้ไดด้ว้ยตนเอง

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

14 โครงการกอ่สร้างราว

กนัตก หมู่ที่ 10 บา้น

จอมทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวก 

ปลอดภยั ตอ่ผู้ใชย้านพาหนะ

หมู่ที่ 10 บา้นจอมทอง 150,000 - - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัตอ่ชวีติและ

ทรัพย์สนิในการใช้

เสน้ทางคมนาคม

กองชา่ง 

ส านกัปลดัฯ

15 โครงการอบรมการใช้

วทิยุสื่อสาร

เพือ่ใหค้วามรู้เร่ืองการใช้

วทิยุสื่อสารใหก้บั

ผู้ปฏบิตังิานและบคุลากร

ของเทศบาลต าบลบา้น

แหวน รองรองรับภารกจิที่

เพิม่มากขึ้น

เทศบาลต าบล     

บา้นแหวน

 - 30,000 30,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 เจ้าหนา้ที่

ผู้ปฏบิตังิานสามารถ

ใชว้ทิยุสื่อสารไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งตามหลกั

สากลฯ

ส านกัปลดัฯ

16 โครงการฝึกอบรม

ปอ้งกนัและบรรเทา    

สาธารณภยั

เพือ่เสริมสร้างการมสีว่น

ร่วมของชุมชนในการรักษา

ความสงบเรียบร้อย และ

จัดหาอัตราก าลงัส ารองใน

การปอ้งกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัในพื้นที่

ฝึกอบรมปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

 - 80,000 80,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 ชุมชนมคีวามเขม้แข็ง

 สามารถสนบัสนนุ

ภารกจิการปอ้งกนั

และบรรเทาสาธารณ

ภยัของ อปท.ได้

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

17 จัดซื้อเคร่ืองสบูน้ า

ปอ้งกนัภยัแลง้ / น้ าทว่ม

เพือ่การบริหารจัดการดา้น

การบรรเทาสาธารณภยั

เปน็ไปดว้ยความเรียบร้อย  

รองรองรับภารกจิที่เพิม่

มากขึ้น

เทศบาลต าบล     

บา้นแหวน

 - 30,000 30,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย

ส านกัปลดัฯ

18 จัดซื้อวทิยุสื่อสาร เพือ่การบริหารจัดการดา้น

การบรรเทาสาธารณภยั

เปน็ไปดว้ยความเรียบร้อย  

รองรองรับภารกจิที่เพิม่

มากขึ้น

เทศบาลต าบล     

บา้นแหวน

 - 30,000 30,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย

ส านกัปลดัฯ

19 โครงการปรับปรุงและ

ตอ่เตมิอาคารศนูย์

อาสาสมคัรปอ้งกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนประจ า

ต าบลบา้นแหวน

เพือ่รองรับการปฏบิตังิาน

ของเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิตังิานให้

เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ

อาคารศนูย์

อาสาสมคัรปอ้งกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนประจ า

ต าบลบา้นแหวน

 - 100,000  - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิตังิาน

ไดรั้บความสะดวก

และปลอดภยั 

ประสทิธภิาพในการ

ท างานเพิม่ขึ้น

 - กองชา่ง 

 -ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

20 โครงการกอ่สร้าง

อาคารปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

เพือ่การบริหารจัดการดา้น

การบรรเทาสาธารณภยั

เปน็ไปดว้ยความเรียบร้อย  

รองรองรับภารกจิที่เพิม่

มากขึ้น

อาคารศนูย์ปอ้งกนั

บรรเทาสาธารณภยั 

เทศบาลต าบลบา้น

แหวน

 -  - 200,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณโครงการ 

ร้อยละ 75-85

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน 

เปน็ไปดว้ยความ

เรียบร้อย

ส านกัปลดัฯ

4,090,000 1,630,000 1,730,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 
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(ผ.01)
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการสร้างจิตส านกึ

