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สวนท่ี 1

บทนํา
 1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป

“ แผนสามป ” หมายถึงแผนพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและการเมือง การบริหารการปกครองของ
เทศบาลตําบลบานแหวน ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับแตละปงบประมาณ มีความตอเนื่องเปนแผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะเวลาสามป โดยมีการปรับปรุงประจําทุกป เปนแผนที่แปลงยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลบาน
แหวนไปสูการปฏิบัติ โดยมีกรอบการจัดทําภายใตยุทธศาสตรการพัฒนามากกวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีโครงการหรือกิจกรรมหลายโครงการ หลายกิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมายจุดมุงหมาย ของการพัฒนา
อยางยั่งยนืและวสิัยทัศนในที่สุด

แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือเทศบาล
ตําบลบานแหวน จะใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมอืในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  โดยนําโครงการ /
กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปที่จะดําเนินไปประกอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป (เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป) เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชนโดยนําแผนชุมชนมาประกอบการวางแผนดวย

โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลบานแหวน มลีักษณะดังน้ี
1. มีความแนนอน ของกจิกรรม / โครงการที่จะดําเนนิการ โดยไดประเมินความเปนไปไดของ

โครงการ
2. โครงการ / กจิกรรมตาง ๆ มีความพรอมในเรื่อง รูปแบบ และเทคนคิวธิกีารเพื่อที่เวลา

นําไปปฏิบัตสิามารถดําเนนิการไดทันที
3. มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
4. แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงที่สามารถดําเนนิการ
5. มีความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป

 1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนานําไปสูการปฏิบัติ
2. เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนนิกจิกรรมการพัฒนา และการตดิตามประเมินผล
3. เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

 1.3  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป



หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลว
ขัน้ตอนในการแปลงสูการปฏิบัตโิดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559) ไดดําเนนิการดังนี้

1.) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนารวมทั้ง
สอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน
ต า ง  ๆ  แ ล ะ ข อ มู ล ใ น แ ผ น ชุ ม ช น ม า พิ จ า ร ณ า ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ส า ม ป

2.) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา
ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่ น

3.) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
4.) ผูบรหิารทองถิ่นพจิารณาอนุมัตริางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป

เมื่อผูบรหิารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่อนุมัติแลวและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภา
ทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานที่
เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน

 1.4 ประโยชนของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหเทศบาลตําบลบานแหวน ไดพิจารณาอยาง

รอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินการตาง ๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงสงผลในเชิง
สนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน อีกทั้งเพื่อใหเทศบาลตําบลบานแหวน นํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน การใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด โดย
ทรัพยากรการบริหารที่เทศบาลตําบลบานแหวนมีอยูและนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการ
พัฒนาประกอบดวย

งบประมาณ ทัง้งบประมาณของทองถิ่นเองและงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอก

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งหมายรวมถึง บุคคลทุกสวนที่เกี่ยวของกับเทศบาลตําบล บาน
แหวนทีมี่ความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคตทิี่แตกตางกัน

วัสดุ  อุปกรณ ซึ่งหมายถงึ เครื่องมอื เครื่องใช เครื่องจักร อาคารสถานที่ที่สามารถนํามาใช
ประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น

การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตน ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยทรัพยากรทางการบริหารดังกลาวเทศบาลตําบลบานแหวนจะใชแผนพัฒนา
สามปเปนกรอบแนวทางในการใช เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตอเทศบาลตําบลบาน
แหวนตอไป



สวนท่ี 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานแหวน

1. ลักษณะทางกายภาพ
 ลักษณะท่ีตั้ง

เทศบาลตําบลบานแหวน ตั้งอยูหางจากอําเภอหางดง ประมาณ 2 กิโลเมตร และตั้งอยูหาง
จากอําเภอเมืองเชียงใหมไปทางทิศใตประมาณ 11 กิโลเมตร ตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 (ถนน
สายเชียงใหม – ฮอด) มีเนื้อที่รวมประมาณ 14 ตารางกโิลเมตร หรอื ประมาณ 7,325 ไร

 อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลหนองควาย และ ตําบลสันผักหวาน  อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม
ทิศใต ตดิตอกับตําบลหนองแกว และ ตําบลขุนคง อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม
ทิศตะวันตก ตดิตอกับตําบลน้ําแพร และตําบลหางดง อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม
ทิศตะวันออก ตดิตอกับตําบลสบแมขา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

 แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองและขอบเขตชุมชนเทศบาลตําบลบานแหวน



 เขตการปกครอง
เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีขอบเขตความรับผิดชอบ คลอบ

คลุมพื้นที่ตําบลบานแหวน จํานวน 13 หมูบาน ดังนี้

หมู
ท่ี

หมูบาน ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) ครัวเรือน (หลัง)

1 บานไร 379 357 736 330
2 บานโขงขาว 369 379 748 289
3 บานทาวบุญเรือง 680 761 1,441 675
4 บานชางคํานอย 403 422 825 440

5 บานชางคําหลวง 533 565 1,098 521
6 บานปากกอง 228 271 499 230
7 บานปาหมาก 271 288 559 358
8 บานตนเฮอืด 560 799 1,359 715

9 บานเดื่อ 277 316 593 225
10 บานจอมทอง 381 348 729 238
11 บานดู 335 402 737 373

12 บานดอนไฟ 153 154 307 115
13 บานศรีสรร 281 328 609 386

รวม 4,850 5,390 10,240 4,895

 ขอมูลประชากร  ณ  เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.  2555



2. ขอมูลทางสังคม เศรษฐกจิ และการบริการพ้ืนฐาน
2.1) โครงสรางทางภาคเศรษฐกจิ

 การอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมในตําบลบานแหวน เปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีโรงงานอุตสาหกรรม

ที่สําคัญ ไดแก โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรอืน เชนการแกะสลักจากไม โรงงานแอนติก โรงงานอิฐบล็อก โรงสีขาว
เปนตน

ก. โรงงานแกะสลัก จํานวน     2      แหง
ข. โรงงานอฐิบล็อค จํานวน 1 แหง

 การพาณิชยกรรมและบริการ
(1) สถานประกอบการดานพาณชิยกรรม

ก.สถานบรกิารน้ํามัน จํานวน - แหง
ข.ศูนยการคา / หางสรรพสินคา จํานวน - แหง
ค.ตลาดสด (เอกชน) จํานวน - แหง
ง.รานคาทั่วไป จํานวน 95 แหง

(2) สถานประกอบการเทศพาณชิย
ก.สถานธนานุบาล จํานวน - แหง
ข.ทาเทยีบเรอื จํานวน - แหง
ค.โรงฆาสัตว จํานวน 1 แหง

(3) สวนประกอบการดานบรกิาร
ก.โรงแรม จํานวน - แหง
ข.โรงภาพยนต จํานวน - แหง
ค.สถานที่จําหนายอาหารตาม จํานวน - แหง

พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535
ง.รานอาหาร จํานวน 7 แหง

(ขอมูล : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลตําบลบานแหวน)

 การเกษตรกรรม
ประชากรในเขตตําบลบานแหวน มีรายไดจากการทําการเกษตร อาทิเชน ทํานา ทําสวนลําไย และ

ปลูกถั่วเหลือง เปนตน แตรายไดของเกษตรกรยังไมดีพอเนื่องจากกลไกการตลาด บางปมีผลผลิตมากทําใหราคา
ผลผลิตตกตํ่า ขาดการนําเทคโนโลยีมาใชในการเกษตรกรรม ผูบริโภค ตื่นกลัว เนื่องจากเกษตรกรใชสารเคมีใน
การเกษตรกรรมมากเกินความจําเปน



 รายได
ประชากรในพื้นที่สวนใหญ ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คาขาย ประกอบธุรกิจสวนตัว รับ

ราชการ ลูกจางในหนวยงานราชการ และรัฐวสิาหกจิ อุตสาหกรรมในครัวเรอืน และการเกษตรกรรม

หมูบาน รายไดเฉลี่ยตอคนตอป (บาท)

หมูท่ี 1 บานไร 52,214.-
หมูท่ี 2 บานโขงขาว 56,455.-
หมูท่ี 3 บานทาวบุญเรือง 46,835.-
หมูท่ี 4 บานชางคํานอย 62,865.-
หมูท่ี 5 บานชางคําหลวง 67,055.-
หมูท่ี 6 บานปากกอง 54,001.-
หมูท่ี 7 บานปาหมาก 59,325.-
หมูท่ี 8 บานตนเฮอืด 49,085.-
หมูท่ี 9 บานเดื่อ 56,129.-
หมูท่ี 10 บานจอมทอง 51,547.-
หมูท่ี 11 บานดู 65,554.-
หมูท่ี 12 บานดอนไฟ 56,109.-
หมูท่ี 13 บานศรีสรร 51,224.-

เฉลี่ยรายไดตอคนตอปของคนในพื้นที่ 56,030.-
หมายเหตุ : รายไดเฉลี่ยตอคนในพื้นที่หนึ่ง ๆเปนรายไดรวมของทุกครัวเรือนในพื้นที่หารดวยจํานวนคนทัง้หมดในพื้นที่

(ขอมูล : จากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ป พ.ศ. 2555)

3. การเมอืงการบริหาร – อํานาจหนาท่ี
 โครงสรางการบริหาร

 นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลโดยตรง มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป ทําหนาที่บริหารราชการของเทศบาลตามกฎหมาย นายกเทศมนตรีแตงตั้งรอง
นายกเทศมนตรี ซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล จํานวน 2 คน ที่
ปรกึษานายกเทศมนตร ีจํานวน 1 คน เลขานุการนายกเทศมนตร ีจํานวน 1 คน

 สมาชิกสภาเทศบาล ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลที่มา
จากการเลอืกตัง้จากประชาชนในเขตเทศบาล จานวน 12 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป

 อัตรากําลังและบุคลากร ของเทศบาลตําบลบานแหวน แบงสวนการบริหารออกเปน
สวนการงานตาง ๆ ดังนี้

 สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง
 กองชาง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2555
เทศบาลตําบลบานแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม

ยุทธศาสตร

แผนการดําเนินการ
ท้ังหมด

อนุมัตงิบประมาณ

จํานวน
โครงการ

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน
จํานวน

โครงการ
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 41.0 38.32 21,106,500.00 72.23 16.0 19.51 4,591,100.00 36.13
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาประชาชนอยูดีมีสุข 11.0 10.28 1,025,000.00 3.51 11.0 13.41 1,025,000.00 8.07
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 10.0 9.35 910,000.00 3.11 10.0 12.20 910,000.00 7.16
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ และการมี
สวนรวมในการบริหาร

43.0 40.19 6,120,620.00 20.95 43.0 52.44 6,120,620.00 48.17

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

2.0 1.87 60,000.00 0.21 2.0 2.44 60,000.00 0.47

รวม 107.0 29,222,120.00 82.0 12,706,720.00



สวนท่ี 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป

 1.) วสิัยทัศน  ภารกจิ  วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
- วสิัยทัศนการพัฒนา (VISION)

" ชุมชนแหงการเรยีนรู สูเสรมิสรางเศรษฐกจิ มุงเนนคุณภาพชีวติที่ดี "

- พันธกจิการพัฒนา (MISSION)
1.) สงเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.) สงเสรมิเศรษฐกจิ โดยการสรางงานและอาชีพ
3.) สงเสรมิการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนใหมีคุณภาพกายและคุณภาพจิตที่ดี
4.) มีสภาพแวดลอมของชุมชนทีด่ี
5.) จัดใหมีการคมนาคมที่ดทีัง้ทางบกและทางน้ํา
6.) จัดใหมีการวางผังเมอืงที่เหมาะสมและเปนระเบยีบเรยีบรอย
7.) จัดใหมีแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร
8.) สงเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย

- จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยนื (GOALS)
คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เปนทรัพยากรที่มีคุณคาและมีความสําคัญที่สุด

เปนปจจัยที่สําคัญหนึ่งในสี่ในการบรหิารงานตางๆ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและประสบความสําเร็จ
และในการพัฒนาดานตางๆ ใหเจริญคนที่มีคุณภาพมีความรูมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรงมี
การอยูดีกินดี มีความสุขกายสบายใจ ยอมมีกําลังใจและมีพลังขับเคลื่อนที่จะทําใหการดําเนินการใน
เรื่องตางๆประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิผลแนนอน เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรของจังหวัด
เชียงใหมที่มีเปาหมายทําใหเชียงใหม เปนนครแหงชีวิตและความม่ังคั่งเปนศูนยกลางคมนาคมและ
เศรษฐกจิตลอดจนเปน ITCITY, E Province เพื่อสนองตอแนวพระราชดําริขององคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเศรษฐกจิพอเพยีงซึ่งเปนปรัชญาการดํารงชีวติ



 2.) ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวนในชวงสามป
ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน 16 แนวทาง ดังนี้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา

สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเขตตําบลบานแหวน

แนวทางท่ี 2 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อเช่ือมโยงทางเศรษฐกจิและการพัฒนาทองถิ่น ภายในตําบล
ระหวางตําบล และอําเภอ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาประชาชนอยูดมีสีุข

แนวทางท่ี 1 สงเสริมรายไดและกระจายรายไดแกประชาชน
แนวทางท่ี 2 งานสงเสรมิการพัฒนาครอบครัว
แนวทางท่ี ๓ งานสงเสรมิการยกระดับคุณภาพและผลติภัณฑชุมชน
แนวทางท่ี ๔ งานเสรมิสรางความม่ันคงทางอาชีพและรายไดของประชาชน

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมอยูเย็นเปนสุข

แนวทางท่ี 1 ปองกันรักษาและสงเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน
แนวทางท่ี 2 งานสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
แนวทางท่ี 3 งานสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน
แนวทางท่ี 4 งานสงเสริมสวัสดกิารและนันทนาการ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมสีวนรวมในการบริหาร

แนวทางท่ี 1 สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน
แนวทางท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
แนวทางท่ี 3 งานปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัตงิานและเครื่องมอืเครื่องใช
แนวทางท่ี 4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 2 งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม



 3.) กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด

วสิัยทัศนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม

“นครแหงชวีติ   และความมั่งค่ัง”
“City of Life and Prosperity”

หมายถึง : เปนเมอืงที่ใหความสุขและชีวติที่มีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยอืน ในฐานเมอืง
ที่นาอยูและนาทองเที่ยวระดับโลก พรอมกับเปนประตูการคาการลงทุนสูสากล

- เปาประสงคหลัก
ชุมชนเขมแข็ง สังคมนาอยู เศรษฐกจิสมดุล สิ่งแวดลอมยั่งยนื

- ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. 2557 – 2560)

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความมั่งค่ังอยางยั่งยนืตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง
กลยุทธ 1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวอยางบูรณาการและครบวงจร

2. สงเสรมิและพัฒนาขดีความสามารถในการประกอบธุรกจิอยางเหมาะสม
3. สงเสรมิและพัฒนาใหเกดิความเช่ือมโยงในธุรกิจการเกษตรและเปนธรรมอยางเปนระบบ
4. สงเสรมิและพัฒนาการใชภูมิปญญาทองถิ่นนํามาตอยอดในการผลติและบรกิารเชิงธุรกจิ

อยางมีคุณคา

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ 1. สรางความเปนเลศิดานการศึกษาและเรยีนรูตลอดชีวติ
2. สงเสรมิวัฒนธรรม ภูมิปญญาที่มีศักยภาพ
3. สงเสริมคุณธรรม จรยิธรรมและจิตสาธารณะ
4. การพัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะใหเหมาะสมตามชวงอายุและความหลากหลายของ

ประชากร



ยุทธศาสตรท่ี 3 ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด
กลยุทธ 1. มุงพัฒนาความพรอมในการรับมอืการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพบิัติ

ธรรมชาติ
2. มุงเนนการอนุรักษ ฟนฟูและลดขอขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม
3. มุงเนนการบรหิารจัดการการพัฒนาเทคโนโลย ีสงเสรมิการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละการใชพลังงาน

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
กลยุทธ มุงบูรณาการหนวยงานดานความม่ันคงและสงเสรมิสนับสนุนความรวมมอืทุกภาค

สวนเพื่อแกไขปญหา

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางประสทิธภิาพ ความโปรงใส เปนประชาธปิไตยและเปนธรรมในการใหบริการ
กลยุทธ 1. พัฒนาความสามารถบุคลากรมุงเนนจริยธรม ความรูดาน ICT และการใหบริการที่เปนเลิศ

2. เสรมิสรางความพรอมระบอบประชาธปิไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน
3. สงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการ
4. เสรมิสรางการทํางานเชิงรุกและเครอืขายภาคกีารพัฒนาจากทุกภาคสวน



แผนภาพความสัมพันธระหวาง
แผนพัฒนาระดับตางๆ กับแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ
(กําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ)

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน และนโยบายท่ัวไป)

นโยบายกระทรวง  กรม
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจ

หนวยงาน)

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบ
บูรณาการ

(ยุทธศาสตรบูรณาการทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม)

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแบบ
บูรณาการ

(บูรณาการในมิติเชงิพื้นท่ี)

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลตําบลบานแหวน

(วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน)

แผนพัฒนาสามปของ
เทศบาลตําบลบานแหวน

(แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ นําไปสูการจัดทํางบประมาณ)



ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
บานไร หมูที่ 1 ตําบลบานแหวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

แผน
ชุมชน

ป 2557 ป 2558 ป 2559

(บาท) (บาท) (บาท)
1 กอสรางราง

ระบายนํ้า คสล.
ถนนสายหลักดาน
ทิศตะวันตก

สามารถระบายนํ้า ใน
ฤดูนํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

320,000 - - มีการระบายนํ้าท่ี
ดี ปองกันนํ้าทวม
ขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 1

2 กอสรางกําแพง
กันดินหนาบานลุง
คอน

เพ่ือปองกันปญหาตล่ิง
พัง

กําแพงกัน้ดิน
จํานวน 1 แหง

360,000 - - ลดความเสียหาย
ของแนวตล่ิงพัง
จากนํ้ากัดเซาะ

กองชาง ยุทธศาสตร ท่ี
3

หมูท่ี 1

3 กอสรางสนาม
กฬีาในรม

เพ่ือสรางสถานท่ีออก
กําลังกายของหมูบาน

สนามกฬีากลาง
หมูท่ี 1

- 6,500,000 - มีสถานท่ีออก
กําลังกายท่ีได
มาตรฐาน

กองชาง ยุทธศาสตร ท่ี
2

หมูท่ี 1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่
คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชน

ป 2557 ป 2558 ป 2559

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการกอสรางวาง

ทอระบายนํ้าพรอมบอ
พักและผวิทางหินคลุก
ลําเหมืองบานไร

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- 1,200,000 - มีการระบาย
นํ้าท่ีดี ปองกัน
นํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 1

5 โครงการกอสรางวาง
ทอเหล่ียมพรอมบอ
พักและผวิทางหินคลุก
ลําเหมืองโพงขางวัดไร
เหนือ

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 490,000 มีการระบาย
นํ้าท่ีดี ปองกัน
นํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 1

6 โครงการกอสรางฝาย
ลําเหมืองศาลาหัวบาน

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้าให
เพียงพอตอประชาชน

ฝาย
จํานวน 1 แหง

- - 400,000 มีฝายในการ
จัดการนํ้าท่ี
เพียงพอตอ
ประชาชน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 1

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟาพรอมติดต้ังไฟ
กิ่ง ถนนชลประทาน
เล่ียงเมือง

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวางตาม
เสนทางคมนาคม ลดการ
เกดิอุบัติเหตุ

ไฟฟาสาธารณะ
หมูท่ี 1

- - 250,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง
กรมทาง

หลวงชนบท

ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่
คาดวา

หนวยงาน
ที่

สอดคลอง
กับ แผน

(ผลผลติของ ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ชุมชน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) จังหวัด

8 โครงการกอสรางวาง
ทอเหล่ียมและผวิถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ลําเหมืองศาลา หนา
คารแคร

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 260,000 มีการระบาย
นํ้าท่ีดี
ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 1

9 ขยายเขตไฟฟาซอย
บานนายบุญเติง

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวางตาม
เสนทางคมนาคม ลดการ
เกดิอุบัติเหตุ และให
ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถงึ

ขยายเขตไฟฟา
หมูท่ี 1

- - 100,000 ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยตอ
ชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 1

10 ขยายเขตไฟฟาซอย
นายเจริญ กันธิยะ

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวางตาม
เสนทางคมนาคม ลดการ
เกดิอุบัติเหตุ และให
ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถงึ

ขยายเขตไฟฟา
หมูท่ี 1

- - 100,000 ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยตอ
ชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 1

11 กอสรางถนน คสล.
บานไร - บานกองขงิ

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 2,000,000 มีการ
คมนาคมท่ี
สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1, 4

หมูท่ี 1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่
คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

12 โครงการกอสราง
สะพานเช่ือมเขต
หมูท่ี 1 ตําบลบาน
แหวน - หมูท่ี 3
ตําบลหนองควาย

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สะพาน
จํานวน 1 แหง

- - 2,500,000 สะพานมี
ความกวาง
เพียงพอกับ
การคมนาคม
ขนสง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1, 4

หมูท่ี 1

13 โครงการขยายเขต
ไฟฟาพรอมติดต้ังไฟ
กิ่งซอย 1 (ขางโรงงาน
เชียงใหมแรม)

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวางตาม
เสนทางคมนาคม ลดการ
เกดิอุบัติเหตุ และให
ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถงึ

ขยายเขตไฟฟา
หมูท่ี 1

- - 120,000 ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยตอ
ชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 1

14 ขยายเขตประปาบาน
กองขงิ (ขยายเขตตอ
จาก อบต.หนอง
ควาย)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
เพียงพอตอการอุปโภค -
บริโภค

ขยายเขตระบบ
ประปา หมูท่ี 1

- - 1,800,000 ประชาชนมี
นํ้าท่ีสะอาด
และเพียงพอ
ตอการ
อุปโภค -
บริโภค

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 1

15 กอสรางรางระบาย
นํ้าคสล. ดานทิศเหนือ
บานพอมา

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 500,000 มีการระบาย
นํ้าท่ีดี
ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่
คาดวา

หนวยงาน
ที่

สอดคลอง
กับ แผน

(ผลผลติของ ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ชุมชน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) จังหวัด

16 โครงการติดต้ัง
กระจกโคง ภายใน
หมูบาน

เพ่ือปองกันการเกดิอุบัติเหตุ
ในบริเวณจุดเส่ียง

กระจกโคง
บริเวณ
หมูท่ี 1

- - 100,000 ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 1

17 โครงการกอสราง
อาคารรานคาชุมชน

เพ่ือสงเสริมรายไดใหแก
ประชาชนในทองถิ่น

อาคารรานคา
ชุมชน จํานวน
1 หลัง

- - 320,000 มีสถานท่ี
ให
ประชาชน
ไดรวมกลุม
เพ่ือ
สงเสริม
รายได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1

รวม 680,000 7,700,000 8,940,000



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
บานแหวน - โขงขาว หมูที่ 2 ตําบลบานแหวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ สอดคลองกับ แผน

(ผลผลติของ ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ชุมชน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) จังหวัด

1 โครงการกอสราง
รางระบายนํ้า คสล.
บานนายบุญศรี ถงึ
สามแยกโขงขาว

สามารถระบายนํ้า ในฤดู
นํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

520,000 - - มีการระบายนํ้าท่ีดี
ปองกันนํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี 3 หมูท่ี 2

2 โครงการกอสราง
ถนนแอสฟลทติก
คอน กรีต (Over-
Lay) ถนนสายหลัก
บานแหวน

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

500,000 - - มีการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร ท่ี
1 , 4

หมูท่ี 2

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟาพรอมติดต้ัง
ไฟกิ่งและสัญญาณ
ไฟจราจร ถนน
ชลประทานเล่ียง
เมือง ส่ีแยกหนาวัด
โขงขาว

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง
ตามเสนทางคมนาคม
ลดการเกดิอุบัติเหตุ

ไฟฟาสาธารณะ +
ไฟจราจร หมูท่ี 1

- 450,000 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน

กองชาง กรม
ทางหลวง

ชนบท

ยุทธศาสตร ท่ี
1 , 4

หมูท่ี 2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ สอดคลองกับ แผน

(ผลผลติของ ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ชุมชน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) จังหวัด

4 โครงการกอสราง
และขยายเขตระบบ
ประปาหมูบานเต็ม
สุข (ขยายเขตจาก
อบต.หนองควาย)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
เพียงพอตอการอุปโภค
- บริโภค

ระบบประปา
หมูบาน หมูท่ี
2

- 1,500,000 - ประชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดและเพียงพอ
ตอการอุปโภค -
บริโภค

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี 3 หมูท่ี 2

5 โครงการกอสราง
ถนนแอสฟลทติ
กคอนกรีต ขาง
คลองชลประทาน
ทางเขางหมูบาน
เต็มสุข

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 620,000 มีการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร ท่ี 1
, 4

หมูท่ี 2

6 โครงการกอสราง
รางระบายนํ้า คสล.
พรอมราวกันตกลํา
เหมืองโพงบาน
แหวน - โขงขาว

สามารถระบายนํ้า ในฤดู
นํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 2,300,000 มีการระบายนํ้าท่ีดี
ปองกันนํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี 3 หมูท่ี 2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่ สอดคลองกับ แผน

(ผลผลติของ ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ชุมชน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) จังหวัด

7 โครงการกอสรางขยายถนนสาย
หลักบานโขงขาว จากหมูบาน
โรยัลวิลล หมูท่ี 3 ถงึลาน
อเนกประสงคทต.บานแหวน

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 1,800,000 มีการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร ท่ี
1 , 4

หมูท่ี 2

8 โครงการกอสรางแทงคประปา
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมระบบ
ประปา และวางทอเมน

เพ่ือใหมีแหลงนํ้า
เพียงพอสําหรับการ
อุปโภค - บริโภค

ระบบประปา
หมูบาน หมูท่ี 2

- - 4,000,000 ประชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดและ
เพียงพอตอการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 2

9 วางทอระบายนํ้าพรอมบอพักและ
ผวิทางหินคลุก บริเวณโบสถ
ส้ินสุดบานนายสมบูรณ โดงดัง

สามารถระบายนํ้า ใน
ฤดูนํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกดิ
อุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 715,000 มีการระบายนํ้าท่ี
ดี ปองกันนํ้าทวม
ขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

10 กอสรางราง
ระบายนํ้าแบบ
เปด พรอมราว
กันตกลําเหมือง
โพงบานแหวน

สามารถระบายนํ้า ใน
ฤดูนํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1
แหง

- - 1,530,000 มีการระบายนํ้าท่ี
ดี ปองกันนํ้าทวม
ขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี 3 หมูท่ี 2

11 ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต
จากศาลาอาน
หนังสอืถงึบาน
เต็มสุข

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 1,400,000 มีการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี 1 , 4 หมูท่ี 2

12 วางทอ Box
Convert ลํา
เหมืองหมูเนา
ลอดคลอง
ชลประทานเขา
บานเต็มสุข

สามารถระบายนํ้า ใน
ฤดูนํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกนัการเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 1,000,000 มีการระบายนํ้าท่ี
ดี ปองกันนํ้าทวม
ขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี 3 หมูท่ี 2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

13 ขยายถนนและ
กอสรางราง
ระบายนํ้าซอย
ร่ืนรมยบานโขง
ขาว

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1
สาย

- - 1,350,000 มีการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี 1 , 4 หมูท่ี 2

14 กอสรางราง
ระบายนํ้า คสล.
ถนนสายหลัก
บานโขงขาว ฝง
โบสถคริสต
ส้ินสุดคันคลอง
ชลประทาน (ฝง
บานนางศรีพูน
กันทา)

สามารถระบายนํ้า ใน
ฤดูนํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกดิ
อุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1
แหง

- - 400,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี 3 หมูท่ี 2

15 ถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอ
นกรีต ทางเขา
ศาลา
อเนกประสงค
บานแหวน

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1
สาย

- - 380,000 มีการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี 1 , 4 หมูท่ี 2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

16 วางทอ Box
Convert ลํา
เหมืองหมูเนา
ลอดคลอง
ชลประทาน

สามารถระบายนํ้า ใน
ฤดูนํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 1,000,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี 3 หมูท่ี 2

รวม 1,020,000 1,950,000 16,495,000



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
บานทาวบุญเรือง หมูที่ 3 ตําบลบานแหวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 กอสรางเมรุเผา
ศพแบบเตาถาน
และขยายเขต
ไฟฟาเขาสุสาน

ลดมลพิษจากการเผา
ศพ

เมรุเผาศพ
จํานวน 1 แหง

1,100,000 - - ลดปญหามลภาวะ
ควันพิษมีนอยลง

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 3

2 โครงการกอสราง
และขยายเขต
ระบบประปาหมูท่ี
3

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
เพียงพอตอการอุปโภค
- บริโภค

ระบบประปา
หมูบาน หมูท่ี
3

950,000 - - ประชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดและเพียงพอ
ตอการอุปโภค -
บริโภค

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 3

3 กอสรางราง
ระบายนํ้า คสล.
ซอย 4 พรอมร้ือ
ถอนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก + ทอ
ระบายนํ้าเดิมและ
เทถนน คสล.

สามารถระบายนํ้า ใน
ฤดูนํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- 720,000 - มีการระบายนํ้าท่ีดี
ปองกันนํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 3



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

4 กอสรางวางทอ
ระบายนํ้าซอย
ยอยหลายลอง

สามารถระบายนํ้า ใน
ฤดูนํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกดิ
อุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- 260,000 - มีการระบายนํ้าท่ีดี
ปองกันนํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 3

5 โครงการกอสราง
รางระบายนํ้า
คสล.จากโรงงาน
นํ้าดื่ม - หมูบาน
โรยัลวิลล

สามารถระบายนํ้า ใน
ฤดูนํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกดิ
อุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 850,000 มีการระบายนํ้าท่ีดี
ปองกันนํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 3

6 กอสรางศาลา
อเนกประสงค 2
ช้ัน พรอมร้ือถอน
อาคารเดิม

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีใชรวมกัน ใน
การประกอบกจิกรรม

ศาลาอเนกประสงค
จํานวน 1 หลัง

- - 1,000,000 ประชาชนมีสถานท่ี
ในการทํากจิกรรม
รวมกัน

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
2

หมูท่ี 3



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธทีค่าด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

7 กอสรางรางระบายนํ้า
คสล. ลําเหมืองหลาย
ลอง

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้าหลากไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปองกันการเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 182,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 3

8 กอสรางรางระบายนํ้า
คสล. ซอย 7 / 1
(ตอจากโครงการเดิม)

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้าหลากไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปองกันการเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 110,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 3

9 กอสรางรางระบาย
นํ้าคสล. ซอย 1 , ซอย
2 และซอย 3

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้าหลากไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปองกันการเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 420,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 3



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

10 กอสรางรางระบายนํ้า
คสล. ซอย 5/1

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกนั
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 110,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 3

11 กอสรางอาคารเก็บ
พัสดุประจําหมูบาน

เพ่ือใหมีสถานท่ีใชเก็บพัสดุ
ของหมูบาน

อาคารเก็บพัสดุ
จํานวน 1 หลัง

- - 500,000 มีสถานท่ีในการ
จัดเก็บพัสดุ
สวนกลางของ
หมูบาน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 3

12 ขยายเขตไฟฟาและ
ติดต้ังไฟกิ่งเพ่ิมเติม
ภายในหมูบาน

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวางตาม
เสนทางคมนาคม ลดการ
เกดิอุบัติเหตุ และให
ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถงึ

ขยายเขตไฟฟา +
ติดต้ังไฟฟา
สาธารณะ หมูท่ี 3

- - 300,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 3



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

13 จัดซื้อท่ีดินเพ่ือสราง
สนามกฬีาประจํา
หมูบาน

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีใช
รวมกัน ในการออกกําลัง
กายและประกอบกจิกรรม
ของชุมชน

สนามกฬีาประจํา
หมูบาน หมูท่ี 3

- - 18,000,000 ประชาชนมี
สถานท่ีในการทํา
กจิกรรมและออก
กําลังกายรวมกัน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี
3

14 กอสรางซุมประตู
หมูบานพรอม
ปรับแตงภูมิทัศน
ภายในหมูบาน

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของ
หมูบานใหสวยงาม

ซุมประตู
จํานวน 1 แหง

- - 600,000 ภูมิทัศนใน
หมูบานสวยงาม
เปนระเบียบ
เรียบรอย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี
3

15 ปรับปรุงสนามกฬีา
โรงเรียนทาวบุญเรือง

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีใช
รวมกัน ในการออกกําลัง
กายและประกอบกจิกรรม
ของชุมชน

สนามกฬีาโรงเรียน
บานทาวบุญเรือง

- - 330,000 ประชาชนมี
สถานท่ีในการทํา
กจิกรรมและออก
กําลังกายรวมกัน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี
3



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

16 กอสรางกําแพงกัน้
ดินลําเหมืองขาง
รานอูดซาลอน

เพ่ือปองกันปญหาตล่ิงพัง กําแพงกัน้ดิน
จํานวน 1 แหง

- - 1,500,000 ลดความ
เสียหายของ
แนวตล่ิงพัง
จากนํ้ากัดเซาะ

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 3

17 กอสรางทํานบกัน้
ดินลําเหมืองกลาง
ตอจากรางหมูบาน
พรภัทร

เพ่ือปองกันปญหาตล่ิงพัง ทํานบกัน้ดิน
จํานวน 1 แหง

- - 3,700,000 ลดความ
เสียหายของ
แนวตล่ิงพัง
จากนํ้ากัดเซาะ

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 3

18 ขุดลอกลําเหมือง
หมูท่ี 3

เพ่ือใหการระบายนํ้าอยูใน
สภาพคลอง ทางเดินนํ้า
สะดวก

ลําเหมือง ฯ
หมูท่ี 3

- - 320,000 ปองกันการ
ขาดแคลนนํ้าใน
บางพ้ืนท่ี และ
ปองกันปญหา
นํ้าทวมขัง

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 3



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

19 กอสรางขยายถนน
สายหลักบานโขง
ขาว จากหมูบาน
โรยัลวิลล ถงึ ลาน
อเนกประสงค
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 1,800,000 มีการ
คมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
1

หมูท่ี 3

20 ซอมแซมและ
ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายและระบบ
เคร่ืองเสียง

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารทันตอ
เหตุการณ

ระบบเสียงตาม
สายหมูบาน หมูท่ี
3

- - 50,000 ประชาชน
ไดรับขอมูล
ขาวสารท่ีมี
ประโยชนและ
ทันตอ
เหตุการณ

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
2

หมูท่ี 3

21 กอสรางรางระบาย
นํ้าลําเหมือง
กลางบาน ขาง
โรงเรียนบานทาว
บุญเรือง

สามารถระบายนํ้า ในฤดู
นํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 165,000 มีการระบาย
นํ้าท่ีดี ปองกัน
นํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 3



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

22 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ซอย 10

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 55,000 มีการ
คมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
1

หมูท่ี
3

23 วางทอระบายนํ้า
พรอมบอพัก และ
ผวิทางหินคลุก
บริเวณ ลําเหมืองปู
แจ ซอย 4 (นายบุญ
มี สายขัด)

สามารถระบายนํ้า ในฤดู
นํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 455,000 มีการระบาย
นํ้าท่ีดี ปองกัน
นํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี
3

24 กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. ลําเหมือง
กลางบาน ซอย 3
เช่ือมซอย 4

สามารถระบายนํ้า ในฤดู
นํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 1,122,000 มีการระบาย
นํ้าท่ีดี ปองกัน
นํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี
3

รวม 2,050,000 980,000 31,569,000



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
บานชางคํานอย หมูที่ 4 ตําบลบานแหวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต
(Over-Lay) ซอย 5

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

192,000 - - มีการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี 1
, 4

หมูท่ี 4

2 กอสรางรางระบาย
นํ้า ซอยวาทวิไลย
เขตติดตอเช่ือม หมู
ท่ี 5 (พรอมวางทอ
ระบายนํ้า)

สามารถระบายนํ้า ใน
ฤดูนํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

230,000 - - มีการระบายนํ้าท่ีดี
ปองกันนํ้าทวมขัง
ได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 4

3 กอสรางรางระบาย
นํ้าคสล. ซอย 4 ฝง
แทงคประปา (พรอม
วางทอระบายนํ้า)

สามารถระบายนํ้า ใน
ฤดูนํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- 266,000 - มีการระบายนํ้าท่ีดี
ปองกันนํ้าทวมขัง
ได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 4



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

4 วางทอระบายนํ้า
พรอมบอพักและผวิ
ทางหินคลุก ลํา
เหมืองหลังปม ปตท.
ไปถงึลําเหมืองสาย
ลอง

สามารถระบายนํ้า ในฤดู
นํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- 1,160,000 - มีการระบาย
นํ้าท่ีดี ปองกัน
นํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 4

5 กอสรางกําแพงกัน้
ดินลําเหมืองแมทา
ชาง ดานทิศเหนือถงึ
ดานทิศใต

เพ่ือปองกันปญหาตล่ิง
พัง

กําแพงกัน้ดิน
จํานวน 1 แหง

- - 5,500,000 ลดความ
เสียหายของ
แนวตล่ิงพัง
จากนํ้ากัดเซาะ

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 4

6 กอสรางกําแพงกัน้
ดินลําเหมืองสาย
ลอง

เพ่ือปองกันปญหาตล่ิง
พัง

กําแพงกัน้ดิน
จํานวน 1 แหง

- - 3,600,000 ลดความ
เสียหายของ
แนวตล่ิงพัง
จากนํ้ากัดเซาะ

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 4



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

7 กอสรางศาลา
อเนกประสงค 2 ช้ัน
และกอสรางท่ีอาน
หนังสอืพิมพ

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีใช
รวมกัน ในการประกอบ
กจิกรรมของชุมชน

ศาลาอเนกประสงค
จํานวน 1 หลัง

- - 720,000 ประชาชนมี
สถานท่ีในการทํา
กจิกรรมรวมกัน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 4

8 ขุดเจาะบอบาดาล
สําหรับระบบประปา
หมูบาน

เพ่ือใหมีแหลงนํ้าเพียงพอ
สําหรับการ อุปโภค -
บริโภค

บอบาดาลสําหรับ
ระบบประปาหมูบาน
จํานวน 1 แหง

- - 260,000 ประชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดและ
เพียงพอตอการ
อุปโภค -
บริโภค

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 4

9 ขยายสะพานขางบาน
ผูชวยพรสิน การอง

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สะพาน
จํานวน 1 แหง

- - 200,000 สะพานมีความ
กวางเพียงพอกับ
การคมนาคม
ขนสง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 4



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

10 ขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดต้ังไฟกิ่ง ซอย 3

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวางตาม
เสนทางคมนาคม ลดการ
เกดิอุบัติเหตุ และให
ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถงึ

ขยายเขตไฟฟา +
ติดต้ังไฟฟา
สาธารณะ หมูท่ี 4

- - 100,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 4

11 กอสรางถนน ซอย 1 เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 600,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 4

12 เปล่ียนทอระบายนํ้า
พรอมบอพักขางศาลา
อานหนังสอื ซอย 1

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 4



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

13 กอสรางประตู เปด -
ปด รางระบายนํ้า
ซอย 3 และ ซอย 5

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ประตู เปด - ปด
รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 20,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 4

14 ขุดลอกลําเหมืองใน
หมูบานทุกสาย

เพ่ือใหการระบายนํ้าอยูใน
สภาพคลอง ทางเดินนํ้า
สะดวก

ลําเหมือง ฯ หมูท่ี 4 - - 2,800,000 ปองกันการขาด
แคลนนํ้าในบาง
พ้ืนท่ี และ
ปองกันปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 4

15 กอสรางถนน ซอย 2
คลองชลประทาน
ทางเขาบานพอคํา
ทิพยจักร

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 210,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 4



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

16 กอสรางสะพานเช่ือม
เขต ทต.หางดง คลอง
ชลประทาน 21 ซาย

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สะพาน
จํานวน 1 แหง

- - 1,500,000 สะพานมีความ
กวางเพียงพอกับ
การคมนาคม
ขนสง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 4

17 กอสรางทอเหล่ียม
คสล. ลําเหมืองเขต
ติดตอ หมูท่ี 4-หมูท่ี 5

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 375,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 4

18 ปรับปรุงถนน ซอย 3
และปรับปรุงทางเขา -
ออก

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 50,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 4



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

19 โครงการกอสราง
อาคารอเนกประสงค
ผูสูงอายุ

เพ่ือใหผูสูงอายุมีสถานท่ีใช
รวมกัน ในการประกอบ
กจิกรรม

อาคาร
อเนกประสงค
จํานวน 1 หลัง

- - 500,000 ผูสูงอายุมี
สถานท่ีในการทํา
กจิกรรมรวมกัน

กองชาง
สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 4

20 กอสรางรางระบายนํ้า
ซอยบานพอศรี ทิพย
จกัร เช่ือม หมูท่ี 5

สามารถระบายนํ้า ในฤดู
นํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 170,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 4

21 กอสรางถนนซอย
บานพอศรี ทิพยจักร
เช่ือม หมูท่ี 5

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 97,000 มีการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 4

รวม 422,000 1,426,000 17,002,000



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
บานชางคําหลวง หมูที่ 5 ตําบลบานแหวน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 กอสรางอุโมงคนํ้า
ลอดลําเหมืองสัน
หนาวัดชางคํา
หลวง

สามารถระบายนํ้า ใน
ฤดูนํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกดิอุทกภัย

อุโมงคนํ้าลอด
จํานวน 1 แหง

737,000 - - มีการระบายนํ้าท่ี
ดี ปองกันนํ้าทวม
ขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 5

2 กอสรางถนน
คสล. ชวงตอถนน
ซอย 14

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

1,072,000 - - มีการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
1 , 4

หมูท่ี 5

3 กอสรางราง
ระบายนํ้า หนา
บานนายสมศักด์ิ
- ลําเหมืองริน

สามารถระบายนํ้า ใน
ฤดูนํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- 470,000 - มีการระบายนํ้าท่ี
ดี ปองกันนํ้าทวม
ขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 5



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

4 โครงการวางทอ
เหล่ียมหนาบานนาย
มานพ - ซอย 9

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- 480,000 - มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5

5 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า ซอย 10

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5

6 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า ซอย 6

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

7 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าหนาบาน
นางบัวคํา

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5

8 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า หนาบานพ่ี
นาคถงึบานพอนอยปน

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 50,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5

9 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าหนาบาน
แมแสน

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 00,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

10 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าหนาบาน
นายวิโรจน - ลํา
เหมืองแมทาชาง

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5

11 โครงการกอสรางถนน
คสล. ซอย 7/1 , ซอย
7/2 และซอย 2

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 3 สาย

- - 50,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 5

12 โครงการถมหินคลุก
ซอย 6/1 , ซอย 6/2
และซอย 14

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 3 สาย

- - 400,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 5



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

13 โครงการกอสรางวาง
ทอระบายนํ้าพรอมบอ
พัก และถมหินคลุก
ซอย 9 ถงึซอย 10

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 400,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5

14 โครงการกอสราง
กําแพงกันดินคอนกรีต
เสริมเหล็กลําเหมือง
แมทาชาง ซอย 1

เพ่ือปองกันปญหาตล่ิงพัง กําแพงกันดิน
จํานวน 1 แหง

- - 00,000 ลดความ
เสียหายของแนว
ตล่ิงพัง จากนํ้า
กัดเซาะ

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5

15 โครงการกอสรางฝาย
นํ้าลน ลําเหมืองกลาง
ลําเหมืองริน

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้าให
เพียงพอตอประชาชน

ฝาย
จํานวน 1 แหง

- - 700,000 มีฝายในการ
จัดการนํ้าท่ี
เพียงพอตอ
ประชาชน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

16 โครงการกอสราง
กําแพงกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ลําเหมืองทราย ซอย
9 หนาบานนายบุญมี
กันทะเว

เพ่ือปองกันปญหาตล่ิงพัง กําแพงกันดิน
จํานวน 1 แหง

- - 650,000 ลดความ
เสียหายของแนว
ตล่ิงพัง จากนํ้า
กัดเซาะ

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5

17 ขยายเขตไฟฟาและ
ติดต้ังไฟกิ่ง

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวางตาม
เสนทางคมนาคม ลดการ
เกดิอุบัติเหตุ และให
ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถงึ

ขยายเขตไฟฟา +
ไฟฟาสาธารณะ
หมูท่ี 5

- - 400,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 5

18 โครงการกอสรางเมรุ
ไฟฟา

ลดมลพิษจากการเผาศพ เมรุเผาศพ
จํานวน 1 แหง

- - ,600,000 ลดปญหา
มลภาวะ ควันพิษ
มีนอยลง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