ใหป้ระชาชนคดัแยกขยะ

เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู้

เร่ืองการคดัแยกขยะ และ

ลดคา่ใชจ้่ายในการจัดเกบ็

ขยะมลูฝอยของเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

ประชาสมัพันธแ์ละ

อบรมใหค้วามรู้กบั

ประชาชนในการคดั

แยกขยะ

30,000 30,000 30,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมคีวามรู้

และสร้างจิตส านกึ

ที่ดใีนการคดัแยกขยะ

2 โครงการจัดหาภาชนะ

ในการคดัแยกขยะ

เพือ่ใหป้ระชาชนมภีาชนะใน

การทิ้งขยะแตล่ะประเภทที่

ท าการคดัแยกเรียบร้อยแลว้ 

เพือ่ลดภาระและคา่ใชจ้่าย

ในการจัดเกบ็ขยะมลูฝอย

ของเทศบาลต าบลบา้นแหวน

จ านวน 13 หมู่บา้น 80,000 80,000 80,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนมภีาชนะ

ส าหรับทิ้งขยะแต่

ละประเภท

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  5   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                           5.1   แนวทางการพฒันางานสร้างจติส านกึและความตระหนักในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

    - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

3 โครงการรณรงคท์ า

ความสะอาด          

(Big Cleaning Day)

เพือ่ปรับปรุงสิ่งแวดลอ้ม

ตา่ง ๆ ของต าบลบา้นแหวน

ใหม้คีวามสะอาด เปน็

ระเบยีบ นา่อยู่อาศยั และ

ลดอัตราการปว่ยดว้ยโรคที่

เกดิจากสิ่งแวดลอ้มไมส่ะอาด

รณรงคท์ าความ

สะอาดสิ่งแวดลอ้มใน

ต าบลบา้นแหวน  

จ านวน  13 หมู่บา้น

50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 สภาพแวดลอ้ม

ต าบลบา้นแหวน มี

ความสะอาด เปน็

ระเบยีบ นา่อยู่อาศยั

4 โครงการลดขยะในชุมชน  เพือ่สร้างจิตส านกึในการ

ดแูลรักษาความสะอาดและ

คดัแยกขยะแกป่ระชาชน ,

เพือ่ใหส้ิ่งแวดลอ้ม บา้นเรือน

 หมู่บา้นเปน็หมู่บา้นนา่อยู่

นา่มอง และเพือ่ลดปญัหา

ปริมาณขยะที่มจี านวนมาก 

โดยการสง่เสริมใหป้ระชาชน

คดัแยกขยะ ประเภท ใบไม ้

กิ่งไม ้น าไปเปน็วัตถดุบิใน

การผลติปุย๋อนิทรีย์

รณรงคใ์หค้วามรู้แก่

ประชาชนในการคดั

แยกขยะ และการน า

ขยะไปใชป้ระโยชนใ์น

เชงิเกษตรกรรม , 

ประกวดหมู่บา้นนา่อยู่

นา่มอง

100,000 100,000 100,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนคดัแยก

ขยะไดถ้กูตอ้งและ

ลดปญัหาขยะใน

ชุมชน

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

5 โครงการใหค้วามรู้แก่

ประชาชนในการรักษา

สิ่งแวดลอ้มและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

เพือ่ใหค้วามรู้แกป่ระชาชน

ในการดแูลสิ่งแวดลอ้ม

อบรมใหค้วามรู้แก่

ประชาชนในการดแูล

สิ่งแวดลอ้ม

 - 30,000 30,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ต าบลบา้นแหวนมี

สิ่งแวดลอ้มที่ด ี

สะอาด เปน็ระเบยีบ

260,000 290,000 290,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

กองสาธารณสขุ ฯ 104

กองสาธารณสขุ ฯ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  5   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                           5.1   แนวทางการพฒันางานสร้างจติส านกึและความตระหนักในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

    - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

กองสาธารณสขุ ฯ 104

กองสาธารณสขุ ฯ 104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

กองสาธารณสขุ ฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการขุดลอก        

ล าเหมอืงภายในต าบล

บา้นแหวน

เพือ่ใหก้ารระบายน้ าอยู่ใน

สภาพคลอ่ง ทางเดนิน้ า

สะดวก

ล าเหมอืงสาธารณะ   

 ต าบลบา้นแหวน

300,000 300,000 300,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ปอ้งกนัการขาดแคลน

น้ าในบางพื้นที่ และ

ปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่มขัง

กองชา่งส านกั

ปลดัฯ

2 โครงการปลกูตน้ไมใ้นที่

สาธารณะ

เพือ่ปรับปรุงทศันยีภาพให้

สวยงาม เปน็ระเบยีบ

เรียบร้อยและร่มร่ืน

ต าบลบา้นแหวน 20,000 20,000 20,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 เกดิทศันยีภาพที่

สวยงาม สะอาด

เรียบร้อย

ส านกัปลดัฯ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.2560 -  2562)

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

ยทุธศาสตร์ท่ี  5   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                          5.2  แนวทางการพฒันางานฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

    - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

3 โครงการปรับปรุง

ทศันยีภาพถนนเลยีบ

คลองชลประทาน

เพือ่ปรับปรุงทศันยีภาพ

ถนนเลยีบคลองชลประทาน

ใหส้วยงาม เปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย ประชาชนเกดิ

ความปลอดภยัตอ่ชวีติและ

ทรัพย์สนิ

ต าบลบา้นแหวน 50,000 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ทศันยีภาพถนนเลยีบ

คลองชลประทาน 

สะอาด เรียบร้อย ลด

การเกดิอุบตัดิหตุ

ส านกัปลดัฯ

4 โครงการสง่เสริม

สิ่งแวดลอ้มหมู่บา้น    

นา่มอง

เพือ่สง่เสริมใหป้ระชาชน

รักษาสิ่งแวดลอ้มภายใน

หมู่บา้นของตนเองให้

สะอาด เรียบร้อย และ

สวยงาม

ต าบลบา้นแหวน  - 50,000 50,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ประชาชนเกดิความ

ตระหนกัในการ

อนรัุกษแ์ละรักษา

สิ่งแวดลอ้ม

สาธารณสขุฯ

5 โครงการปรับปรุง

ทศันยีภาพถนนภายใน

ต าบลบา้นแหวน

เพือ่ปรับปรุงทศันยีภาพ

ภายในต าบลใหส้วยงาม 

เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ต าบลบา้นแหวน  - 100,000 100,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ทศันยีภาพภายใน

ต าบลสะอาด 

เรียบร้อยและสวยงาม

กอง

สาธารณสขุฯ 

ส านกัปลดั

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลติของ ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ตัวชี้วัด

6 โครงการฝึกอบรม

เกษตรอนิทรีย์

เพือ่สง่เสริมและใหค้วามรู้

แกเ่กษตรกรในการลด

ตน้ทนุการใชปุ้ย๋เคมแีละยา

ฆา่แมลง

ต าบลบา้นแหวน  - 50,000   - มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

   เกษตรกรมคีวามรู้

และใชส้ารเคมลีดลง 

ในการท าเกษตรกรรม

ส านกัปลดัฯ

7 โครงการปรับปรุง

ทศันยีภาพที่สาธารณะ

เพือ่ใหท้ี่สาธารณะเกดิ

ความสะอาด สวยงามและ

เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ต าบลบา้นแหวน  -  - 100,000 มคีวามส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

งบประมาณและ

โครงการ ร้อยละ 

75-85

 ที่ดนิสาธารณะ เกดิ

ความสะอาด สวยงาม 

เปน็ระเบยีบ

 -กองชา่ง  

 -ส านกัปลดั ฯ

370,000 570,000 620,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

104

104

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



(ผ.01)

เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี ยทุธศาสตร์ 

(ผลผลติของ (บาท) จะได้รับ รับผิดชอบ การพฒันาท่ี

โครงการ)