19 กอสรางศาลา
อเนกประสงค

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี
ใชรวมกัน ในการประกอบ
กจิกรรม

อาคาร
อเนกประสงค
จํานวน 1 หลัง

- - 1,100,000 ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ทํากจิกรรม
รวมกัน

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
2

หมูท่ี 5

20 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า ซอย 6
หนาบานนายบุญมี
ทิพยอุน - สามแยก
บานนายเสนห ฯ

สามารถระบายนํ้า ในฤดู
นํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 400,000 มีการระบาย
นํ้าท่ีดี ปองกัน
นํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 5

21 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า ซอย 5

สามารถระบายนํ้า ในฤดู
นํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 400,000 มีการระบาย
นํ้าท่ีดี ปองกัน
นํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 5



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

22 โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต
เสริมถนน ซอย 5

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 50,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 5

23 โครงการกอสราง
ขยายผวิจราจร
บริเวณหนาบานบุญ
สมสุดเขตรับผดิชอบ
หมูท่ี 5

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 450,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 5

24 ถมหินคลุก ซอย 11
สะพานหนาวัด -
ตนไมปอบ

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 200,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 5



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

25 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า ซอย 12

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 330,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5

26 โครงการกอสราง
อาคารท่ีอาน
หนังสอืพิมพประจํา
หมูบาน คุม 7

เพ่ือสงเสริมการอานใหกับ
ประชาชน

ท่ีอานหนังสอืพิมพ
ฯ จํานวน 1 แหง

- - 50,000 ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
คนควาหา
ความรู และ
ติดตามขอมูล
ขาวสาร

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 5

27 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า หนาบาน
นายมารติน - ลํา
เหมืองริน

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 20,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

28 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า ซอย 15

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 330,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5

29 โครงการขุดลอกลํา
เหมืองกลาง ลําเหมือง
สัน ลําเหมืองทราย

เพ่ือใหการระบายนํ้าอยูใน
สภาพคลอง ทางเดินนํ้า
สะดวก

ลําเหมือง ฯ
หมูท่ี 5

- - 400,000 ปองกันการขาด
แคลนนํ้าในบาง
พ้ืนท่ี และ
ปองกันปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5

30 โครงการขุดลอก
ลําเหมืองแมทาชาง
ซอย 1 - ซอย 6

เพ่ือใหการระบายนํ้าอยูใน
สภาพคลอง ทางเดินนํ้า
สะดวก

ลําเหมือง ฯ
หมูท่ี 5

- - 290,000 ปองกันการขาด
แคลนนํ้าในบาง
พ้ืนท่ี และ
ปองกันปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลพัธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

31 โครงการกอสรางวาง
ทอระบายนํ้า คสล.
ศาลาหนาบานธนกฤต
แลนด

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 400,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5

32 โครงการขุดลอกลํา
เหมือง หลังหมูบาน
ธารดง

เพ่ือใหการระบายนํ้าอยูใน
สภาพคลอง ทางเดินนํ้า
สะดวก

ลําเหมือง ฯ
หมูท่ี 5

- - 300,000 ปองกันการขาด
แคลนนํ้าในบาง
พ้ืนท่ี และ
ปองกันปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 5

33 ถมหินคลุก ซอย 7/1 เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 150,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 5



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

34 โครงการกอสรางถนน
คสล. ซอย 11
ตอจากสะพาน

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 470,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
1 , 4

หมูท่ี 5

35 ถนน คสล. ซอย 2 เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 90,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
1 , 4

หมูท่ี 5

36 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. หนา
บานนายสมศักด์ิ หนา
บานนางเล็ก เลขา

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 310,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 5



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

37 โครงการกอสราง
อาคาร
อเนกประสงค
ผูสูงอายุ

เพ่ือใหผูสูงอายุมีสถานท่ี
ใชรวมกัน ในการประกอบ
กจิกรรม

อาคาร
อเนกประสงค
จํานวน 1 หลัง

- - 1,000,000 ผูสูงอายุมี
สถานท่ีในการ
ทํากจิกรรม
รวมกัน

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี 2 หมูท่ี 5

38 โครงการกอสราง
วางทอระบายนํ้า
ซอย 11

สามารถระบายนํ้า ในฤดู
นํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 400,000 มีการระบาย
นํ้าท่ีดี ปองกัน
นํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี 3 หมูท่ี 5

39 โครงการกอสราง
อุโมงคนํ้าลอด /
รางเปด หลังบาน
นายชัย - นายใจ
ใกลหมูบานธารดง

สามารถระบายนํ้า ในฤดู
นํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

อุโมงคนํ้าลอด /
รางเปด จํานวน
1 แหง

- - 500,000 มีการระบาย
นํ้าท่ีดี ปองกัน
นํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี 3 หมูท่ี 5

รวม 1,809,000 950,000 15,090,000



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
บานปากกอง หมูท่ี 6 ตําบลบานแหวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 วางทอระบายนํ้า ขาง
บานนางแกว บัวปน

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

วางทอระบายนํ้า
คสล. พรอมบอพัก
จํานวน 1 แหง

450,000 - - มีการระบายนํ้าท่ีดี
ปองกันนํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 6

2 กอสรางรางระบายนํ้า
คสล. หนาบาน
นายเสาร นันตา

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

450,000 - - มีการระบายนํ้าท่ีดี
ปองกันนํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 6

3 กอสรางรางระบายนํ้า
ขางศาลา SML

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- 110,000 - มีการระบายนํ้าท่ีดี
ปองกันนํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 6



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

4 โครงการวางทอ
ระบายนํ้า พรอม
กอสรางถนนทางไป
หมูท่ี 12

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และทําใหการ
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย

วางทอเหล่ียมพรอม
ผวิถนนหินคลุกและ
บอพัก
จํานวน 1 แหง

- 400,000 - มีการระบายนํ้าท่ี
ดี ปองกันนํ้าทวม
ขังได และ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 6

5 โครงการวางทอ
ระบายนํ้าพรอม
กอสรางถนนทางไป
หมูท่ี 13

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และทําใหการ
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย

วางทอเหล่ียมพรอม
บอพักและผวิทางหิน
คลุก
จํานวน 1 แหง

- - 22,000,000 มีการระบายนํ้าท่ี
ดี ปองกันนํ้าทวม
ขังได และ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 6

6 กอสรางรางระบายนํ้า
ซอย 3 (ตอจาก
โครงการเดิม)

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 มีการระบายนํ้าท่ี
ดี ปองกันนํ้าทวม
ขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 6



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

7 วางทอระบายนํ้า
พรอมกอสรางถนน
ขางบานนายพจน เปง
ใจ

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และทําใหการ
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย

วางทอระบายนํ้า
พรอมกอสรางถนน
จํานวน 1 แหง

- - 450,000 มีการระบาย
นํ้าท่ีดี ปองกัน
นํ้าทวมขังได
และประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 6

8 กอสรางฝายนํ้าลน
พรอมประตูเปด - ปด
นํ้า

เพ่ือการระบายนํ้าท่ีดีและ
ควบคุมปริมาณนํ้าให
เพียงพอตอการเกษตร
บรรเทาปญหาภัยแลง

ฝายนํ้าลน พรอม
ประตูเปด - ปด นํ้า

- - 750,000 มีฝายสําหรับ
การจัดการนํ้า
เพ่ือการเกษตร

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 6

9 โครงการขุดลอกลํา
เหมือง

เพ่ือใหการระบายนํ้าอยูใน
สภาพคลอง ทางเดินนํ้า
สะดวก

ขุดลอกลําเหมือง
หมูท่ี 6

- - 200,000 ปองกันการ
ขาดแคลนนํ้า
ในบางพ้ืนท่ี
และปองกัน
ปญหานํ้าทวม
ขัง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 6



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่
คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

10 จัดซื้อท่ีดิน
สาธารณประโยชน

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีใช
รวมกัน ในการประกอบ
กจิกรรมของชุมชน

ท่ีดิน
สาธารณประโยชน
จํานวน 1 แหง

- - 1,500,000 ประชาชนมี
สถานท่ีใน
การทํา
กจิกรรม
รวมกัน

สํานักปลัด ฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 6

11 ติดต้ังไฟฟากิ่งภายใน
หมูบาน

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวางตาม
เสนทางคมนาคม ลดการ
เกดิอุบัติเหตุ และให
ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถงึ

ไฟฟาสาธารณะ
หมูท่ี 6

- - 100,000 ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยตอ
ชีวิตและ
ทรัพยสิน
และมีไฟฟา
ใชอยาง
ท่ัวถงึ

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 6

รวม 900,000 510,000 25,300,000



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
บานปาหมาก หมูท่ี 7 ตําบลบานแหวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 กอสรางเมรุเผาศพ ลดมลพิษจากการเผาศพ เมรุเผาศพ
จํานวน 1 แหง

800,000 - - ลดปญหา
มลภาวะ ควันพิษ
มีนอยลง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 7

2 กอสรางรางระบายนํ้า
คสล. ซอยหนาวัด

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
คสล. จํานวน
1 แหง

500,000 - - มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 7

3 วางทอระบายนํ้า
พรอมบอพักถนนสาย
หลัก (หนาบานด.ต.
จํานง) และวางทอ
ระบายนํ้าบานดอนคา
ลงลําเหมืองสายหลัก

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
พรอมบอพัก
จํานวน 1 แหง

- 2,000,000 - มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 7



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

4 กอสรางรางระบายนํ้า
คสล.หลังบานนาย
เกษม วิญญารัตน

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- 480,000 - มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 7

5 ขยายเขตระบบประปา เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
เพียงพอตอการอุปโภค -
บริโภค

ขยายเขตระบบ
ประปาหมูบาน หมูท่ี
7

- - 120,000 ประชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดและ
เพียงพอตอการ
อุปโภค -
บริโภค

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 7

6 กอสรางรางระบายนํ้า
ซอย 5

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 120,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 7



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

7 ปรับปรุง ซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมูบาน

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน หมูท่ี
7

- - 600,000 ประชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดและ
เพียงพอตอการ
อุปโภค - บริโภค

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 7

8 กอสรางรางระบายนํ้า
ซอย 3

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 372,500 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 7

9 ไฟฟากิ่ง ไฟจราจร เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวางตาม
เสนทางคมนาคม ลดการ
เกดิอุบัติเหตุ

ไฟฟาสาธารณะ +
สัญญาณไฟจราจร
หมูท่ี 7

- - 200,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 7

10 โครงการขยายสาม
แยกเหมืองงา

เพ่ือใหประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยจากการสัญจร

ปรับปรุงทางแยก
จํานวน 1 แหง

- - 1,500,000 มีการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 7



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

11 ขยายเขตไฟฟาซอย
บานพอหนานไล

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถงึ

ขยายเขตไฟฟา
หมูท่ี 7

- - 100,000 ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถงึ

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 7

12 ถนนแอสฟลทติก
คอนกรีตชลประทาน
หมูท่ี 7

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต
จํานวน 1 แหง

- - 2,211,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 7

13 ถนนแอสฟลทติก
คอนกรีตซอย
บานลุงมูล

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต
จํานวน 1 แหง

- - 43,836 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 7

14 กอสรางอาคาร
อเนกประสงค

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีใช
รวมกัน ในการประกอบ
กจิกรรมของชุมชน

อาคาร
อเนกประสงค
จํานวน 1 แหง

- - 500,000 ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ทํากจิกรรม
รวมกัน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 7



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

15 กอสรางกําแพงกัน้
ดินหลังบานนายทา
คํากอ

เพ่ือปองกันปญหาตล่ิงพัง ทํานบกัน้ดิน
จํานวน 1 แหง

- - 500,000 ลดความ
เสียหายของ
ถนนและแนว
ตล่ิงพัง จากนํ้า
กัดเซาะ

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 7

16 ถมและบดอัดหิน
คลุกซอยบาน
นายนพพร แกวห
น้ิว

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนดวย
หินคลุก
จํานวน 1 แหง

- - 18,928 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
1 , 4

หมูท่ี 7

17 กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. หลังบาน
จาเปยก

สามารถระบายนํ้า ในฤดู
นํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวยน 1
แหง

- - 400,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 7

รวม 1,300,000 2,480,000 6,686,264



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
บานตนเฮือด หมูท่ี 8 ตําบลบานแหวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการวางทอ
ระบายนํ้าถนนสาย
หลัก

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
พรอมบอพัก
จํานวน 1 แหง

650,000 - - มีการระบายนํ้าท่ีดี
ปองกันนํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 8

2 กอสรางรางระบายนํ้า
คสล.พรอมวางทอ
ระบายนํ้า บริเวณหนา
ศาลาอเนกประสงค

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า + ทอ
ระบายนํ้าพรอมบอ
พัก จํานวน 1
แหง

150,000 - - มีการระบายนํ้าท่ีดี
ปองกันนํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 8

3 กําแพงกัน้ดินพรอม
ราวเหล็กถนนบานหัว
เสอื - บานตนไฮ

เพ่ือปองกันปญหาตล่ิงพัง
และเพ่ือใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใชเสนทาง
คมนาคม ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ

ทํานบกัน้ดิน พรอม
ราวเหล็ก หมูท่ี 8

- 750,000 - ลดความเสียหายของถนน
และแนวตล่ิงพัง
ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 8



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

4 ติดต้ังไฟกิ่งบาน
ญมาตสามัคคี

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง
ตามเสนทางคมนาคม ลด
การเกดิอุบัติเหตุ

ไฟฟาฟาสาธารณะ
หมูท่ี 8

- 100,000 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
4

หมูท่ี
8

5 กอสรางรางระบายนํ้า
ซอยบานหัวเสอื ท้ัง
สองดาน

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 590,000 มีการระบายนํ้าท่ีดี
ปองกันนํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี
8

6 กอสรางถนน
คสล. 5 ซอย

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 400,000 มีการคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
1 , 4

หมูท่ี
8

7 รางระบายนํ้า
หมูบานญมาตแลนด

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 600,000 มีการระบายนํ้าท่ีดี
ปองกันนํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี
8



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

8 กอสรางถนน คสล.
หนาวัดเทพประสิทธ์ิ -
สนามกฬีา

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 88,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 8

9 กําแพงกัน้ดิน สาม
แยกตนไฮ - ทางเขา
หมูบานตนไฮ

เพ่ือปองกันปญหาตล่ิงพัง ทํานบกัน้ดิน
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 ลดความ
เสียหายของถนน
และแนวตล่ิงพัง
จากนํ้ากัดเซาะ

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 8

10 ปรับภูมิทัศนลานกฬีา
และติดต้ังไฟสองสวาง

เพ่ือสรางสถานท่ีออกกําลัง
กายของหมูบาน

ลานกฬีา หมูท่ี 8 - - 300,000 มีสถานท่ีออก
กําลังกายท่ีได
มาตรฐาน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 8

11 กอสรางถนนแอสฟลท
ติกคอนกรีต
สายเหมืองงา - หนา
อนามัยสามแยก -
ศาลาอเนกประสงค

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 500,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 8



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

12 จัดซื้อเคร่ืองเสียงและ
สรางหอกระจายขาว

เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารทันตอเหตุการณ

หอกระจายขาว
จํานวน 1 แหง

- - 200,000 ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารท่ี
มีประโยชนและ
ทันตอเหตุการณ

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 8

13 กอสรางอาคาร
สงเสริมอาชีพวิสาหกจิ
ชุมชน

เพ่ือสงเสริมรายไดใหแก
ประชาชนในทองถิ่น

อาคารสงเสริมอาชีพ
จํานวน 1 หลัง

- - 500,000 มีสถานท่ีให
ประชาชนได
รวมกลุมเพ่ือ
ประกอบอาชีพ
สงเสริมรายได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 8

14 กอสรางรางระบายนํ้า
ขางวัดเทพประสิทธ์ิ

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 215,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 8

15 ติดต้ังไฟฟากิ่ง เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวางตาม
เสนทางคมนาคม ลดการ
เกดิอุบัติเหตุ

ไฟฟาสาธารณะ
หมูท่ี 8

- - 100,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 8



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

16 กอสรางรางระบาย
นํ้า ถงึบานนายจรัล -
บานดต.พงษและบาน
นายสม

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 215,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 8

17 กอสรางรางระบาย
นํ้า วัดรางหัวเสอื

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 339,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 8

18 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
บานญมาตแลนด
โครงการ 1

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 470,250 มีการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 8

19 กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. บานหัวเสอื
(หนาบานนายวิโรจน)

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 155,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 8



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

20 กอสรางเมรุเผาศพ
ไฟฟา

ลดมลพิษจากการเผาศพ เมรุเผาศพ
จํานวน 1 แหง

- - 1,500,000 ลดปญหา
มลภาวะ
ควันพิษมีนอยลง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 8

21 ปรับปรุงสนามเด็ก
เลน หมูท่ี 8 (ขาง
ศาลาอเนกประสงค)

เพ่ือจัดสรางสถานท่ีเสริม
พัฒนาการเด็กประจํา
หมูบาน

สนามเด็กเลน
จํานวน 1 แหง

- - 200,000 เด็กและเยาวชน
ไดรับการ
สงเสริม
พัฒนาการตาม
วัย

กองชาง กอง
การศึกษา ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 8

22 วางทอเหล่ียม คสล.
หนา รพสต.ตน
เฮอืด

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
พรอมบอพัก
จํานวน 1 แหง

- - 780,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 8

23 วางทอระบายนํ้า
ขางศาลาบานหัว
เสอื

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
พรอมบอพัก
จํานวน 1 แหง

- - 250,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 8



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

24 กอสรางพนังกัน้ดิน
หนาบานนายเขยีว
ดอกพราว

เพ่ือปองกันปญหาตล่ิงพัง ทํานบกัน้ดิน
จํานวน 1 แหง

- - 150,000 ลดความ
เสียหายของถนน
และแนวตล่ิงพัง
จากนํ้ากัดเซาะ

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี 8

25 กอสรางถนน ซอย 3
บานญมาตสามัคคี

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 350,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
1 , 4

หมูท่ี 8

รวม 800,000 850,000 8,202,250



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
บานเดื่อ หมูท่ี 9 ตําบลบานแหวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 กอสรางรางระบายนํ้า
ถนนสายหลัก หนา
หองแถวถงึรานถวาย
คารไบค

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

550,000 - - มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 9

2 กอสรางรางระบาย
นํ้าหนาบานนายเล็ก

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

975,000 - - มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

- กองชาง
- ชลประทาน
ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 9

3 กอสรางวางทอระบาย
นํ้า ขางบานนาย
ประพันธ จันทร
เขยีว

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

300,000 - - มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 9



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

4 วางทอระบายนํ้า ขาง
บานนายบุญมี

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- 250,000 - มีการระบาย
นํ้าท่ีดี ปองกัน
นํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 9

5 ติดต้ังไฟและ
สัญญาณจราจร

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวางตาม
เสนทางคมนาคม ลดการ
เกดิอุบัติเหตุ

ไฟฟาสาธารณะ +
สัญญาณไฟ
จราจร หมูท่ี
9

- 150,000 - ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 9

6 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีตบาน
เดื่อ - บานกลาง

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 598,500 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 และ 4

หมูท่ี 9

7 กอสรางเมรุไฟฟา ลดมลพิษจากการเผาศพ เมรุเผาศพ
จํานวน 1 แหง

- - 1,500,000 ลดปญหา
มลภาวะ
ควันพิษมี
นอยลง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 9



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

8 กอสรางฝายนํ้าลน เพ่ือการบริหารจัดการนํ้าให
เพียงพอตอประชาชน

ฝาย
จํานวน 1 แหง

- - 250,000 มีฝายในการ
จัดการนํ้าท่ี
เพียงพอตอ
ประชาชน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 9

9 ขยายเขตไฟฟาบาน
เดื่อ - บานกลาง

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวางตาม
เสนทางคมนาคม ลดการ
เกดิอุบัติเหตุ และให
ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถงึ

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ หมูท่ี 9

- - 250,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 9

10 ปรับปรุงท่ีสาธารณะ
ประจําหมูบานกลาง

เพ่ือปรับปรุงท่ีสาธารณะ
เพ่ือจัดกจิกรรมภายใน
หมูบาน

ท่ีสาธารณะ หมูท่ี 9 - - 250,000 มีสถานท่ีในการ
ทํากจิกรรม
รวมกันของ
ประชาชน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 9

11 กอสรางซุมประตูเขา
หมูบาน จํานวน 2 ซุม

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของ
หมูบานใหสวยงาม

ซุมประตู
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 ภูมิทัศนใน
หมูบานสวยงาม
เปนระเบียบ
เรียบรอย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 9



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

12 วางทอระบายนํ้า ลํา
เหมืองไสไก ฝงบาน
นายสุทิน

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 350,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 9

13 ถมดินลูกรังไหลทาง
ถนนสายหลักบานเดื่อ
- บานกลาง

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 50,000 มีการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 9

14 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
เลียบคลอง
ชลประทาน

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 700,000 มีการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 9

15 ซอมแซมถนนดวย
การโอเวอรเลย ถนน
สาย หมูท่ี 7 - หมูท่ี
9

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 2,000,000 มีการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 9



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

16 ลาดยางไหลถนนสาย
หลัก บานเดื่อ - บาน
กลาง

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 400,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 9

17 ขุดลอกลําเหมืองรอบ
หมูบาน บานเดื่อ -
บานกลาง

เพ่ือใหการระบายนํ้าอยูใน
สภาพคลอง ทางเดินนํ้า
สะดวก

ลําเหมือง ฯ
หมูท่ี 9

- - 200,000 ปองกันการขาด
แคลนนํ้าในบาง
พ้ืนท่ี และ
ปองกันปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 9

18 ติดต้ังไฟกิ่งและไฟ
จราจร

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวางตาม
เสนทางคมนาคม ลดการ
เกดิอุบัติเหตุ

ไฟฟาสาธารณะ +
สัญญาณไฟจราจร
หมูท่ี 9

- - 350,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 9

19 ปรับปรุงเสียงตามสาย
ประจําหมูบาน และ
จัดซื้อชุดเคร่ืองเสียง

เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสาร ถูกตอง รวดเร็ว
และท่ัวถงึ

ระบบเสียงตามสาย
หมูท่ี 9

- - 350,000 ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสาร
ถูกตอง รวดเร็ว
และท่ัวถงึ

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 9



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

20 ปรับปรุงถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต ซอย
บานนายจักรภพ ไชย
เทพ

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 30,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 9

21 กอสรางถนนสายใหม
บานสวนหลวง -
หมูท่ี 9

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 500,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 9

22 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล

เพ่ือใหมีแหลงนํ้าเพียงพอ
สําหรับการ อุปโภค -
บริโภค

บอบาดาล
จํานวน 1 แหง

- - 200,000 ประชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดและ
เพียงพอตอการ
อุปโภค -
บริโภค

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 9

23 กอสรางถนน คสล.
ซอย 1 ถงึ ซอย 4

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 700,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 9



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

24 กอสรางรางระบาย
นํ้าบานนายชนะชล
ถงึบานพอจันทร ใจ
ม่ัน

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 550,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 9

25 วางทอระบายนํ้าลํา
เหมืองหลังวัดถงึบาน
นายแสน จันตาแกว

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 600,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 9

26 วางทอเหล่ียม ซอย
5/2 ถงึหลังบาน
นางคํา ไชยเทพ

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 900,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 9

27 ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค หมูท่ี
9 บานกลาง

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีใช
รวมกัน ในการประกอบ
กจิกรรม

ศาลาอเนกประสงค
จํานวน 1 หลัง

- - 600,000 ประชาชนมี
สถานท่ีในการทํา
กจิกรรมรวมกัน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 9



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

28 กอสรางรางระบายนํ้า
บานนายบุญยัง ถงึ
บานนายตา แปง
จันทรหอม

สามารถระบายนํ้า ใน
ฤดูนํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกดิ
อุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 550,000 มีการระบายนํ้าท่ี
ดี ปองกนันํ้าทวม
ขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 9

29 กอสรางอาคารศูนย
ขอมูลสําหรับ
ผูสูงอายุ

เพ่ือใหผูสูงอายุมี
สถานท่ีใชรวมกัน ใน
การประกอบกจิกรรม
และแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสาร

อาคารศูนยขอมูล
ฯ จํานวน 1
หลัง

- - 2,000,000 ผูสูงอายุมีสถานท่ี
ในการทํากจิกรรม
รวมกันและ
แลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสาร

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 9

รวม 1,825,000 400,000 14,178,500



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
บานจอมทอง หมูท่ี 10 ตําบลบานแหวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 กอสรางรางระบายนํ้า
ขางบานนายวิโรจน
อินทะยัง ถงึบานนาย
สุภาพ กันทะวงค
สวนหลวง (หนา
โรงเรียนจอมทอง)

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

800,000 - - มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10

2 กอสรางถนน ซอย 10
(ซอยบานพอรัตน)

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

200,000 - - มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 10

3 กอสรางรางระบายนํ้า
บานนายเจริญ เมือง
มา - บานนายบรรเลง
สุจา

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- 250,000 - มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

4 กอสรางถนน คสล.
ทางเขาบานนายทอน
ทองเดิน

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- 560,000 - มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 10

5 กอสรางถนนเขาบาน
นางบัวลอย ถงึบาน
นายสมบูรณ

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 600,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 10

6 ถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต จากหนาวัด
- ส่ีแยก ทางเขาบาน
จอมทอง (ถนนใน
ความรับผดิชอบของ
อบจ.เชียงใหม)

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 700,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง
อบจ.

เชียงใหม

ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 10

7 สรางซุมประตูหมูบาน
พรอมปายบอกทาง

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของ
หมูบานใหสวยงาม

ซุมประตู
จํานวน 1 แหง

- - 200,000 ภูมิทัศนใน
หมูบานสวยงาม
เปนระเบียบ
เรียบรอย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

8 กอสรางรางระบายนํ้า
ระหวางบานแมผัด ถงึ
บานนายอินแกว อินก
วน

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10

9 กอสรางรางระบายนํ้า
ซอยนายทอง

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 520,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10

10 ปรับปรุงทอระบายนํ้า
ลําเหมืองขางบานนาย
สมเดช เมืองมา - รร.
อนุบาลฯ

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 360,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10

11 กอสรางรางระบายนํ้า
คสล. ซอยหนา
โรงเรียนวัดจอมทอง

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

12 กอสรางรางระบายนํ้า
คสล. ซอยนางบัวคํา

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10

13 กอสรางรางระบายนํ้า
คสล.ซอยนายสุรศักด์ิ

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 250,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10

14 กอสรางรางระบายนํ้า
ซอยนายคํามูล

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 250,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10

15 กอสรางฝายนํ้าลน เพ่ือการบริหารจัดการนํ้าให
เพียงพอตอประชาชน

ฝาย
จํานวน 1 แหง

- - 200,000 มีฝายในการ
จัดการนํ้าท่ี
เพียงพอตอ
ประชาชน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

16 ติดต้ังไฟฟากิ่ง เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง
ตามเสนทางคมนาคม ลด
การเกดิอุบัติเหตุ

ไฟฟาสาธารณะ
หมูท่ี 10

- - 200,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
4

หมูท่ี
10

17 ติดต้ังไฟและ
สัญญาณจราจร

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง
ตามเสนทางคมนาคม ลด
การเกดิอุบัติเหตุ

ไฟฟาสาธารณะ +
สัญญาณไฟจราจร
หมูท่ี 10

- - 150,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
4

หมูท่ี
10

18 กอสรางเมรุเผาศพ ลดมลพิษจากการเผาศพ เมรุเผาศพ
จํานวน 1 แหง

- - 1,500,000 ลดปญหา
มลภาวะ
ควันพิษมี
นอยลง

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี
10

19 ขยายสะพานเขา
บานจอมทอง

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สะพาน
จํานวน 1 แหง

700,000 สะพานมีความ
กวางเพียงพอ
กับการคมนาคม
ขนสง

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี 1
, 4

หมูท่ี
10



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

20 กอสรางฝายนํ้าลน
ลองหนอย

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้าให
เพียงพอตอประชาชน

ฝาย
จํานวน 1 แหง

- - 250,000 มีฝายในการ
จัดการนํ้าท่ี
เพียงพอตอ
ประชาชน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10

21 กอสรางฝายนํ้าลน
ตะกราหมู

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้าให
เพียงพอตอประชาชน

ฝาย
จํานวน 1 แหง

250,000 มีฝายในการ
จัดการนํ้าท่ี
เพียงพอตอ
ประชาชน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10

22 กอสรางฝายนํ้าลน
ระหวางนา
พอหนานแสน

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้าให
เพียงพอตอประชาชน

ฝาย
จํานวน 1 แหง

- - 250,000 มีฝายในการ
จัดการนํ้าท่ี
เพียงพอตอ
ประชาชน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10

23 กอสรางฝายนํ้าลน
ระหวางนานายเรือน
ภักดี

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้าให
เพียงพอตอประชาชน

ฝาย
จํานวน 1 แหง

- - 250,000 มีฝายในการ
จัดการนํ้าท่ี
เพียงพอตอ
ประชาชน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

24 กอสรางรางระบาย
นํ้าหนาบานนายสวิง
ถงึบานนายเพชรและ
นายประพันธ

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 350,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10

25 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ซอยเขาบานนายบุญ
ศรี พาทะ
ขัน

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 120,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 10

26 กอสรางถนนลูกรัง
สายใหม บานนาย
ประพันธ ถงึบาน
นายเฮอืน ภักดี

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 250,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 10

27 ปรับปรุงถนนลูกรัง
บานทุง

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 250,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 10



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

28 กอสรางถนนสายใหม
บานสวนหลวง - หมูท่ี
9

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 500,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 10

29 ขุดลอกลําเหมืองขาง
โรงเรียนวัดจอมทอง

เพ่ือใหการระบายนํ้าอยูใน
สภาพคลอง ทางเดินนํ้า
สะดวก

ลําเหมือง ฯ
หมูท่ี 10

- - 300,000 ปองกันการขาด
แคลนนํ้าในบาง
พ้ืนท่ี และ
ปองกันปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10

30 ขุดลอกลําเหมือง หนา
บานพักเกษตร - บาน
ทุง

เพ่ือใหการระบายนํ้าอยูใน
สภาพคลอง ทางเดินนํ้า
สะดวก

ลําเหมือง ฯ
หมูท่ี 10

- - 250,000 ปองกันการขาด
แคลนนํ้าในบาง
พ้ืนท่ี และ
ปองกันปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10

31 ขุดลอกลําเหมืองลอง
หนอย

เพ่ือใหการระบายนํ้าอยูใน
สภาพคลอง ทางเดินนํ้า
สะดวก

ลําเหมือง ฯ
หมูท่ี 10

- - 250,000 ปองกันการขาด
แคลนนํ้าในบาง
พ้ืนท่ี และ
ปองกันปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 10



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

32 ขุดลอกลําเหมืองหนา
วัดจอมทอง

เพ่ือใหการระบายนํ้าอยูใน
สภาพคลอง ทางเดินนํ้า
สะดวก

ลําเหมือง ฯ
หมูท่ี 10

- - 250,000 ปองกันการ
ขาดแคลนนํ้าใน
บางพ้ืนท่ี และ
ปองกันปญหา
นํ้าทวมขัง

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี
10

33 วางทอระบายนํ้า
หลังบานนายบุญมี
เมืองมา

สามารถระบายนํ้า ในฤดู
นํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 450,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี
10

34 วางทอระบายนํ้า
บานนายยา กันทะ
วงค ถงึบานนาย
สมชาย ไชยมงคล

สามารถระบายนํ้า ในฤดู
นํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 900,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี
10

35 ขุดลอกลําเหมืองหลัง
บานนายถา เมือง
เจริญ

เพ่ือใหการระบายนํ้าอยูใน
สภาพคลอง ทางเดินนํ้า
สะดวก

ลําเหมือง ฯ
หมูท่ี 10

- - 800,000 ปองกันการ
ขาดแคลนนํ้าใน
บางพ้ืนท่ี และ
ปองกันปญหา
นํ้าทวมขัง

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี
10

รวม 1,000,000 810,000 12,200,000



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
บานดู หมูท่ี 11 ตําบลบานแหวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 ขยายเขตไฟฟาถนน
สายเหนือพรอมติดต้ัง
ไฟกิ่ง

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวางตาม
เสนทางคมนาคม ลดการ
เกดิอุบัติเหตุ และให
ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถงึ

ขยายเขตไฟฟา +
ไฟฟาสาธารณะ
หมูท่ี 11

170,000 - - ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 11

2 โครงการกอสรางวาง
ทอระบายนํ้า พรอม
บอพัก ลําเหมืองสาย
หมูท่ี 13 - หมูท่ี 11

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

470,800 - - มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 11

3 โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนสายหลักหมูบาน
จากหมูท่ี 11 - เช่ือม
หมูท่ี 13

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- 840,000 - มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 11



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธทีค่าด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

4 โครงการกอสรางถนน
คสล. สามแยกหมูท่ี
11 ไป หมูท่ี 6 - แยก
สนามกุลพันธ

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- 400,000 - มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 11

5 โครงการกอสราง
สะพาน คสล.
เขาศาลาหัวบาน

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

- - 350,000 สะพานมีความ
กวางเพียงพอกับ
การคมนาคม
ขนสง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 11

6 โครงการกอสรางถนน
คสล. หนาบานพออุด

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 400,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 11

7 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า หนาบาน
นายเลิศ จนิตาน ถงึ
บานนายคง

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 11



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

8 โครงการกอสรางวาง
ทอระบายนํ้า คสล.
หนาบานพอหลวง
อนุทิน ถงึแปลงเกษตร
อินทรีย

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 400,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 11

9 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าถนนขาง
บานธารดง

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 350,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 11

10 โครงการกอสราง
อาคารรานคาชุมชน

เพ่ือสงเสริมรายไดใหแก
ประชาชนในทองถิ่น

อาคาร
จํานวน 1 หลัง

- - 400,000 มีสถานท่ีให
ประชาชนได
รวมกลุมเพ่ือ
ประกอบอาชีพ
สงเสริมรายได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 11

11 โครงการกอสรางวาง
ทอระบายนํ้า คสล.
ขางถนนหัวบาน

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกนั
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 11



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

12 โครงการกอสราง
กําแพงกันดินหนา
ศาลาหัวบาน

เพ่ือปองกันตล่ิงพัง และ
ปองกันนํ้ากัดเซาะแนวถนน

กําแพงกันดิน
จํานวน 1 แหง

- - 340,000 ปองกันความ
เสียหายจากการ
กัดเซาะของนํ้า
และปองกันแนว
ถนนเสียหาย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 11

13 จัดซื้อท่ีดินเพ่ือสราง
สนามกฬีาประจํา
หมูบาน

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีใช
รวมกัน ในการออกกําลัง
กายและประกอบกจิกรรม
ของชุมชน

สนามกฬีาประจํา
หมูบาน หมูท่ี 11

- - 500,000 ประชาชนมี
สถานท่ีในการทํา
กจิกรรมและ
ออกกําลังกาย
รวมกัน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 11

14 โครงการกอสรางถนน
คสล. เขาวัดสันกู สุทธิ
พันธ

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 430,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 11

15 โครงการกอสรางวาง
ทอระบายนํ้า ซอยขาง
บานพอคง

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 150,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 11



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

16 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง
ทางเขาวัดสันกู

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง
ตามเสนทางคมนาคม
ลดการเกดิอุบัติเหตุ

ไฟฟาสาธารณะ
หมูท่ี 11

- - 150,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
4

หมูท่ี
11

17 โครงการกอสรางวาง
ทอระบายนํ้า บริเวณ
ขางบานอาจารยแทน
คุณ ไปถงึบานนาย
มานิตย

สามารถระบายนํ้า ใน
ฤดูนํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ปองกันการเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี
11

18 โครงการกอสรางถนน
คสล. ซอยขางบานพอ
คง

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 300,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
1 , 4

หมูท่ี
11

รวม 640,800 1,240,000 4,670,000



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
บานดอนไฟ หมูท่ี 12 ตําบลบานแหวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา
ซอย 1,ซอย2 ,ซอย 3
ซอย 9 , ซอย 2/1 ซอย
9/1 และติดต้ังไฟกิ่งทุก
ซอยภายในหมูบาน

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง
ตามเสนทางคมนาคม
ลดการเกดิอุบัติเหตุ และ
ใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถงึ

ขยายเขตไฟฟา +
ติดต้ังไฟฟา
สาธารณะ หมูท่ี 12

300,000 - - ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 12

2 โครงการซอมแซมถนน
ซอย 2 ต้ังแตปากซอย
บานนายอุดม กันธา ถงึ
สวนนายเพ่ิมพูน ศรี
กันยา

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

300,000 - - มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1, 4

หมูท่ี 12

3 โครงการกอสรางกําแพง
กันดินลําเหมืองหลวงซอย
นางจนิดา ขุนหลอ ชวงท่ี
1

เพ่ือปองกันปญหาตล่ิง
พัง

กําแพงกันดิน
จํานวน 1 แหง

- 470,000 - ลดความ
เสียหายของแนว
ตล่ิงพัง จากนํ้า
กัดเซาะ

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 12



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

4 โดรงการกอสรางถนน
คสล. ซอยพอหลวง
หนุย

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- 400,000 - มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1,  4

หมูท่ี 12

5 โครงกอสรางวางทอ
ระบายนํ้าจากสาม
แยกหนาบานพอมาถงึ
หนาบานลุงยูร

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 12

6 โครงการกอสรางวาง
ทอระบายนํ้า และ
กอสรางถนนหนาบาน
นายประยูรถงึบาน
ปากกอง ขางนาลุง
โมะ

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง
อบจ.

เชียงใหม

ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 12

7 โครงการปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีใช
รวมกัน ในการประกอบ
กจิกรรม

ศาลาอเนกประสงค
จํานวน 1 หลัง

- - 150,000 ประชาชนมี
สถานท่ีในการทํา
กจิกรรมรวมกัน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 12



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

8 โครงการจัดซื้อท่ีดิน
เพ่ือขยายถนนซอย
ผูชวยสมชาย

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 600,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1, 4

หมูท่ี 12

9 โครงการจัดซื้อท่ีดิน
เปนท่ีสาธารณะ

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีใช
ประโยชนรวมกัน และ
ประกอบกจิกรรมของชุมชน

สนามกฬีาประจํา
หมูบาน หมูท่ี 3

- - 600,000 ประชาชนมี
สถานท่ีในการทํา
กจิกรรมและใช
ประโยชนรวมกัน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 12

10 โครงการปรับปรุงศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน
บานดอนไฟ

เพ่ือใหมีสถานท่ีสําหรับการ
ดําเนินกจิกรรมของกลุม
สาธารณสุขมูลฐาน

ปรับปรุงอาคาร
จํานวน 1 หลัง

- - 150,000 ประชาชนมี
สถานท่ีในการทํา
กจิกรรมรวมกัน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 12

11 โครงการกอสรางถนน
สายใหม ซอยนาง
จนิดา ขุนหลอ

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

300,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1, 4

หมูท่ี 12



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

12 กอสรางกําแพงกันดิน
ลําเหมืองหลวงซอย
นางจนิดา ขุนหลอ
ชวงท่ี 2

เพ่ือปองกันปญหาตล่ิงพัง กําแพงกันดิน
จํานวน 1 แหง

400,000 ลดความ
เสียหายของแนว
ตล่ิงพัง จากนํ้า
กัดเซาะ

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 12

13 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า หนาบาน
อาจารยสุเทพ ถงึ
บานนางจนิดา ขุน
หลอ

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 12

14 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 2 หลังบาน
นายสงกรานต พุทธิ
มา ถงึนานายตา

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 300,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1,  4

หมูท่ี 12

15 โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต
ซอยลุงจติร

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 300,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1, 4

หมูท่ี 12



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

16 โครงการปรับปรุง
อาคารศาลาหลังวัด
เปนท่ีทําการกองทุน
หมูบาน

เพ่ือใหมีสถานท่ีสําหรับ
การดําเนินกจิกรรมของ
กลุมกองทุนหมูบาน

ปรับปรุงอาคาร
จํานวน 1 หลัง

- - 200,000 ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ทํากจิกรรม
รวมกัน

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
2

หมูท่ี
12

17 โครงการกอสราง
อาคารอเนกประสงค
2 ช้ัน (บวกเกาลุงยัง)

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี
ใชรวมกัน ในการประกอบ
กจิกรรม

อาคาร
อเนกประสงค
จํานวน 1 หลัง

- - 800,000 ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ทํากจิกรรม
รวมกัน

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
2

หมูท่ี
12

18 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
ไหลทาง (ตอเน่ือง
จากโครงการท่ี 5)

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 300,000 มีการ
คมนาคมท่ี
สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
1, 4

หมูท่ี
12

19 โครงการปรับปรุงและ
ขยายเขตระบบ
ประปาหมูบานหมูท่ี
12

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
เพียงพอตอการอุปโภค -
บริโภค

ระบบประปาหมูบาน
หมูท่ี 12

- - 300,000 ประชาชนมีนํ้า
ท่ีสะอาดและ
เพียงพอตอ
การอุปโภค -
บริโภค

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี
12

รวม 600,000 870,000 5,300,000



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
บานศรีสรร หมูท่ี 13 ตําบลบานแหวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวดั

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการกอสรางวาง
ทอระบายนํ้า ลํา
เหมืองคันคลอง
ชลประทานถงึหนาวัด

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

600,000 - - มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 13

2 โครงการกอสรางหอ
กระจายขาวและจัดซื้อ
เคร่ืองเสียงของ
หมูบาน

เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสาร ถูกตอง ชัดเจน
รวดเร็ว

หอกระจายขาว +
เคร่ืองเสียง หมูท่ี 13

250,000 - - ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสาร
ถูกตอง ชัดเจน
รวดเร็ว

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 13

3 กอสรางลาน
อเนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาวัดทาวบุญเรือง

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีใช
รวมกัน ในการประกอบ
กจิกรรมของชุมชน

ลานอเนกประสงค
หมูท่ี 13

- 389,000 - ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ดําเนินกจิกรรม
รวมกัน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 13



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวดั

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

4 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูบานศรี
จุม ซอย 1 - 2

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- 550,000 - มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 13

5 โครงการกอสรางวาง
ทอระบายนํ้าพรอมบอ
พัก จากคันคลอง
เลียบร้ัวธารดงบาน
นายทา

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 450,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 13

6 โครงการกอสรางเมรุ
เผาศพและขยายเขต
ไฟฟาเขาสูสุสาน

ลดมลพิษจากการเผาศพ
และพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง
ตามเสนทางคมนาคม ลด
การเกดิอุบัติเหตุ

เมรุเผาศพ + ขยาย
เขตไฟฟา
จํานวน 1 แหง

- - 850,000 ลดปญหา
มลภาวะ
ควันพิษมีนอยลง
และประชาชนมี
ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง
อบจ.