1 โครงการปรับปรุง

อาคารศนูย์

อเนกประสงคส์ าหรับ

ผู้สงูอายุต าบลบา้นแหวน

เพือ่ใหก้ลุ่มผู้สงูอายุมสีถานที่

ในการด าเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ 

ร่วมกนั

กลุ่มผู้สงูอายุ ต าบล

บา้นแหวน

300,000  ผู้สงูอายุมสีถานที่ในการ

ด าเนนิกจิกรรม และพบปะ

เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ส านกัปลดัฯ

2 โครงการจัดสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับผู้

พกิาร

เพือ่ใหค้นพกิาร ผู้สงูอายุและ

ผู้ที่มาตดิตอ่ราชการสามารถ

เขา้ถงึและอ านวยความ

สะดวกจากการใหบ้ริการของ

ภาครัฐ ตามมตคิณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 55

จัดสิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรับผู้พกิาร

 อาทเิชน่ ที่จอดรถ 

ทางลาด ปา้ยและ

สญัลกัษณ์บอกทาง 

การใหบ้ริการขอ้มลู

200,000  ผู้พกิารไดรั้บความสะดวก

 และเขา้ถงึการใหบ้ริการ

จากภาครัฐอย่างถกูตอ้ง

และปลอดภยั

ส านกัปลดั ฯ          

กองชา่ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

ท่ีขอเพิ่มเติม ในแผนพฒันาสามป ีพ.ศ. 2560 - 2562

เทศบาลต าบลบ้านแหวน   อ าเภอหางดง   จงัหวัดเชยีงใหม่

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี ยทุธศาสตร์ 

(ผลผลติของ (บาท) จะได้รับ รับผิดชอบ การพฒันาท่ี

โครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้

 พรบ.ขอ้มลูขา่วสาร

ของทางราชการ พ.ศ. 

2540 แกเ่จ้าหนา้ที่

และประชาชนทั่วไป

เพือ่ใหเ้จ้าหนา้ที่ของเทศบาล

ประชาชน มคีวามรู้ ความ

เขา้ใจและปฏบิตัติามระเบยีบ

กฏหมายไดอ้ย่างถกูตอ้ง

เจ้าหนา้ที่เทศบาล

ต าบลบา้นแหวนและ

ประชาชนทั่วไป

20,000  เจ้าหนา้ที่สามารถ

ปฏบิตังิานไดถ้กูตอ้งตาม 

พรบ.ขอ้มลูขา่วสารของ

ทางราชการ และ

ประชาชนไดรั้บรู้และ

เขา้ใจถงึสทิธใินการรับรู้

ขอ้มลูขา่วสารทางราชการ

ส านกัปลดั ฯ

4 โครงการอบรมให้

ความรู้กบัผู้ดแูลคนพกิาร

เพือ่ใหค้นพกิารไดรั้บการดแูล

จากผู้ปกครอง ผู้ดแูล อย่าง

ถกูวธิแีละปลอดภยั

ผู้ปกครองที่มคีนพกิาร

ในความดแูล

20,000  คนพกิารไดรั้บการดแูล

อย่างถกูวธิแีละปลอดภยั

ส านกัปลดั ฯ

5 โครงการจัดซื้อพัดลมไอ

น้ า

เพือ่ใชใ้นกจิการงานของ

เทศบาลต าบลบา้นแหวนใน

การใหบ้ริการประชาชน

จัดซื้อพัดลมไอน้ า

จ านวน         ตวั

 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน

การบริหารจัดการกจิการ

ของเทศบาลต าบลบา้น

แหวน

ส านกัปลดัฯ

6 โครงการกอ่สร้าง

อาคารจอดรถเทศบาล

ต าบลบา้นแหวน

 การบริหารจัดการ

กจิการของเทศบาลต าบล

บา้นแหวน เปน็ไปดว้ย

ความเรียบร้อย

กองชา่ง    ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี ยทุธศาสตร์ 

(ผลผลติของ (บาท) จะได้รับ รับผิดชอบ การพฒันาท่ี

โครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

7 โครงการกอ่สร้าง

ทางเดนิพร้อมหลงัคา

บริเวณอาคารส านกังาน

ใหม ่เชื่อมหอ้งน้ า

กองชา่ง

8 กอ่สร้างรางระบายน้ า

บริเวณส านกังาน

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

9 จัดซื้อครุภณัฑก์ลอ้ง

ถา่ยภาพนิ่งระบบดจิิตอล

เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานของ

เทศบาลต าบลบา้นแหวน

จัดซื้อกลอ้งถา่ย

ภาพนิ่ง ระบบดจิิตอล 

ความละเอยีดไมน่อ้ย

กวา่ 16 ลา้นพกิเซล

10,000  พือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน

การบริหารจัดการกจิการ

ของเทศบาลต าบลบา้น

แหวน

ส านกัปลดั ฯ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี ยทุธศาสตร์ 

(ผลผลติของ (บาท) จะได้รับ รับผิดชอบ การพฒันาท่ี

โครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

10

11

12

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี ยทุธศาสตร์ 

(ผลผลติของ (บาท) จะได้รับ รับผิดชอบ การพฒันาท่ี

โครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

12

13

14

550,000 รวม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 



แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลต าบลบา้นแหวน 
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(1).xls
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