เชียงใหม

ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 13



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

7 โครงการกอสราง
สะพานขามลําเหมือง
ศรีจุม

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สะพาน
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 สะพานมีความ
กวางเพียงพอกับ
การคมนาคม
ขนสง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 13

8 โครงการขุดลอกลํา
เหมืองทุกสายภายใน
หมูบาน หมูท่ี 13

เพ่ือใหการระบายนํ้าอยูใน
สภาพคลอง ทางเดินนํ้า
สะดวก

ลําเหมืองสาธารณะ
หมูท่ี 13

- - 400,000 ปองกันการขาด
แคลนนํ้าในบาง
พ้ืนท่ี และ
ปองกันปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 13

9 โครงการกอสรางวาง
ทอพรอมบอพัก ลํา
เหมืองสายหมูท่ี 13 -
หมูท่ี 11

สามารถระบายนํ้า ในฤดูนํ้า
หลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 450,000 มีการระบายนํ้า
ท่ีดี ปองกันนํ้า
ทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 13

10 โครงการติดต้ังไฟฟา
กิ่ง พรอมขยายเขต
ไฟฟา

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวางตาม
เสนทางคมนาคม ลดการ
เกดิอุบัติเหตุ และให
ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถงึ

ไฟฟาสาธารณะ +
ขยายเขตไฟฟา
หมูท่ี 13

- - 150,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี 13



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

11 โครงการกอสรางเมรุ
เผาศพ สุสานบานศรี
จุม

ลดมลพิษจากการเผาศพ เมรุเผาศพ
จํานวน 1 แหง

- - 600,000 ลดปญหา
มลภาวะ
ควันพิษมีนอยลง

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 13

12 โครงการกอสราง
กําแพงกันดินลํา
เหมืองศรีจุม

เพ่ือปองกันตล่ิงพัง และ
ปองกันนํ้ากัดเซาะแนวถนน

กําแพงกันดิน
จํานวน 1 แหง

- - 400,000 ปองกันความ
เสียหายจากการ
กัดเซาะของนํ้า
และปองกันแนว
ถนนเสียหาย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 13

13 โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต
ซอยขางบานนายสอน
ศรีวิชัย

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 300,000 มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 4

หมูท่ี 13

14 โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมูบาน

ระบบประปาหมูบาน
หมูท่ี 13

- - 100,000 ประชาชนมีนํ้าท่ี
สะอาดและ
เพียงพอตอการ
อุปโภค -
บริโภค

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 13



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมช
นป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

15 โครงการกอสรางวาง
ทอเหล่ียม ถนนสาย
หลักเขาหมูบานศรีจุม

สามารถระบายนํ้า ในฤดู
นํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 มีการระบาย
นํ้าท่ีดี ปองกัน
นํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี
13

16 โครงการปรับปรุงถนน
สายหลักเขาหมูบาน
ศรีจุม

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 300,000 มีการ
คมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
1 , 4

หมูท่ี
13

17 โครงการกอสรางวาง
ทอระบายนํ้า ถนนสาย
ปาชาจากบาน ศรีจุม
ไปบานปากกอง

สามารถระบายนํ้า ในฤดู
นํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย

ทอระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

- - 300,000 มีการระบาย
นํ้าท่ีดี ปองกัน
นํ้าทวมขังได

กองชาง ยุทธศาสตรท่ี
3

หมูท่ี
13

รวม 850,000 939,000 4,900,000



ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาประชาชนอยูดีมีสุข



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาประชาชนอยูดมีสีุข
แนวทางท่ี 2.1 สงเสริมและกระจายรายไดแกประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่
คาดวา หนวยงานที่

สอดคลอง
กับ แผน

ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ชุมชน
(บาท) (บาท) (บาท) จังหวัด

1 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า ถนนสาย
ชม.2001 แยกทาง
หลวงหมายเลข 108 -
บานนํ้าโทง (ถนนอบจ.
ชม.) ตอนบานชางคํา
นอย หมูท่ี 4 ตําบล
บานแหวน อําเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม
(เปนโครงการตอเน่ือง
ปงบประมาณ 2554)

สามารถระบายนํ้า ในฤดู
นํ้าหลากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกัน
การเกดิอุทกภัย ตอ
เสนทางคมนาคม ขนสง
(เสนทางสูหมูบานถวาย
ต.ขุนคง)

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 แหง

1,500,000 - - มีการระบาย
นํ้าท่ีดี ปองกัน
นํ้าทวมขัง
สงผลให
เศรษฐกจิใน
ชุมชนดีขึ้น

กองชาง
อบจ.

เชียงใหม

ยุทธศาสตร
ท่ี 1

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

2 โครงการสงเสริม
อาชีพ การปลูกพืช
สมุนไพร

เพ่ือสงเสริมอาชีพ สงเสริม
การใชสมุนไพรในการ
รักษาโรค

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานแหวน

- 20,000 - ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมขึ้น
และหันมาใช
สมุนไพรในการ
รักษาโรค ตาม
แนวทาง
เศรษฐกจิ
พอเพียง

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 1

หมูท่ี 3

3 โครงการสนับสนุน
กลุมวิสาหกจิชุมชน
เล้ียงกบเพ่ือการยังชีพ
(หมูท่ี 2)

เพ่ือสงเสริมอาชีพและ
สนับสนุนใหประชาชนใช
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
หมูท่ี 2

- 20,000 - ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมขึ้น
และใชชีวิตตาม
แนวทาง
เศรษฐกจิ
พอเพียง

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 1

หมูท่ี 2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

5 กอสรางและซอมแซม
ฝายกัน้นํ้า เพ่ือ
การเกษตร

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้าให
เพียงพอตอประชาชนตําบล
บานแหวน

ฝายกัน้นํ้า
ในเขตพ้ืนท่ีตําบล
บานแหวน

- - 300,000 มีฝายในการ
จัดการนํ้าท่ี
เพียงพอตอ
ประชาชน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 1-
13

6 โครงการฝกอบรม
แกะสลักผักและผลไม

เพ่ือสงเสริมอาชีพและ
สนับสนุนใหประชาชนใชชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานแหวน

- - 20,000 ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมขึ้น
และใชชีวิตตาม
แนวทาง
เศรษฐกจิ
พอเพียง

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 1

หมูท่ี 7

7 โครงการสนับสนุน
กลุมอาชีพทําลูกโปง
โคมไฟ หมูบานญมาต
สามัคค ีหมูท่ี 8

เพ่ือสงเสริมอาชีพและ
สนับสนุนใหประชาชนใชชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง

หมูท่ี 8
บานญมาตสามัคคี

- - 20,000 ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมขึ้น
และใชชีวิตตาม
แนวทาง
เศรษฐกจิ
พอเพียง

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 1

หมูท่ี 8



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

9 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ถนนสาย
เลียบคลองชลประทาน
ซอย 21 ซาย (ฝงซาย)
เช่ือมถนนสายหางดง
- ทาขี้เหล็ก บานนํ้า
โทง หมูท่ี 2 ต. สบแม
ขา

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
ในเสนทางคมนาคม
ขนสงท่ีสําคัญ
(เสนทางสูหมูบาน
ถวาย ต.ขุนคง)

ถนน
จํานวน 1 สาย

- - 20,000,000 มีการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย ใน
เสนทางคมนาคม
ท่ีสําคัญของแหลง
เศรษฐกจิระดับ
จังหวัดเชียงใหม

กองชาง
อบจ.

เชียงใหม

ยุทธศาสตรท่ี 1 -

รวม 1,500,000 40,000 22,560,000



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาประชาชนอยูดมีสีุข
แนวทางท่ี 2.2 สงเสริมการพัฒนาครอบครัว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการศูนยพัฒนา
ครอบครัว

- เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
โครงการและกจิกรรมตาง ๆ
ของศูนยพัฒนาครอบครัว
- สรางเครือขายและการ
ทํางานรวมกันในการแกไข
ปญหาครอบครัว

- ดําเนินกจิกรรม
และโครงการตาง ๆ
เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย
พัฒนาครอบครัว ใน
ชุมชน ตําบลบาน
แหวน

150,000 150,000 150,000 -เกดิความ
รวมมือในการ
แกไขปญหาและ
ประเด็นความ
รุนแรงตาง ๆ ใน
ครอบครัว
- เกดิความสงบ
สุขในสังคม
ประชาชนอยู
รวมกันอยางมี
ความสุข

สํานักปลัด ฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

2 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน การเพ่ิม
ศักยภาพผูนําองคกร
สตรี

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
องคกรสตรีใหมีความ
เขมแข็งขึ้น

องคกรสตรีตําบล
บานแหวน

200,000 - - มีการดําเนิน
กจิกรรมอยาง
ตอเน่ือง เกดิ
ความเขมแข็ง
ของกลุม

สํานักปลัด ฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

3 โครงการเพ่ิมศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหสภา
เด็กและเยาวชนตําบลบาน
แหวน ดําเนินกจิกรรมอยาง
ตอเน่ือง สรางความเขมแข็ง
และมีเวทีใหเยาวชนได
แสดงออกอยางสรางสรร

สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลบานแหวน

- - 50,000 มีการดําเนิน
กจิกรรมอยาง
ตอเน่ือง เกดิ
ความเขมแข็ง
ของกลุม

สํานักปลัด ฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

4 โครงการคาย
คุณธรรมเยาวชน
ตําบลบานแหวน

เพ่ือสรางความเขมแข็ง
ทางดานจติใจ โดยใช
หลักธรรมคําส่ังสอนทาง
พระพุทธศาสนา

เยาวชนตําบลบาน
แหวน

- - 50,000 เยาวชนสามารถ
นําความรูท่ีได
ไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน

สํานักปลัด ฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

5 โครงการเพ่ิมศักยภาพ
และศึกษาดูงานเด็ก
และเยาวชนตําบลบาน
แหวน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหกับ
เด็กและเยาวชนตําบลบาน
แหวน ไดมีกิจกรรมรวมกัน
เพ่ือสรางความเขมแข็ง
ใหกับสังคม

เด็กและเยาวชน
ตําบลบานแหวน

- - 200,000 เด็กและเยาวชน
ไดรับการพัฒนา
และเสริมสราง
วิสัยทัศนในการ
พัฒนา

สํานักปลัด ฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

รวม 350,000 150,000 450,000



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาประชาชนอยูดมีสีุข
แนวทางท่ี 2.3 สงเสริมการยกระดับคุณภาพชีวติและผลติภัณฑชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการสนับสนุนการ
จัดแสดงและจําหนาย
สินคา OTOP อําเภอ
หางดง

เพ่ือใหเกดิการสราง
เครือขายระหวางผูผลิต
สินคาของชุมชน และเพ่ือให
สินคาของชุมชนเปนท่ี
ยอมรับและเปนท่ีรูจักใน
ตลาดระดับสากล

อุดหนุนสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
หางดง ตามโครงการ
จัดนิทรรศการและ
จัดจําหนายสินคา
และผลิตภัณฑชุมชน

10,000 10,000 10,000 สินคาและ
ผลิตภัณฑชุมชน
เปนท่ีรูจัก
ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมมาก
ขึ้น

-สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
อําเภอหาง
ดง -สํานัก
ปลัดฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

2 โครงการฝกอบรม
กลุมอาชีพ

เพ่ือสงเสริมการรวมกลุมใน
การประกอบอาชีพเพ่ือสราง
รายได

ประชาชนตําบลบาน
แหวน

50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
อาชีพเพ่ือสราง
รายไดใหกับ
ครอบครัว

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี
1-13



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

3 โครงการเพ่ิมศักยภาพ
กลุมนวดแผนไทย

เพ่ือพัฒนากลุมนวดแผน
ไทย ใหมีความเขมแข็งและมี
ศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น

กลุมนวดแผนไทย
ตําบลบานแหวน

30,000 30,000 30,000 กลุมนวดแผน
ไทยมีศักยภาพ
เพ่ิมมากขึ้น
สรางความพึง
พอใจใหกับ
ลูกคา

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

4 โครงการเพ่ิมศักยภาพ
วิสาหกจิชุมชนใน
ตําบลบานแหวน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารจัดการ ของกลุม
วิสาหกจิชุมชนตําบลบาน
แหวน

กลุมวิสาหกจิชุมชน
ตําบลบานแหวน

- 50,000 - กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนมีการ
พัฒนาอยาง
ตอเน่ือง และมี
การผลิตสินคาท่ี
มีคุณภาพ

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1-
13

5 โครงการฝกอบรม
กลุมอาชีพแปรรูป
อาหาร

เพ่ือสงเสริมใหกลุมมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพเพ่ิม
มากขึ้น

กลุมแปรรูปอาหาร
ตําบลบานแหวน

- 20,000 - กลุมแปรรูป
อาหารมีทักษะ
และความ
ชํานาญในการ
ประกอบอาชีพ

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1-
13



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

6 โครงการจัดงานถนน
คนเดินสงเสริมการ
จําหนายสินคา
วิสาหกจิชุมชน

เพ่ือสงเสริมใหรานคาและ
วิสาหกจิชุมชนมีสถานท่ี
จําหนายสินคาเพ่ิมมากขึ้น

กลุมวิสาหกจิชุมชน
ตําบลบานแหวน

- - 200,000 มีชองทางการ
จําหนายสินคา
เพ่ิมมากขึ้น
เพ่ิมพูนรายได
ใหกับผูผลิต

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

7 โครงการกอสราง
อาคารฝกอาชีพ

เพ่ือใหมีสถานท่ีในการจัด
ฝกอบรมอาชีพท่ีเหมาะสม

อาคารฝกอาชีพ
จํานวน 1 หลัง

- - 500,000 ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ฝกอบรมอาชีพท่ี
เหมาะสม

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 8

8 โครงการกอสราง
อาคารสงเสริมอาชีพ
วิสาหกจิชุมชนตําบล
บานแหวน

เพ่ือใหกลุมวิสาหกจิชุมชนมี
สถานท่ีสําหรับจําหนาย
สินคาและดําเนินกจิกรรม
ของกลุม

อาคารวิสาหกจิ
ชุมชน จํานวน 1
หลัง

- - 500,000 กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนมีสถานท่ี
ในการจําหนาย
สินคาท่ีแข็งแรง
และถูกลักษณะ

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1 ,
8 และ

11



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

9 โครงการจัดทําปายช่ือ
หมูบานและช่ือซอย

เพ่ือแสดงช่ือหมูบานและ
ซอยภายในตําบลบาน
แหวนใหชัดเจน เกดิ
ความสะดวกในการ
ติดตอสื่อสาร สรางมูลคา
ทางเศรษฐกจิภายใน
ตําบล

จํานวน 13 หมูบาน - - 300,000 มีปายช่ือหมูบาน
และซอยท่ีชัดเจน
งายตอการ
ติดตอสื่อสาร
ระหวางผูผลิตกับ
ลูกคา เพ่ิมรายได
ใหกับประชาชน

สํานักปลัดฯ
กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี
1

-

10 โครงการจัดหาวัสดุ -
อุปกรณกลุมนวดแผน
ไทย ตําบลบานแหวน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การใหบริการลูกคา

กลุมนวดแผนไทย
ตําบลบานแหวน

- - 50,000 กลุมนวดแผน
ไทยมีวัสดุ -
อุปกรณสําหรับ
บริการลูกคาท่ีมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตรท่ี
2

-

รวม 90,000 160,000 1,640,000



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาประชาชนอยูดมีสีุข
แนวทางท่ี 2.4 สงเสริมความมั่นคงทางอาชีพและรายไดของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการใชและ
ผลิตปุยอินทรียชีวภาพ

- เพ่ือสงเสริมเกษตรกรลด
ตนทุนในการใชปุยเคมีและ
ยาฆาแมลง
- เพ่ือพัฒนาระบบการผลิต
ผักปลอดสารพิษ
- เพ่ือสงเสริมอาชีพและ
สรางรายไดใหแกประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง
- เพ่ือลดปญหาการเผาและ
ปญหาหมอกควัน

สนับสนุนกลุมเกษตร
อินทรียตําบลบาน
แหวน

50,000 50,000 50,000 - เกษตรกรใช
สารเคมีลดลง
และใชปุยอินทรีย
ชีวภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น -สราง
รายไดตาม
แนวทาง
เศรษฐกจิ
พอเพียง

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 1

หมูท่ี 1-
13



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

2 โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ครัวเรือนตามเกณฑ
จปฐ.

เพ่ือสํารวจและยกระดับ
ครัวเรือนท่ีมีรายไดตํ่ากวา
เกณฑมาตรฐาน ใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

จํานวน 13 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดี
ขึ้น

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

3 โครงการสนับสนุน
เมล็ดพันธุพืชใหกลุม
เกษตรกรตําบลบาน
แหวน

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลด
รายจายในการจัดหาเมล็ด
พันธุพืชใหแกเกษตรกร

จํานวน 13 หมูบาน 30,000 - - เกษตรกร
สามารถลด
ตนทุนการผลิต

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 1

หมูท่ี 10

4 โครงการจัด
กระบวนการเรียนรู
ตามหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง

เพ่ือใหประชาชนมีความรู
และสรางความเขาใจในการ
ดําเนินการตามหลักแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียง

จํานวน 13 หมูบาน - 50,000 - ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจในแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 1

หมูท่ี 11
,8

5 โครงการสงเสริมการ
ปลูกผักสวนครัวและ
ผักปลอดสารพิษ

เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกร
ปลูกผักปลอดสารพิษ
บริโภคเองและจําหนาย

จํานวน 13 หมูบาน - 30,000 - ประชาชนปลูก
ผักปลอดสารพิษ
ไวบริโภคเองและ
จําหนาย

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 1

หมูท่ี 1-
13



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

6 โครงการกอสราง
โรงเรือนเพาะชําพืช
สมุนไพร

เพ่ือใหมีสถานท่ีในการเพาะ
ชําพืชสมุนไพรเพ่ือการ
บริโภคและการศึกษา

- กลุมพืชสมุนไพร
ตําบลบานแหวน
- กลุมผูสูงอายุ
ต.บานแหวน

- - 100,000 มีสถานท่ีในการ
เพาะชําพืช
สมุนไพรเพ่ือการ
บริโภคและ
การศึกษา
คนควา

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 1

หมูท่ี 13

7 โครงการหมูบาน
เศรษฐกจิพอเพียง

เพ่ือสงเสริมใหหมูบานในเขต
ตําบลบานแหวนเปนหมูบาน
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

จํานวน 13 หมูบาน - - 130,000 ทุกหมูบาน
ดําเนินชีวิตตาม
แนวทาง
เศรษฐกจิ
พอเพียง

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 1

หมูท่ี 8,
11

8 โครงการเพ่ิมผลผลิต
และปรับปรุงคุณภาพ
ลําไย

เพ่ือใหเกษตรกรไดรับ
เทคโนโลยีใหม ๆ นําไป
ปรับปรุงคุณภาพและ
ผลผลิตลําไย

เกษตรกร ต.
บานแหวน

- - 30,000 เกษตรกรมี
ผลผลิตและ
คุณภาพของ
ลําไยดีขึ้น

- สํานักปลัด
- สํานักงาน
เกษตร อ.
หางดง

ยุทธศาสตร
ท่ี 1

-

9 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานศูนยบริการ
ฯ (ศบกต.)

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ศูนยบริการ ฯ (ศบกต.)

ศูนยบริการ ฯ
(ศบกต.) ต.บาน
แหวน

- - 20,000 ศูนยบริการ ฯ
(ศบกต.) ไดรับ
การพัฒนา เพ่ือ
รองรับภารกจิ
ตอไป

- สํานักปลัด
- สํานักงาน
เกษตร อ.
หางดง

ยุทธศาสตร
ท่ี 1

-

รวม 130,000 180,000 380,000



ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมอยูเย็นเปนสุข



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมอยูเย็นเปนสุข
แนวทางท่ี 3.1 ปองกัน รักษา และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบล
บานแหวน

- เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณในการบริการ
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
ในพ้ืนท่ีตําบลบานแหวน

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลบาน
แหวน (ไมนอยกวา
รอยละ 50 ของ
งบประมาณท่ีไดรับ
จากกองทุน สปสช.)

250,000 250,000 250,000 กองทุน ฯ มี
งบประมาณใน
การดูแล
สงเสริมสุขภาพ
ประชาชนมใน
พ้ืนท่ีตําบลบาน
แหวน

กอง
สาธารณสุข
ฯ กองทุน

สปสช.

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

2 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อสม. เพ่ือ
ความเขมแข็งของ
ชุมชนดานสุขภาพ

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อสม.ตําบลบานแหวน

จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ต.
บานแหวน และจัด
กจิกรรมวัน อสม.
แหงชาติ

50,000 50,000 50,000 อสม. มี
ศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1-
13



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

3 สนับสนุนการ
ดําเนินงานของกลุม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.)

- เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพ และสนับสนุนการ
ดําเนินกจิกรรมและ
โครงการตาง ๆ ของกลุม
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
ในแตละหมูบาน

อุดหนุนใหกลุม อสม.
หมูบานละ 10,000.-
บาท จํานวน 13
หมูบาน

130,000 130,000 130,000 กลุม อสม. มี
การพัฒนาอยาง
มีประสิทธิภาพ
และมีความรู
ใหมๆ  เพ่ือนํามา
ปรับใชในการ
ทํางาน

-กอง
สาธารณสุข ฯ
- กลุม อสม.
จํานววน
13 หมูบาน

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1-
13

4 สนับสนุนกจิกรรม
โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.) เพ่ือความ
เขมแข็งของชุมชนดาน
สุขภาพ อําเภอหางดง

เพ่ือเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรูและพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐาน (อสม.)

อุดหนุนสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ
หางดง

10,000 10,000 10,000 อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูล
ฐาน (อสม.)
อําเภอหางดง มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาท่ี
เพ่ิมมากขึ้น

- สํานักงาน
สาธารสุข
อําเภอหาง
ดง - กอง
สาธารณสุข
ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

5 โครงการปรับปรุงศูนย
ศสมช. และจัดหาวัสดุ
อุปกรณการแพทย
เพ่ือใชในศูนย ศสมช.

เพ่ือปรับปรุงศูนย ศสมช.
และจัดหาวัสดุทางการ
แพทย

ปรับปรุงศูนย ศสมช.
และจัดหาวัสดุ
ทางการแพทย
หมูท่ี 1 - หมูท่ี 13

130,000 130,000 30,000 หมูบานมีศูนย
ศสมช.ในการ
ดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 9-
10

6 โครงการปองกันโรค
ไขเลอืดออก

- ลดอัตราการปวยดวย
โรคไขเลอืดออก
- ปองกันการเกดิโรค
ไขเลอืดออก
- ประชาชนมีความรูในการ
ปองกันโรค

รณรงคควบคุม
ปองกันโรค
ไขเลอืดออก
จํานวน 13 หมูบาน

120,000 150,000 150,000 อัตราผูปวย
ลดลง,ประชาชน
มีความรูเร่ืองโรค
ไขเลอืดออก

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1-
13

7 โครงการปองกันโรค
พิษสุนัขบา

- เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัข
บา - เพ่ือลดอัตราการเกดิ
ของสุนัขและแมว

ฉดีวัคซนีปองกันโรค
พิษสุนัขบา , ทําหมัน
ฉดียาคุมกําเนิด สุนัข
และแมว

50,000 50,000 50,000 ประชาชนไม
เจ็บปวยและ
เสียชีวิตจากโรค
พิษสุนัขบา ,
จํานวนสุนัขและ
แมวลดลง

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1-
13



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

8 โครงการปองกันโรค
ไขหวัดนก

- เพ่ือควบคุมปองกันโรค
ไขหวัดนก
- เพ่ือใหประชาชนมีความรู
และตระหนักถงึโรคไขหวัด
นก

รณรงค ควบคุม และ
ปองกันการเกดิโรค
ไขหวัดนก จํานวน
13 หมูบาน

50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความรูเร่ืองโรค
ไขหวัดนก ,
ต.บานแหวน
ปลอดโรคไขหวัด
นก

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1-
13

9 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย
(เคร่ืองพนฝอยละออง
ปองกันโรค
ไขเลอืดออก)

- เพ่ือควบคุมปองกันโรค
ไขเลอืดออก

จัดซื้อเคร่ืองพนฝอย
ละออง
จํานวน 1 เคร่ือง

75,000 75,000 - อัตราปวยดวย
โรคไขเลอืดออก
ลดลง

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1-
13

10 โครงการอบรมให
ความรูและตรวจ
สุขภาพประชาชนใน
ตําบลบานแหวน

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ
บริการตรวจสุขภาพ
เบ้ืองตน - เพ่ือให
ประชาชนไดมีความรูในการ
ดูแลสุขภาพ

อบรมใหความรูและ
ตรวจสุขภาพ
ประชาชนเบ้ืองตน

- 100,000 - ประชาชนมี
ความรูในการ
ดูแลสุขภาพ
ตนเองและ
ครอบครัว

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1-
13



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

11 โครงการสนับสนุน
และจัดหาถัง
ออกซเิจนใหกับ ศูนย
ศสมช. ทุกหมูบาน ใน
เขตตําบลบานแหวน

- เพ่ือดูแลสุขภาพของ
ประชาชนท่ีปวยดวยโรค
ทางเดินหายใจ

จัดซื้อถังออกซเิจน
ใหกับศูนย ศสมช.
หมูบานละ 1 ถัง

- 130,000 - ประชาชนท่ีปวย
ดวยโรคทางเดิน
หายใจไดรับการ
ดูแล

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1-
13

12 โครงการปองกัน
โรคติดตออ่ืน ๆ และ
โรคไมติดตอ

- เพ่ือควบคุมปองกัน
โรคติดตออ่ืน ๆ
- เพ่ือใหประชาชนมีความรู
และตระหนักถงึโรคติดตอ
ตางๆ

รณรงค ควบคุม และ
ปองกันการเกดิโรคน
ติดตอตาง ๆ จํานวน
13 หมูบาน

- - 50,000 ประชาชนมี
ความรูเร่ือง
โรคติดตอตางๆ
และสามารถ
ปองกันตนเอง
จากการเกดิโรค

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

13 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งาน อสม.ตําบลบาน
แหวน

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อส
ม. - เพ่ือเสริมสรางสุขภาพ
ประชาชนใหดีขึ้น
-ประชาชนมีความม่ันใจท่ี
ไดรับการดูแลจาก อสม.

อบรมพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ,
ศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
อสม.

- - 400,000 อสม. มี
ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

14 โครงการตรวจวัด
สายตาและตัดแวน

เพ่ือคนหากลุมประชาชนท่ีมี
ความบกพรองทางสายตา
ใหสามารถใชสายตาในการ
ดําเนินชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนตําบลบาน
แหวน

- - 100,000 ประชาชนไดรับ
การรักษา และ
แกไขปญหา
ความบกพรอง
ทางการใช
สายตา

-กอง
สาธารณสุข
ฯ -กองทุน

สปสช.

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

15 สนับสนุนโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขในการ
ดําเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
ระดับหมูบาน

เพ่ือคัดเลอืก อสม.ดีเดน 11
สาขา , เพ่ือประกาศเกยีรติ
คุณและสรางขวัญกําลังใจ
ใหอสม.,เพ่ือสนับสนุน
กจิกรรม อสม.แหงชาติ
ติดตามนิเทศการดําเนินงาน
กลุมอสม.

อุดหนุนสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ
หางดง

- - 10,000 อสม.ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ
เพ่ือการปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-กอง
สาธารณสุข

ฯ -
สํานักงาน

สาธารณสุข
อําเภอหาง

ดง

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

16 สนับสนุนโครงการ
สงเสริมนวัตกรรม
สรางเสริมสุขภาพผูสูง
วัย อําเภอหางดง

เพ่ือติดตามเย่ียมชม
กจิกรรมนวัตกรรมของ
ชมรมผูสูงอายุ และพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุในระดับ
อําเภอ

อุดหนุนสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ
หางดง

- - 10,000 ผูสูงอายุไดมี
การพัฒนา
ศักยภาพ และมี
กจิกรรม
สรางสรรคอยาง
ตอเน่ือง

-กอง
สาธารณสุข

ฯ -
สํานักงาน

สาธารณสุข
อําเภอหาง

ดง

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

17 สนับสนุนโครงการ
พัฒนางานปองกนัและ
ควบคุมภัยพิบัติท่ี
คุกคามสุขภาพ
ประชาชน อําเภอหาง
ดง จ.เชียงใหม

เพ่ือพัฒนาศักยภาพองคกร
ชุมชน ใหสามารถควบคุม
การปองกันภัยพิบัติท่ี
คุกคามสุขภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

อุดหนุนสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ
หางดง

- - 10,000 ชุมชนสามารถ
ปองกันภัยพิบัติ
ท่ีคุกคาม
สุขภาพของ
ตนเองได

-กอง
สาธารณสุข ฯ
-สํานักงาน
สาธารณสุข
อําเภอหางดง

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

18 สนับสนุนโครงการ
พัฒนาสงเสริมสุขภาพ
เพ่ือลดโรคท่ีเกดิจาก
พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม
เหมาะสม อ.หางดง
จ.เชียงใหม

เพ่ือพัฒนาศักยภาพองคกร
ชุมชนใหสามารถดูแล
สุขภาพของตนเอง

อุดหนุนสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ
หางดง

- - 10,000 องคกรชุมชน
สามารถดูแล
สุขภาพของ
ตนเองได

-กอง
สาธารณสุข ฯ
-สํานักงาน
สาธารณสุข
อําเภอหางดง

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

รวม 295,000 555,000 840,000



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมอยูเย็นเปนสุข
แนวทางท่ี 3.2 งานสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการจัดหา
สถานท่ีกําจัดขยะ

- เพ่ือใหมีสถานท่ีกําจัด
ขยะ - ปองกันการเกดิ
โรคติดตอท่ีเกดิจากขยะนํา
เช้ือ

จางเหมาสถานท่ี
ถายเทและกําจัด
ขยะ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีสถานท่ีกําจัด
ขยะท่ีเหมาะสม

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตรท่ี
3

-

2 โครงการจัดซื้อถัง
บรรจุขยะ

- เพ่ือรองรับขยะท่ีเหลอื
จากการคัดแยก
- เพ่ือความเปนระเบียบ
เรียบรอย

จัดซื้อถังบรรจุขยะ 100,000 100,000 100,000 จํานวนขยะใน
พ้ืนท่ีลดลง ,
ประชาชนมี
ความรูในการคัด
แยกขยะ

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตรท่ี
3

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

3 โครงการจัดซื้อรถ
ขยะ

- เพ่ือดําเนินงานจัดเก็บ
ขยะในพ้ืนท่ี ตําบลบาน
แหวน

จัดซื้อรถขยะ
จํานวน 2 คัน

- 3,500,000 - มีการบริการ
จัดเก็บขยะอยาง
มีระบบ

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 3

-

4 โครงการกอสรางโรง
ฆาสัตวท่ีไดมาตรฐาน

- เพ่ือใหมีโรงฆาสัตวท่ี
ไดมาตรฐาน
- เพ่ือใหเกดิความสะอาด
ปราศจากเช้ือโรค

กอสรางโรงฆา
สัตว จํานวน 1
แหง

- - 5,000,000 มีโรงฆาสัตวท่ี
ถูกตอง ได
มาตรฐาน และ
สะอาดปลอดภัย

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 3

-

รวม 2,100,000 5,600,000 7,100,000



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมอยูเย็นเปนสุข
แนวทางท่ี 3.3 สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน : แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 แหง

เพ่ือลดภาระคาใชจายของ
ผูปกครอง ,เด็กใน ศพด.
ไดรับสารอาหารครบถวน
สะอาดถูกตองตามหลัก
โภชนาการ และมีสุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ
ผานตามเกณฑมาตรฐาน

อาหารกลางวัน
สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัด
เทศบาลตําบลบาน
แหวน (จํานวน 4
แหง)

500,000 500,000 500,000 เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล
ตําบลบานแหวน
ไดรับประทาน
อาหารท่ีถูกตอง
ตามหลัก
โภชนาการ
สุขภาพแข็งแรง

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

2 โครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับ
โรงเรียน
จํานวน 4 แหง

เพ่ือลดภาระคาใชจายของ
ผูปกครอง ,เด็กไดรับ
สารอาหารครบถวน
สะอาดถูกตองตามหลัก
โภชนาการ และมีสุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ
ผานตามเกณฑมาตรฐาน

อุดหนุน
คาใชจายในการ
จัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับ
โรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ี ตําบลบาน
แหวน จํานวน 4
แหง

1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กนักเรียน
ไดรับประทาน
อาหารท่ี
ถูกตองตาม
หลัก
โภชนาการ
และมีสุขภาพ
รางการ
แข็งแรง

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรท่ี
2

-

3 โครงการอาหาร
เสริม (นม) สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 แหง

เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี
สุขภาพท่ีดี และสงเสริม
พัฒนาทางดานรางกาย
ใหแกเด็ก

จัดซื้ออาหาร
เสริม (นม)
ใหแกเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานแหวน
จํานวน 4 แหง

250,000 250,000 250,000 เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
มีสุขภาพ
รางกายท่ี
แข็งแรง
สมบูรณ และมี
พัฒนาการท่ีดี
เหมาะสมตาม
วัย

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรท่ี
2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

4 โครงการอาหารเสริม
(นม) สําหรับโรงเรียน
จํานวน 4 แหง

- เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี
- เพ่ือสงเสริมพัฒนา
ทางดานรางกายใหแกเด็ก

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ใหแกเด็ก
นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานแหวน

850,000 850,000 850,000 เด็กนักเรียนมี
สุขภาพรางกายท่ี
แข็งแรง สมบูรณ
และมีพัฒนาการ
ท่ีดีเหมาะสม
ตามวัย

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

5 สนับสนุนโรงเรียนหาง
ดงรัฐราษฎรอุปถัมภ
ตามโครงการเรียนรู
กับเจาของภาษา

นักเรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษกับ
เจาของภาษา เพ่ือเปนการ
พัฒนาความสามารถของ
ตนเอง

อุดหนุนโรงเรียน
หางดงรัฐราษฎร
อุปถัมภ

10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรียนมี
ความสามารถใน
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได
ดี

- กอง
การศึกษา ฯ
- โรงเรียน
หางดงรัฐ
ราษฏร
อุปถัมภ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

6 สนับสนุนโรงเรียนหาง
ดงรัฐราษฎรอุปถัมภ
ตามโครงการพัฒนา
ศูนยเศรษฐกจิ
พอเพียง

เพ่ือใหนักเรียนและชุมชนมี
แหลงศึกษาเรียนรูท่ีสมบูรณ
และครบวงจร

อุดหนุนโรงเรียน
หางดงรัฐราษฎร
อุปถัมภ

5,000 5,000 5,000 นักเรียนและ
ชุมชนมีแหลง
ศึกษาเรียนรูเร่ือง
เศรษฐกจิ
พอเพียง

- กอง
การศึกษา ฯ
- โรงเรียน
หางดงรัฐ
ราษฏร
อุปถัมภ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

7 โครงการมอบ
วุฒิบัตรศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือสรางจติสํานึกใฝใน
การศึกษาใหกับเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4
ศูนย

20,000 20,000 20,000 เด็กเกดิความ
ภาคภูมิใจ และมี
จติใจใฝการศึกษา

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

8 สนับสนุนโครงการ
ทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ี
โรงเรียนบานทาว
บุญเรือง

เพ่ือเปนการพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียนและบุคลากร
สงเสริมใหเกดิกระบวนการ
เรียนรูนอกสถานท่ี โดย
ประสบการณตรง

อุดหนุนโรงเรียน
บานทาวบุญเรือง

50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียนไดรับ
ประสบการณการ
เรียนรูจากสถานท่ี
จริง

- กอง
การศึกษา ฯ
- โรงเรียน
บานทาวบุญ
เรือง

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

9 สนับสนุนโครงการ
ทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ี
โรงเรียนวัดชางคํา

เพ่ือเปนการพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียนและบุคลากร
สงเสริมใหเกดิกระบวนการ
เรียนรูนอกสถานท่ี โดย
ประสบการณตรง

อุดหนุนโรงเรียน
วัดชางคํา

50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียนไดรับ
ประสบการณการ
เรียนรูจากสถานท่ี
จริง

- กอง
การศึกษา ฯ
- โรงเรียน
วัดชางคํา

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

10 สนับสนุนโครงการ
ทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ี
โรงเรียนบานไร

เพ่ือเปนการพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียนและบุคลากร
สงเสริมใหเกดิกระบวนการ
เรียนรูนอกสถานท่ี โดย
ประสบการณตรง

อุดหนุนโรงเรียน
บานไร

50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียนไดรับ
ประสบการณการ
เรียนรูจากสถานท่ี
จริง

- กอง
การศึกษา ฯ
- โรงเรียน
บานไร

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

11 สนับสนุนโครงการ
ทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ี
โรงเรียนวัดจอมทอง

เพ่ือเปนการพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียนและ
บุคลากร สงเสริมใหเกดิ
กระบวนการเรียนรูนอก
สถานท่ี โดยประสบการณ
ตรง

อุดหนุนโรงเรียน
วัดจอมทอง

50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียนไดรับ
ประสบการณการ
เรียนรูจากสถานท่ี
จริง

- กอง
การศึกษา
ฯ -
โรงเรียนวัด
จอมทอง

ยุทธศาสตรท่ี
2

-

12 โครงการสงเสริมการ
เรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษสูสังคม
ประชาคมอาเซยีน

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูดาน
ภาษาอังกฤษใหกับเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีตําบลบาน
แหวน เพ่ือรองรับการเขาสู
สังคมประชาคมอาเซยีน

เด็กและเยาวชนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลบาน
แหวน

80,000 80,000 80,000 เด็กและเยาวชน
ไดรับการพัฒนา
ดานภาษาอังกฤษ
รองรับการเขาสู
สังคมประชาคม
อาเซยีน

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรท่ี
2

-

13 โครงการปรับปรุง
หองนํ้าศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบล
บานแหวน

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลบาน
แหวน มีหองนํ้าท่ีสะอาด ได
มาตรฐาน และถูก
สุขลักษณะ เพ่ือสุขอนามัยท่ี
ดีของนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 3 ศูนย
ประกอบดวย ศพด.
ทาวบุญเรือง , ศพด.
วัดจอมทอง และ
ศพด. ชางคําหลวง

- 300,000 - เด็กมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรท่ี
2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

14 โครงการอบรมการ
ดูแลเด็ก 0-5 ป ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
4 แหง

เพ่ือเสริมสรางและพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียน ใหเติบโต
อยางมีคุณภาพท้ังรางกาย
และจติใจ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 ศูนย

- - 50,000 เด็กไดรับการ
พัฒนาใหเติบโต
อยางมีคุณภาพ ท้ัง
ทางดานรางกาย
และจติใจ

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรท่ี
2

-

15 โครงการสงเสริมการ
เรียนดนตรีพ้ืนเมือง
ใหกับเยาวชนตําบล
บานแหวน

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนใช
เวลาวางใหเกดิประโยชน

เยาวชนตําบล
บานแหวน

- - 20,000 เด็กและเยาวชน
รูจักใชเวลาวางให
เกดิประโยชน และ
หางไกลจาก
อบายมุขตาง ๆ

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรท่ี
2

-

16 โครงการติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ
สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 4
แหง

พัฒนาสถานท่ีใหมีความ
พรอม เพ่ือใหเด็กเกดิการ
เรียนรูไดดีขึ้น ท้ังทางดาน
รางกายและจติใจ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 ศูนย

- - 80,000 มีสถานท่ีท่ี
เอ้ืออํานวยตอการ
เรียนรูของเด็ก

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรท่ี
2

-

17 โครงการสงเสริมการ
อานหองสมุดตําบล
บานแหวน

สงเสริมใหประชาชนตําบล
บานแหวนรักการอานและ
คนควาหาความรูจาก
แหลงขอมูลขาวสารตาง ๆ
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหแก
ตนเอง

ตําบลบานแหวน - - 20,000 ประชาชนคนควา
หาขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ ดวยตนเอง

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรท่ี
2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

18 โครงการติดต้ังพัด
ลมเพดานภายใน
หองเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

พัฒนาสถานท่ีใหมีความ
พรอม เพ่ือใหเด็กเกดิ
การเรียนรูไดดีขึ้น ท้ัง
ทางดานรางกายและ
จติใจ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 ศูนย

- - 30,000 มีสถานท่ีท่ี
เอ้ืออํานวยตอ
การเรียนรูของ
เด็ก

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรท่ี
2

-

รวม 3,115,000 3,415,000 3,315,000



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมอยูเย็นเปนสุข
แนวทางท่ี 3.3 สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน : แผนงานฟนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการธรรมสัญจร เพ่ือทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาให
เจริญรุงเรือง และปลูกฝกให
ชุมชนไดเห็นความสําคัญ
ใกลชิดกับพระพุทธศาสนา

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานแหวน

65,000 65,000 65,000 ประชาชนเห็น
ถงึความสําคัญ
และใกลชิดกับ
พระพุทธศาสนา
มากขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

2 โครงการประเพณีกนิ
ออผะหญา

เพ่ือรักษาและสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรม

จัดกจิกรรมประเพณี
กนิออผะหญา ,
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานแหวน

130,000 130,000 130,000 ประชาชน
ตระหนักและมี
ความรัก ใน
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

3 โครงการประเพณีลอย
กระทง

เพ่ือรักษาและสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรม

จัดกจิกรรมลอย
กระทง , ประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีตําบล
บานแหวน

150,000 150,000 150,000 ประชาชน
ตระหนักและมี
ความรัก ใน
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

4 โครงการถวายเทียน
พรรษา

เพ่ือบํารุงสงเสริม
พระพุทธศาสนาให
เจริญรุงเรือง

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานแหวน

15,000 15,000 15,000 พระพุทธศาสนา
เจริญรุงเรือง
เกดิความสามัคคี
ในชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 5

5 โครงการสรงนํ้าพระ
ธาตุวัดปาหมาก

เพ่ือสบืสานประเพณี และให
ประชาชนรวมกจิกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

วัดปาหมาก หมูท่ี 7 30,000 30,000 30,000 เกดิความ
สามัคคใีนชุมชน
และเสริมสราง
มงคลแกชีวิต

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 7

6 โครงการสรงนํ้าพระ
ธาตุวัดตนเฮอืด

เพ่ือสบืสานประเพณี และให
ประชาชนรวมกจิกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

วัดตนเฮอืด หมูท่ี 8 30,000 30,000 30,000 เกดิความ
สามัคคใีนชุมชน
และเสริมสราง
มงคลแกชีวิต

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 8

7 โครงการสรงนํ้าพระ
ธาตุวัดชางคําหลวง

เพ่ือสบืสานประเพณี และให
ประชาชนรวมกจิกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

วัดชางคําหลวง
หมูท่ี 5

30,000 30,000 30,000 เกดิความ
สามัคคใีนชุมชน
และเสริมสราง
มงคลแกชีวิต

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 5



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

8 โครงการสนับสนุนการ
จัดงานมหกรรมไม
ดอกไมประดับ อําเภอ
หางดง

เพ่ือเผยแพรภาพลักษณท่ีดี
ของอําเภอหางดง และ
สงเสริมการทองเท่ียว

กจิกรรมงานไม
ดอกไมประดับ

20,000 20,000 20,000 การทองเท่ียว
และเศรษฐกจิใน
จังหวัดเชียงใหม
ดีขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 2

-

9 โครงการสนับสนุนการ
จัดงานมหกรรมไม
ดอกไมประดับ จังหวัด
เชียงใหม

เพ่ือเผยแพรภาพลักษณท่ีดี
ของจังหวัดเชียงใหม และ
สงเสริมการทองเท่ียว

กจิกรรมงานไม
ดอกไมประดับ

2,000 2,000 2,000 การทองเท่ียว
และเศรษฐกจิใน
จังหวัดเชียงใหม
ดีขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 1 , 2

-

10 สนับสนุนโครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม เยาวชน
อําเภอหางดง

เพ่ือเปนการเผยแพร
พระพุทธศาสนา และ
สงเสริมใหเด็กและเยาวชน
ไดนําคุณธรรม จริยธรรมมา
พัฒนาจติใจ

อุดหนุนวัดหนองตอง
อําเภอหางดง

3,000 3,000 3,000 เด็กและเยาวชน
มีคุณธรรม และ
จริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต

-กอง
การศึกษา ฯ
- วัดหนอง
ตอง

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

11 สนับสนุนโครงการ
แขงขันสวดมนต
ทํานองสรภัญญะ

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนได
รําลึกถงึคุณพระรัตนตรัย
พัฒนาจติใจใหเปนคนดี
และเพ่ือเปนการทํานุบํารุง
ศาสนา

อุดหนุนวัดหนองตอง
อําเภอหางดง

5,000 5,000 5,000 เพ่ือสงเสริม
กจิการทาง
พระพุทธศาสนา
และรําลึกถงึคุณ
พระรัตนตรัย

-กอง
การศึกษา ฯ
- วัดหนอง
ตอง

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

12 โครงการสนับสนุนท่ี
ทําการปกครองอําเภอ
หางดง ในการจัดงาน
รัฐพิธี พระราชพิธี
และประเพณีทองถิ่น
อําเภอหางดง

เพ่ือใหประชาชนไดรวม
แสดงออกถงึความ
จงรักภักดี เกดิความสามัคคี
ของประชาชนทุกหมูเหลา
และเพ่ือสงเสริม ทํานุบํารุง
ประเพณีในทองถิ่น

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
หางดง

10,000 10,000 10,000 ประชาชนได
รวมแสดงออก
ถงึความ
จงรักภักดี และ
สบืสานประเพณี
ทองถิ่น

- กอง
การศึกษา ฯ
- ท่ีทําการ
ปกครอง
อําเภอหาง
ดง ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

13 โครงการจัดงานรัฐพิธี
และวันสําคัญตาง ๆ

เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ และ
เสริมสรางความสามัคคใีน
ชุมชน

กจิกรรมวันสําคัญ
และงานรัฐพิธีตาง ๆ

50,000 50,000 50,000 ประชาชนได
รวมกจิกรรมงาน
รัฐพิธีและสราง
ความสามัคคีใน
ชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

14 โครงการวันปใหม
เมือง

เพ่ือรักษาและสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรม

จัดกจิกรรมประเพณีป
ใหมเมือง , ประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบาน
แหวน

- 50,000 - ประชาชน
ตระหนักและมี
ความรัก ใน
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

15 โครงการแหไมค้ําโพธ์ิ เพ่ือรักษาและสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรม

จัดกจิกรรมประเพณี
แหไมค้ําโพธ์ิ ,
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานแหวน

- 50,000 - ประชาชน
ตระหนักและมี
ความรัก ใน
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1

16 สนับสนุนโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว หมูท่ี 7
บานปาหมาก

เพ่ือเปนการ
เทอดพระเกยีรติและ
เสริมสรางความสามัคคี
ในชุมชน

คณะกรรมการหมูบาน
หมูท่ี 7 บานปาหมาก

- 20,000 - ไดแสดงออกถงึ
ความจงรักภักดี
และเกดิความ
สามัคคใีนชุมชน

-กอง
การศึกษาฯ

-
คณะกรรมกา
รหมูบาน หมู

ท่ี 7

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 7



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

17 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ

เพ่ือเปนการ
เทอดพระเกยีรติและสราง
ความสามัคคีในชุมชน

กจิกรรมวันสําคัญ
และงานรัฐพิธีฯ

- - 50,000 ประชาชนได
ถวายความ
จงรักภักดี และ
สรางความ
สามัคคใีนชุมชน

สํานักปลัดฯ
กอง

การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

18 โครงการจัดงานวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

-เพ่ือสงเสริมกจิกรรมวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา
-สงเสริมใหประชาชนไดเขา
วัดเพ่ือฟงธรรม

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานแหวน

- - 30,000 ประชาชนทุก
เพศ ทุกวัย
เขาวัด ฟงธรรม
เพ่ือเปนการ
ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1-
13

19 โครงการอบรมสัมนา
สภาวัฒนธรรมตําบล
บานแหวน

เพ่ือฟนฟูศิลปะวัฒนธรรม
ของชุมชนและทองถิ่น

สภาวัฒนธรรมตําบล
บานแหวน

- - 50,000 ประชาชนมี
ความตระหนัก มี
ความรักและมี
ความภาคภูมิใจ
ในศิลปะวัฒน-
ธรรมทองถิ่น
ตนเอง

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

20 โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน

เพ่ือสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสงเสริมวิถี
พุทธใหแกเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน
ตําบลบานแหวน

- - 30,000 เด็กและเยาวชน
มีคุณธรรม และ
จริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

21 โครงการธรรมเทศนา
เสริมสรางปญญา
พัฒนาชีวิต

เพ่ือทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาให
เจริญรุงเรือง และปลูกฝกให
ชุมชนไดเห็นความสําคัญ
ใกลชิดกับพระพุทธศาสนา
และสงเสริมวิถพุีทธใหแก
ประชาชน

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานแหวน

100,000 100,000 100,000 ประชาชนเห็น
ถงึความสําคัญ
และใกลชิดกับ
พระพุทธศาสนา
มากขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

รวม 640,000 760,000 800,000



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมอยูเย็นเปนสุข
แนวทางท่ี 3.4 สงเสริมสวัสดกิารและนันทนาการ : แผนงานสงเสริมกฬีาและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการกฬีา
ประชาชนตําบลบาน
แหวน

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
รักการออกกําลังกาย
เสริมสรางสุขภาพท้ัง
รางกายและจติใจ

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานแหวน

200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ ท้ัง
รางกายและ
จติใจ

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรท่ี
2

-

2 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการออก
กําลังกาย ตําบลบาน
แหวน

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
รักการออกกําลังกาย
เสริมสรางสุขภาพท้ัง
รางกายและจติใจ

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานแหวน

156,000 156,000 156,000 ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ ท้ัง
รางกายและ
จติใจ

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรท่ี
2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

3 โครงการกฬีาอนุบาล
และปฐมวัย

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
เด็กใชเวลาวางใหเกดิ
ประโยชนดวยการเลนกฬีา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 ศูนย

40,000 40,000 40,000 เด็กนักเรียนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรงดวยการ
เลนกฬีาและใช
เวลาวางใหเกดิ
ประโยชน

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

4 โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ

เพ่ือใหเด็กกลาคดิ กลาทํา
และกลาแสดงออก

เด็กและเยาวชนใน
เขตตําบลบานแหวน
(จํานวน 4 โรงเรียน ,
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 ศูนย)

70,000 70,000 70,000 เด็กกลา
แสดงออกในทาง
ท่ีถูกตอง

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

5 โครงการอุปกรณกฬีา
หมูบาน

เพ่ือใหประชาชนมีอุปกรณ
กฬีาในการออกกําลังกาย

จํานวน 13 หมูบาน 91,000 91,000 91,000 ประชาชนได
ออกกําลังกาย
ดวยการเลนกฬีา

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1
- 13

6 โครงการออกกําลัง
กายดวยการเตนแอโร
บิค

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
ออกกําลังกายดวยการเตน
แอโรบิค เพ่ือเสริมสราง
สุขภาพท้ังรางกายและจติใจ

จํานวน 13 หมูบาน 130,000 130,000 130,000 ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ ท้ัง
รางกายและ
จติใจ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวดั

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

7 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนนักกฬีาของ
ตําบลเขารวมการ
แขงขันกฬีาระดับ
ตําบล อําเภอ และ
จังหวัด

เพ่ือสงเสริมใหนักกฬีาของ
ตําบลไดแสดงออกถงึ
ความสามารถ พัฒนาฝมือ
ในการเลนกฬีาและ
เสริมสรางความสามัคคใีน
ตําบลบานแหวน

นักกฬีาตําบลบาน
แหวน (จํานวน 13
หมูบาน)

50,000 50,000 50,000 นักกฬีาตําบล
บานแหวนไดเขา
รวมการแขงขัน
กฬีาเพ่ือพัฒนา
ฝมือและเกดิ
ความรักความ
สามัคคขีองคน
ในชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

8 โครงการจางเหมา
ปรับแตงพ้ืนท่ีสําหรับ
สรางสนามฟุตบอล
และลูว่ิง

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีใน
การออกกําลังกาย และเลน
กฬีาท่ีไดมาตรฐาน

ลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
สถานท่ีออก
กําลังกาย และ
เลนกฬีาท่ีได
มาตรฐาน

สํานักปลัด ฯ
กอง

การศึกษาฯ
กองชาง

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

9 โครงการจางเหมา
ปรับภูมิทัศนภายใน
ลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีใน
การออกกําลังกาย พักผอน
หยอนใจ และทํากจิกรรม
ตาง ๆ รวมกัน

ลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบล
บานแหวน

200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
สถานท่ีในการทํา
กจิกรรมตางๆ
รวมกัน

สํานักปลัด ฯ
กอง

การศึกษา ฯ
กองชาง

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

10 โครงการกอสราง
ลานกฬีา
อเนกประสงค
ภายในลาน
อเนกประสงค
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีในการออกกําลัง
กาย พักผอนหยอนใจ
และทํากจิกรรมตาง ๆ
รวมกัน

ลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบล
บานแหวน

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ทํากจิกรรม
ตางๆ รวมกัน

สํานักปลัด ฯ
กองการศึกษา

ฯ กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี
2

-

11 โครงการถมดินและ
ปรับสภาพพ้ืนท่ีลาน
อเนกประสงค
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

เพ่ือใหประชาชนไดมี
สถานท่ีดําเนินกจิกรรม
ตาง ๆ และใชประโยชน
รวมกัน

ลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบล
บานแหวน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
สถานท่ีดําเนิน
กจิกรรมตาง ๆ
รวมกัน ทําใหมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้นท้ัง
ทางดาน
รางกายและ
จติใจ

สํานักปลัด ฯ
กองการศึกษา

ฯ กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี
2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

12 โครงการจัดซื้อท่ีดิน
เพ่ือขยายลาน
อเนกประสงค

เพ่ือใหประชาชนไดมี
สถานท่ีดําเนินกจิกรรม
ตาง ๆ และใชประโยชน
รวมกัน สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสรางความ
สามัคคใีนชุมชน

ลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

7,500,000 - - ประชาชนมี
สถานท่ีดําเนิน
กจิกรรมตาง ๆ
รวมกัน ทําใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้นท้ังทางดาน
รางกายและ
จติใจ

สํานักปลัด ฯ
กอง

การศึกษาฯ
กองชาง

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

13 สนับสนุนเทศบาล
ตําบลสันผักหวาน
ตามโครงการแขงขัน
กฬีาทองถิ่นหางดง
เกมส คร้ังท่ี 10 ตําบล
สันผักหวาน อ.หางดง
จ.เชียงใหม

- เพ่ือเปนศูนยกลาง
ความรูทางดานกฬีา
- เพ่ือสงเสริม สนับสนุน
ใหประชาชน เยาวชน
สนใจกฬีาท่ีตนเองถนัด
- เพ่ือสรางความสามัคคี

การจัดการแขงขัน
กฬีาทองถิ่นหางดง
เกมส คร้ังท่ี 10

50,000 - - ประชาชนและ
เยาวชนไดออก
กําลังกายดวย
การเลนกฬีา มี
ความสามัคคี
และ
ความสัมพันธอัน
ดีตอกัน

-กอง
การศึกษาฯ
- เทศบาล
ตําบลสัน
ผักหวาน

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

14 โครงการอุปกรณกฬีา
ผูสูงอายุ

เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุ
ออกกําลังกายเพ่ือ
เสริมสรางสุขภาพท้ัง
รางกายและจติใจ

จํานวน 13 หมูบาน - 130,000 - ผูสูงอายุมี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ ท้ัง
รางกายและ
จติใจ

สํานักปลัด ฯ
กอง

สาธารณสุข
ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1
- 13



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

15 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย
กฬีาประจําหมูบาน

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการ
กฬีาของแตละหมูบาน

จํานวน 13 หมูบาน - 200,000 - คณะกรรมการ
กฬีาในแตละ
หมูบานมี
วิสัยทัศนท่ีดี
และไดรับการ
พัฒนา

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

16 โครงการกฬีา
เยาวชนตําบลบาน
แหวน

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนออก
กําลังกายเพ่ือเสริมสราง
สุขภาพท้ังรางกายและจติใจ

เยาวชนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานแหวน

- - 100,000 เยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ ท้ัง
รางกายและ
จติใจ

สํานักปลัด ฯ
กอง

สาธารณสุข

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

17 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพและศึกษาดู
งานกลุมกฬีาตําบล
บานแหวน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกลุม
กฬีาใหมีความเขมแข็งขึ้น

กลุมนักกฬีาตําบล
บานแหวน

- - 200,000 มีการดําเนิน
กจิกรรมอยาง
ตอเน่ือง เกดิ
ความเขมแข็ง
ของกลุม

สํานักปลัด ฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

18 โครงการแขงขันกฬีา
นักเรียนในตําบลบาน
แหวน

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
เด็กนักเรียนใชเวลาวางให
เกดิประโยชนดวยการเลน
กฬีา

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานแหวน

- - 50,000 เด็กนักเรียนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรงดวยการ
เลนกฬีาและใช
เวลาวางใหเกดิ
ประโยชน

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

19 โครงการจัดสรางสวน
สุขภาพภายในตําบล
บานแหวน

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีใน
การออกกําลังกาย พักผอน
หยอนใจ และทํากจิกรรม
ตาง ๆ รวมกัน

ตําบลบานแหวน - - 300,000 ประชาชนมี
สถานท่ีในการทํา
กจิกรรมตางๆ
รวมกัน

สํานักปลัด ฯ
กอง

การศึกษาฯ
กองชาง

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

20 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑและอุปกรณ
กฬีา สําหรับสนาม
กฬีาเทศบาลตําบล
บานแหวน

สงเสริมใหประชาชนไดเลน
กฬีาและออกกําลังกาย โดย
อุปกรณท่ีไดมาตรฐาน

ลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบล
บานแหวน

- - 500,000 ประชนมีสถานท่ี
และอุปกรณกฬีา
ในการออกกําลัง
กายท่ีได
มาตรฐาน

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

21 โครงการกอสรางประ
รําพิธีสําหรับรับรอง
ประธานในการ
จัดการแขงขันกฬีา
และกจิกรรมตาง ๆ

เพ่ือใชสําหรับการจัด
แขงขันกฬีา หรือกจิกรรม
ตาง ๆ ของตําบลบาน
แหวน

ลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบล
บานแหวน

- - 500,000 ประชาชนมีสถานท่ี
ดําเนินกจิกรรมตาง
ๆ รวมกัน ทําใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
ท้ังทางดานรางกาย
และจติใจ

สํานักปลัด ฯ
กอง

การศึกษาฯ
กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี
2

-

22 โครงการกอสราง
หองนํ้าสาธารณะ
ภายในลาน
อเนกประสงค
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

เพ่ือใหประชาชนมีหองนํ้า
สาธารณะท่ีสะอาด
เพียงพอ และไดมาตรฐาน
ระหวางดําเนินกจิกรรม
ตางๆ ภายในบริเวณลาน
อเนกประสงคเทศบาล
ตําบลบานแหวน

ลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบล
บานแหวน

- - 500,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
และไดรับความ
สะดวกจากการใช
พ้ืนท่ีทํากจิกรรม
รวมกัน

สํานักปลัด ฯ
กอง

การศึกษาฯ
กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี
2

-

23 โครงการจางเหมา
วางระบบประปา
ภายในลาน
อเนกประสงค
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

เพ่ือใหมีนํ้าท่ีสะอาด และ
เพียงพอตอการดําเนิน
กจิกรรมตางๆ ภายใน
บริเวณลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบลบานแหวน

ลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบล
บานแหวน

- - 300,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
และไดรับความ
สะดวกจากการใช
พ้ืนท่ีทํากจิกรรม
รวมกัน

สํานักปลัด ฯ
กอง

การศึกษาฯ
กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี
2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

24 โครงการจางเหมา
ติดต้ังระบบไฟฟา
และแสงสวางภายใน
ลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

เพ่ือใหมีระบบไฟฟาและ
แสงสวางท่ีเพียงพอตอการ
ดําเนินกจิกรรมตางๆ
ภายในบริเวณลาน
อเนกประสงคเทศบาล
ตําบลบานแหวน

ลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบล
บานแหวน

- - 500,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
และไดรับความ
สะดวกจากการใช
พ้ืนท่ีทํากจิกรรม
รวมกัน

สํานักปลัด ฯ
กอง

การศึกษาฯ
กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี
2

-

25 โครงการขยายเขต
ไฟฟาภายในลาน
อเนกประสงค
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

เพ่ือใหมีระบบไฟฟาและ
แสงสวางท่ีเพียงพอตอการ
ดําเนินกจิกรรมตางๆ
ภายในบริเวณลาน
อเนกประสงคเทศบาล
ตําบลบานแหวน

ลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบล
บานแหวน

- - 400,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
และไดรับความ
สะดวกจากการใช
พ้ืนท่ีทํากจิกรรม
รวมกัน

สํานักปลัด ฯ
กอง

การศึกษาฯ
กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี
2

-

26 โครงการติดต้ังหมอ
แปลงไฟฟาภายใน
ลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

เพ่ือใหมีระบบไฟฟาและ
แสงสวางท่ีเพียงพอตอการ
ดําเนินกจิกรรมตางๆ
ภายในบริเวณลาน
อเนกประสงคเทศบาล
ตําบลบานแหวน

ลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบล
บานแหวน

- - 500,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
และไดรับความ
สะดวกจากการใช
พ้ืนท่ีทํากจิกรรม
รวมกัน

สํานักปลัด ฯ
กอง

การศึกษาฯ
กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี
2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

27 โครงการกอสราง
รางระบายนํ้ารอบ
ลานอเนกประสงค
ทต. บานแหวน

เพ่ือการระบายนํ้าท่ีดี
และปองกันปญหานํ้า
ทวมขังในฤดูฝน

ลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบล
บานแหวน

- - 600,000 มีการระบายนํ้าท่ี
ดี ปองกันนํ้าทวม
ขังได

สํานักปลัด ฯ
กอง

การศึกษาฯ
กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี
2

-

28 โครงการกอสรางร้ัว
รอบลาน
อเนกประสงค
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

เพ่ือปกปองทรัพยสินของ
ทางราชการและบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีใหสามารถ
ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ลานอเนกประสงค
เทศบาลตําบล
บานแหวน

- - 500,000 ลดความสูญเสีย
ในทรัพยสินของ
ทางราชการ และ
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
จากการใช
สถานท่ี

สํานักปลัด ฯ
กอง

การศึกษาฯ
กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี
2

-

29 สนับสนุนสมาคม
กฬีาจังหวัดเชียงใหม
ตามโครงการขอรับ
เงนิอุดหนุนการ
พัฒนากฬีาจังหวัด
เชียงใหม

เพ่ือเปนการพัฒนากฬีา
ของจังหวัดเชียงใหม ใน
การเปนตัวแทนระดับ
จังหวัด และการแขงขัน
กฬีาทุกประเภทกฬีา

สมาคมกฬีาจังหวัด
เชียงใหม

- - 10,000 การกฬีาของ
จังหวัดเชียงใหม
ไดรับการพัฒนา

- กอง
การศึกษาฯ
- สมาคม

กฬีาจังหวัด
เชียงใหม

ยุทธศาสตรท่ี
2

-

รวม 10,487,000 3,267,000 7,897,000



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมอยูเย็นเปนสุข
แนวทางท่ี 3.4 สงเสริมสวัสดกิารและนันทนาการ : แผนงานสงเสริมสวัสดิการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่
คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการ
สงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุ

ผูสูงอายุไดรับ
สวัสดิการท่ีดี เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง

- เบ้ียยังชีพตามท่ี
รัฐบาลกําหนด
- ผูสูงอายุในตําบล
บานแหวน

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดี

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

2 โครงการ
สงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพผูพิการ

ผูพิการไดรับ
สวัสดิการท่ีดี เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง

- เบ้ียยังชีพตามท่ี
รัฐบาลกําหนด
- ผูพิการในตําบล
บานแหวน

950,000 950,000 950,000 ผูพิการมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดี

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

3 โครงการ
สงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพผูติดเช้ือเอดส

ผูติดเช้ือเอดสไดรับ
สวัสดิการท่ีดี เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง

- เบ้ียยังชีพตามท่ี
รัฐบาลกําหนด
- ผูติดเช้ือเอดสใน
ตําบลบานแหวน

150,000 150,000 150,000 ผูติดเช้ือเอดส
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

4 โครงการสงเคราะห
ผูดอยโอกาสทาง
สังคม

เพ่ือชวยเหลอืและบรรเทา
ความเดอืดรอนใหกับ
ผูดอยโอกาสทางสังคม ตาม
หลักเกณฑวาดวยการสังคม
สงเคราะห ฯ หรือระเบียบ
อ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ

ผูดอยโอกาสทาง
สังคม ในพ้ืนท่ีตําบล
บานแหวน

50,000 50,000 50,000 ผูดอยโอกาส
ทางสังคม ในเขต
พ้ืนท่ีตําบลบาน
แหวน ไดรับ
ความชวยเหลอื
ตามท่ีกฏหมาย
กําหนด

+ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1-
13

5 โครงการกอสราง /
ซอมแซมบานราษฎรท่ี
มีฐานะยากจนและ
ผูดอยโอกาส

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับ
ซอมแซมท่ีอยูอาศัยใหกับ
ราษฎรท่ีมีฐานะยากจนและ
ผูดอยโอกาสทางสังคม ตาม
หลักเกณฑวาดวยการสังคม
สงเคราะห ฯ หรือระเบียบ
อ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ

ราษฎรท่ีมีฐานะ
ยากจน และ
ผูดอยโอกาสทาง
สังคม ในพ้ืนท่ีตําบล
บานแหวน

150,000 150,000 150,000 ราษฎรท่ีมีฐานะ
ยากจนและ
ผูดอยโอกาสทาง
สังคม ในเขต
พ้ืนท่ีตําบลบาน
แหวนไดมีท่ีอยู
อาศัยท่ีม่ันคง
แข็งแรง และเปน
หลักแหลง

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

6 โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ตําบลบาน
แหวน

-เพ่ือเสริมสราง
หลักประกันท่ีดีใหแกชุมชน
- เพ่ือสงเสริมใหสังคมมี
สวนรวมในการพัฒนา
ตนเอง

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตําบลบานแหวน

100,000 100,000 100,000 ชุมชนสามารถ
ดูแล และพ่ึงพา
ตนเองได

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

หมูท่ี 1-
13



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

7 สนับสนุนโครงการ
กาชาดรวมนํ้าใจสู
พ่ีนองผูยากไร
อําเภอหางดง

เพ่ือใหสวนราชการของ
อําเภอหางดงมีสวนรวมใน
การชวยเหลอืสังคม และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ
หางดง

อุดหนุนกิ่งกาชาด
อําเภอหางดง

5,000 5,000 5,000 ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอหาง
ดงท่ีประสบ
ความเดอืดรอน
ไดรับความ
ชวยเหลอือยาง
ท่ัวถงึ

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

8 โครงการจางนักเรียน
นักศึกษา ปฏิบัติงาน
ในชวงปดภาคเรียน
และวันหยุด

เพ่ือดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล และสงเสริมให
เด็กนักเรียนรูจักใชเวลาวาง
ใหเกดิประโยชน มีรายได
เพ่ือแบงเบาภาระผูปกครอง

เด็กนักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีตําบลบานแหวน

50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียนรูจัก
ใชเวลาวางให
เกดิประโยชน มี
รายได และมี
ความรับผดิชอบ

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

9 โครงการสงเสริม
อาชีพเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู
พิการ ผูสูงอายุ ผูติด
เช้ือ ผูปวยดวยโรค
เร้ือรังตาง ๆ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสรางรายไดใหแก ผู
พิการ ผูสูงอายุ ผูติดเช้ือ
เอดส และผูปวยดวยโรค
เร้ือรังตาง ๆ

- ผูพิการ
- ผูสูงอายุ
- ผูติดเช้ือเอดส
- ผูปวยดวยโรค
เร้ือรังตาง ๆ

- 50,000 - ผูพิการ
ผูสูงอายุ ผูติด
เช้ือเอดส และ
ผูปวยดวยโรค
เร้ือรังตาง ๆ มี
คุณภาพชีวิตและ
รายไดเพ่ิมขึ้น

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ และเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีใน
กลุมผูสูงอายุ

ผูสูงอายุ
ตําบลบานแหวน

- - 200,000 ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
มีการดําเนิน
กจิกรรมกลุม
รวมกัน เพ่ือการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 2

-

รวม 11,455,000 11,505,000 11,655,000



ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
และการมีสวนรวมในการบริหาร



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืง การปกครอง การบริหารจัดการ
แนวทางท่ี 4.1 สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน

ป 2557
(บาท)

ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

ชุมชน

1 โครงการจัดเวที
ประชาคมเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลบาน
แหวนและสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน

- เพ่ือสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย
- เพ่ือใหประชาชน
หนวยงานราชการ และ
หนวยงานรัฐวิสาหกจิท่ี
เกี่ยวของไดมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น
- เพ่ือใหการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นเปนไป
ดวยความเรียบรอย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ของ อปท. พ.ศ. 2548

แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบานแหวน

50,000 50,000 50,000 การจัดทํา
แผนพัฒนา
ทองถิ่นเปนไป
ดวยความ
เรียบรอย และ
บรรลุตาม
วัตถุประสงคของ
การจัดทํา
แผนพัฒนา ฯ

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

2 โครงการสํารวจและ
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

เพ่ือนําขอมูลพ้ืนฐาน
ดังกลาวท่ีไดจากการจัดเก็บ
ไปใชเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นและการ
พัฒนาในดานตาง ๆ

ตําบลบานแหวน 30,000 30,000 30,000 ขอมูลในการ
วางแผนพัฒนามี
ความถูกตอง
ครบถวน และ
สามารถนําไปใช
ประโยชนเพ่ือ
การพัฒนาใน
ดานตาง ๆ ได

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตรท่ี
5

-

3 โครงการจัดทํา
วารสารเทศบาลตําบล
บานแหวน

เพ่ือเผยแพรผลการ
ดําเนินงานและกจิกรรมตาง
ๆ ของเทศบาลตําบลบาน
แหวน

วารสารเทศบาล
ตําบลบานแหวน

70,000 70,000 70,000 ประชาชนได
รับทราบผลการ
ดําเนินงานและ
เผยแพรกจิกรรม
ตาง ๆ ของ
เทศบาลตําบล
บานแหวน

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตรท่ี
5

-

4 จัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธงาน
บริการและขาวสาร
ของเทศบาลตําบล
บานแหวน

เพ่ือประชาสัมพันธงาน
บริการตาง ๆ ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน

แผนพับงานบริการ
ตางๆ เทศบาลตําบล
บานแหวน

30,000 30,000 30,000 ประชาชนไดรับ
ขอมูลงาน
บริการตาง ๆ
และขาวสารของ
เทศบาลตําบล
บานแหวน

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตรท่ี
5

-



ที่ โครงการ วตัถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

5 โครงการสนับสนุนการ
จัดเก็บขอมูล จปฐ.

เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บ
ขอมูล จปฐ. ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค และไดขอมูลท่ี
ถูกตอง ครบถวน

จํานวน 13 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 ขอมูลจปฐ.มี
ความถูกตอง
ครบถวน

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

6 โครงการสนับสนุน
ศูนยประสานงาน
อปท.จังหวัดเชียงใหม

เพ่ือใหการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาลเปนไปตาม
กฏหมาย และระเบียบท่ี
เกี่ยวของ

อุดหนุนสํานักงาน
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม

10,000 10,000 10,000 การกํากับดูแล
เทศบาลเปนไป
ดวยความ
เรียบรอย

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

7 โครงการสนับสนุน
ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอหางดง

เพ่ือใหการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาลในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอหางดง เปนไปตาม
กฏหมาย และระเบียบท่ี
เกี่ยวของ

อุดหนุนงบประมาณ
แกอบต.นํ้าแพร ตาม
โครงการศูนยรวม
ขอมูลขาวสาร ฯ

20,000 20,000 20,000 การกํากับดูแล
เทศบาลในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอ
หางดงเปนไป
ดวยความ
เรียบรอย

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

8 โครงการเลอืกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาล /
ผูบริหาร

สําหรับเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการเลอืกต้ัง /
เลอืกต้ังซอม สมาชิกสภา
เทศบาล และคณะผูบริหาร
ทองถิ่น

เทศบาลตําบล
บานแหวน

200,000 50,000 50,000 การดําเนินการ
เลอืกต้ังของ
ทองถิ่นเปนไป
ดวยความ
เรียบรอย

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

9 โครงการจัดงานวัน
ทองถิ่นไทย

เพ่ือจัดกจิกรรมเน่ืองในวัน
ทองถิ่นไทย และเสริมสราง
ความเขาใจอันดีระหวาง
ภาครัฐและประชาชน

จัดกจิกรรมงานวัน
ทองถิ่นไทย

20,000 20,000 20,000 ขาราชการและ
พนักงานมีความ
ตระหนักตอ
บทบาทหนาท่ี

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

10 โครงการอบรมเพ่ิม
ศักยภาพและศึกษาดู
งานชมรมผูสูงอายุ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ และเสริมสราง
วิสัยทัศนและความสัมพันธ
อันดีในกลุมผูสูงอายุ

ผูสูงอายุ
ตําบลบานแหวน

- 300,000 - ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
มีการดําเนิน
กจิกรรมกลุม
รวมกัน เพ่ือการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

11 โครงการติดต้ังและ
ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายและหอ
กระจายขาว

เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของทางราชการ

ติดต้ังและปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
ภายในตําบลบาน
แหวน

- - 200,000 ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสาร
ทางราชการ
อยางรวดเร็ว
และท่ัวถงึ

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

12 โครงการออกหนวย
เทศบาลพบประชาชน

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการรับบริการใน
ดานตาง ๆ จากเทศบาล
ตําบลบานแหวน

จัดหนวยบริการนอก
สถานท่ีแกประชาชน

- - 50,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
รับบริการ

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

13 โครงการอบรมเพ่ิม
ศักยภาพ และศึกษาดู
งานองคกรชุมชน
ตําบลบานแหวน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
เสริมสรางวิสัยทัศนในการ
พัฒนาตําบลบานแหวน

กลุมองคกรชุมชน
ตําบลบานแหวน

- - 250,000 องคกรชุมชน
ไดรับการพัฒนา
และเสริมสราง
วิสัยทัศนการ
พัฒนาทองถิ่น
ของตนเอง

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

14 โครงการสถานีวิทยุ
ชุมชนตําบลบาน
แหวน

เพ่ือเพ่ิมชองทางการ
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร ของเทศบาลตําบล
บานแหวน

สถานีวิทยุชุมชน
ตําบลบานแหวน

- - 250,000 ประชาชนมี
ชองทางการรับ
ขอมูลขาวสาร
เพ่ิมมากขึ้น

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

รวม 480,000 630,000 1,080,000



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืง การปกครอง การบริหารจัดการ
แนวทางท่ี 4.2 พัฒนาบุคลากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการฝกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
ของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และ
พัฒนาบุคลากร เสริมสราง
ความเขาใจในบทบาทและ
หนาท่ีของตนเอง ท่ีมีตอการ
พัฒนาทองถิ่น และเกดิ
ความรวมมืออันดีในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน

คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง

400,000 400,000 400,000 บุคลากรมี
ทัศนคติท่ีดีตอ
องคกร และเกดิ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
รวมกัน

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

2 โครงการสัมมนา
ประจําป พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จาง

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และ
พัฒนาบุคลากร เสริมสราง
ความเขาใจในบทบาทและ
หนาท่ีของตนเอง ท่ีมีตอการ
พัฒนาทองถิ่น และเกดิ
ความรวมมืออันดีในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง

200,000 200,000 200,000 บุคลากรมี
ทัศนคติท่ีดีตอ
องคกร และเกดิ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
รวมกัน

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

3 โครงการทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
สําหรับ ผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาล

เพ่ือพัฒนาขดีความสามารถ
ของบุคลากร และใหโอกาส
ทางการศึกษาแกบุคลากร

ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (สําหรับ
ผูมีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนตามเกณฑ
กําหนด)

90,000 90,000 90,000 บุคลากรมี
ความสามารถ
เหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงานใน
หนาท่ี

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

4 โครงการทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท
สําหรับ ผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาล

เพ่ือพัฒนาขดีความสามารถ
ของบุคลากร และใหโอกาส
ทางการศึกษาแกบุคลากร

ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท (สําหรับ
ผูมีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนตามเกณฑ
กําหนด)

90,000 90,000 90,000 บุคลากรมี
ความสามารถ
เหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงานใน
หนาท่ี

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

รวม 780,000 780,000 780,000



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืง การปกครอง การบริหารจัดการ
แนวทางท่ี 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีปฏบิัตงิานและเคร่ืองมอืเคร่ืองใช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เพ่ือใชในกจิการงาน
ของเทศบาลตําบล
บานแหวน

เพ่ือการบริหารจัดการ
กจิการของเทศบาลเปนไป
ดวยความเรียบรอย และ
รองรองรับภารกจิท่ีเพ่ิมมาก
ขึ้น

เทศบาลตําบล
บานแหวน (สํานัก
ปลัดเทศบาล , กอง
ชาง , กองคลัง , กอง
การศึกษา ฯ กอง
สาธารณสุข ฯ)

100,000 100,000 100,000 การบริหาร
จัดการกจิการ
ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพ

ทุกสวน
ราชการใน

สังกัดเทศบาล
ตําบลบาน

แหวน

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

2 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ

เพ่ือการบริหารจัดการ
กจิการของเทศบาลเปนไป
ดวยความเรียบรอย และ
รองรองรับภารกจิท่ีเพ่ิมมาก
ขึ้น

เทศบาลตําบล
บานแหวน

150,000 150,000 150,000 การบริหาร
จัดการกจิการ
ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพ

ทุกสวน
ราชการใน

สังกัดเทศบาล
ตําบลบาน

แหวน

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

3 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟาและวิทยุ

เพ่ือพัฒนาและดูแลรักษา
ระบบไฟฟาและแสงสวางใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลบานแหวน

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม มี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

4 โครงการจัดซื้อวัสดุ
กอสราง

เพ่ือซอมแซมสถานท่ีหรือ
ส่ิงกอสรางท่ีอยูในความ
รับผดิชอบของเทศบาล
ตําบลบานแหวน

วัสดุกอสราง
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

50,000 50,000 50,000 สถานท่ีหรือ
ส่ิงกอสรางท่ีอยู
ในความ
รับผดิชอบของ
เทศบาลตําบล
บานแหวนไดรับ
การดูแลและ
บํารุงรักษาใหอยู
ในสภาพท่ี
สามารถใชงาน
ไดดี

กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

5 โครงการจัดซื้อวัสดุ
การเกษตร

- เพ่ือสนับสนุนและดูแล
เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีตําบล
บานแหวน
- เพ่ือบํารุงรักษาตนไมและ
สรางพ้ืนท่ีสีเขยีวของ
สํานักงานเทศบาลตําบล
บานแหวน

วัสดุการเกษตร
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

50,000 50,000 50,000 - เกษตรกร
ไดรับคําแนะนํา
และความ
ชวยเหลอืจาก
เจาหนาท่ี
- ภูมิทัศนภายใน
สํานักงาน
สวยงามขึ้น

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

6 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน สํานักงาน
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

เพ่ือพัฒนาสถานท่ีใหมีความ
สะอาด สวยงามและเปน
ระเบียบเรียบรอย

สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานแหวน

100,000 100,000 100,000 การบริหาร
จัดการกจิการ
ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

- กองชาง
-สํานักปลัด
ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

7 โครงการจัดซื้อเตนท
โตะ เกาอ้ี บริการ
ประชาชน

เพ่ือการบริหารจัดการ
กจิการของเทศบาลเปนไป
ดวยความเรียบรอย และ
รองรองรับภารกจิท่ีเพ่ิมมาก
ขึ้น

เทศบาลตําบล
บานแหวน

50,000 50,000 50,000 การบริหาร
จัดการกจิการ
ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

-สํานักปลัด
ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

8 โครงการจัดทําแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

- เพ่ือเพ่ิมรายไดของ
เทศบาล - เพ่ือรวบรวม
ขอมูลดานคลังทองถิ่น
- เพ่ือประโยชนในการ
บริหารงานของเทศบาล
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี

ระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบลบานแหวน

450,000 100,000 100,000 - มีรายไดจาก
การจัดเก็บภาษี
เพ่ิมขึ้น
- มีฐานขอมูล
ดานการคลัง
- มีการจัดเก็บ
ภาษีไดอยาง
ถูกตองและเปน
ธรรม

กองคลัง ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

9 โครงการจัดทําช้ันเก็บ
เอกสารแบบติดผนัง
สํานักปลัดเทศบาล ฯ

เพ่ือการจัดเก็บเอกสาร เปน
ระเบียบเรียบรอย และ
สะดวกตอการคนหา

ช้ันเก็บเอกสารแบบ
ติดผนัง สํานัก
ปลัดเทศบาล ฯ

50,000 - - การจัดเก็บ
เอกสารเปน
ระเบียบ และ
สะดวกตอการ
คนหา

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

10 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย
อเนกประสงคสําหรับ
ผูสูงอายุตําบลบาน
แหวน

เพ่ือใหกลุมผูสูงอายุมี
สถานท่ีในการดําเนิน
กจิกรรมตาง ๆ รวมกัน

กลุมผูสูงอายุ ตําบล
บานแหวน

300,000 - - ผูสูงอายุมี
สถานท่ีในการ
ดําเนินกจิกรรม
และพบปะเพ่ือ
แลกเปล่ียน
เรียนรู

สํานักปลัด ฯ
กองชาง

ยุทธศาสตร
ท่ี 2 , 5

หมูท่ี 1-
13



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

11 โครงการจัดส่ิงอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู
พิการ

เพ่ือใหผูพิการสามารถ
เขาถงึและอํานวยความ
สะดวกจากการใหบริการ
ของภาครัฐ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล

จัดส่ิงอํานวยความ
สะดวกสําหรับผู
พิการ อาทิเชน ท่ี
จอดรถ ทางลาด
ปายและสัญลักษณ
บอกทาง การ
ใหบริการขอมูล ฯลฯ

200,000 - - ผูพิการไดรับ
ความสะดวก
และเขาถงึการ
ใหบริการจาก
ภาครัฐ

สํานักปลัด ฯ
กองชาง

ยุทธศาสตร
ท่ี 2, 5

-

12 โครงการปรับปรุง
ระบบโทรศัพทอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานแหวน

ปรับปรุงระบบโทรศัพท
อาคารสํานักงานใหสามารถ
ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รองรับภารกจิ
ท่ีเพ่ิมมากขึ้นของเทศบาล

สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานแหวน

- 50,000 - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การติดตอ
ราชการ

สํานักปลัด ฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

13 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ และ
เคร่ืองหมายจราจร

เพ่ือการบริหารจัดการ
กจิการของเทศบาลเปนไป
ดวยความเรียบรอย และ
รองรองรับภารกจิท่ีเพ่ิมมาก
ขึ้น

เทศบาลตําบล
บานแหวน

- 200,000 - การบริหาร
จัดการกจิการ
ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

14 โครงการจัดซื้อท่ีดิน
เพ่ือขยายสํานักงาน
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

เพ่ือการบริหารจัดการ
กจิการของเทศบาลเปนไป
ดวยความเรียบรอย และ
รองรองรับภารกจิท่ีเพ่ิม
มากขึ้น

ท่ีดิน จํานวน 1
แหง

- - 1,000,000 การบริหารจัดการ
กจิการของ
เทศบาลตําบลบาน
แหวน เปนไปดวย
ความเรียบรอย

สํานักปลัด
ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

15 โครงการปรับปรุงหอง
ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบานแหวน

เพ่ือการบริหารจัดการ
กจิการของเทศบาลเปนไป
ดวยความเรียบรอย และ
รองรองรับภารกจิท่ีเพ่ิม
มากขึ้น

หองประชุมสภา ฯ
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

- - 100,000 การบริหารจัดการ
กจิการของ
เทศบาลตําบลบาน
แหวน เปนไปดวย
ความเรียบรอย

- กองชาง
-สํานัก
ปลัดฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

16 โครงการปรับปรุงหอง
ทํางาน (ตอเติม
ดาดฟาช้ัน 2)

เพ่ือการบริหารจัดการ
กจิการของเทศบาลเปนไป
ดวยความเรียบรอย

อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

- - 400,000 การบริหารจัดการ
กจิการของ
เทศบาลตําบลบาน
แหวน เปนไปดวย
ความเรียบรอย

- กองชาง
-สํานัก
ปลัดฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

17 โครงการกอสราง
ศาลาประชาคมตําบล
บานแหวน

เพ่ือใหมีสถานท่ีในการ
ดําเนินกจิกรรมตาง ๆ ของ
กลุมประชาคมตําบลบาน
แหวน

ศาลาประชาคม
ตําบลบานแหวน

- - 400,000 ประชาคมตําบล
บานแหวน มี
สถานท่ีในการ
ดําเนินกจิกรรม
ตาง ๆ รวมกัน

- กองชาง
-สํานักปลัด
ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

18 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 แหง

พัฒนาสถานท่ีใหมีความ
สะอาด เรียบรอย และ
สวยงาม เพ่ือสราง
บรรยากาศใหเด็กเกดิการ
เรียนรูท่ีดี ท้ังทางดาน
รางกายและจติใจ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 ศูนย

- - 200,000 มีสถานท่ีและ
บรรยากาศท่ี
เอ้ืออํานวยตอ
การเรียนรูของ
เด็ก

- กอง
การศึกษา ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

19 โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
(กองชาง)

เพ่ือการบริหารจัดการ
กจิการของเทศบาลเปนไป
ดวยความเรียบรอย และ
รองรองรับภารกจิท่ีเพ่ิมมาก
ขึ้น

เทศบาลตําบล
บานแหวน

- - 200,000 การบริหาร
จัดการกจิการ
ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

- กองชาง ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

20 โครงการปรับปรุง
หองนํ้าศูนยขอมูล
หัตถกรรมไมแกะสลัก
บานแหวน (ศูนยไชโย)

ปรับปรุงหองนํ้าใหอยูใน
สภาพท่ีสามารถใชงานไดดี
รองรับผูเขารวมประชุม ใน
การดําเนินกจิกรรมตาง ๆ

อาคารศูนยขอมูลไม
แกะสลักบานแหวน

- - 200,000 หองนํ้าอยูใน
สภาพท่ีสามารถ
ใชงานไดดี ถูก
สุขลักษณะ

สํานักปลัดฯ
กองชาง

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

21 โครงการกอสรางถนน
ภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

เพ่ือความเปนระเบียบ
เรียบรอยในการใชเสนทาง
สัญจรภายในบริเวร
สํานักงานเทศบาลตําบล
บานแหวน เกดิความสะดวก
และปลอดภัยในการมา
ติดตอราชการ

สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานแหวน

- - 250,000 การบริหาร
จัดการกจิการ
ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

- กองชาง
-สํานักปลัด
ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

22 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนศูนยขอมูล
หัตถกรรมไมแกะสลัก
บานแหวน (ศูนยไชโย)

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ศูนยขอมูลไมแกะสลักบาน
แหวน ใหมีความสวยงาม
สะอาด เรียบรอย

อาคารศูนยขอมูลไม
แกะสลักบานแหวน

- - 150,000 ประชาชนและ
ผูใชบริการไดรับ
ความสะดวก
และประทับใจใน
การบริการ

สํานักปลัดฯ
กองชาง

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

23 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนยขอมูล
หัตถกรรมไมแกะสลัก
บานแหวน (ศูนยไชโย)

ปรับปรุงอาคารศูนยขอมูล
ไมแกะสลักบานแหวนใหอยู
ในสภาพท่ีสามารถใชงานได
ดี รองรับผูเขารวมประชุม
ในการดําเนินกจิกรรมตาง ๆ

อาคารศูนยขอมูลไม
แกะสลักบานแหวน

- - 100,000 อาคารศูนย
ขอมูลไม
แกะสลักบาน
แหวนอยูใน
สภาพท่ีสามารถ
ใชงานไดดี

สํานักปลัดฯ
กองชาง

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

24 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย
ประสานงานศูนย
พัฒนาครอบครัว
ตําบลบานแหวน

เพ่ือปรับปรุงอาคารศูนย
ประสานงานศูนยพัฒนา
ครอบครัวตําบลบานแหวน

อาคารศูนย
ประสานงานศูนย
พัฒนาครอบครัว
ตําบลบานแหวน

- - 150,000 ศูนย
ประสานงานศูนย
พัฒนาครอบครัว
ตําบลบานแหวน
มีสถานท่ีในการ
ดําเนินกจิกรรม
ตางๆ

สํานักปลัดฯ
กองชาง

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

25 จัดซื้อรถจักรยานยนต
เพ่ือใชสําหรับ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

เพ่ือการบริหารจัดการ
กจิการของเทศบาลเปนไป
ดวยความเรียบรอย และ
รองรองรับภารกจิท่ีเพ่ิมมาก
ขึ้น

เทศบาลตําบล
บานแหวน

- - 50,000 การบริหาร
จัดการกจิการ
ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

ทุกสวน
ราชการใน

สังกัดเทศบาล
ตําบลบาน

แหวน

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

26 โครงการกอสราง
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

เพ่ือการบริหารจัดการ
กจิการของเทศบาลเปนไป
ดวยความเรียบรอย และ
รองรองรับภารกจิท่ีเพ่ิม
มากขึ้น

อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบล
บานแหวน

- - 3,000,000 การบริหาร
จัดการกจิการ
ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

- กองชาง
-สํานัก
ปลัดฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

27 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาและ
สรางแทงคเก็บนํ้า
สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานแหวน

เพ่ือการบริหารจัดการ
กจิการของเทศบาลเปนไป
ดวยความเรียบรอย และ
รองรองรับภารกจิท่ีเพ่ิม
มากขึ้น

อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบล
บานแหวน

- - 200,000 การบริหาร
จัดการกจิการ
ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

- กองชาง
-สํานัก
ปลัดฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

28 โครงการเพ่ิมขนาด
หมอแปลงไฟฟา
สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานแหวน

เพ่ือการบริหารจัดการ
กจิการของเทศบาลเปนไป
ดวยความเรียบรอย และ
รองรองรับภารกจิท่ีเพ่ิม
มากขึ้น

อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบล
บานแหวน

- - 500,000 การบริหาร
จัดการกจิการ
ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

- กองชาง
-สํานัก
ปลัดฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

29 โครงการปรับปรุง
หลังคาอาคารศูนย
ขอมูลหัตถกรรมไม
แกะสลักบานแหวน

เพ่ือซอมแซมบํารุง รักษา
อาคารศูนยขอมูล ฯ

อาคารศูนยขอมูลไม
แกะสลักบานแหวน

- - 300,000 ปองกันความ
เสียหายอันเกดิ
จากหลังคาชํารุด

สํานักปลัดฯ
กองชาง

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

30 โครงการปรับปรุง
ระบบเคร่ืองเสียง
อาคารศูนยขอมูล
หัตถกรรมไมแกะสลัก
บานแหวน

เพ่ือปรับปรุงระบบเคร่ือง
เสียงใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

อาคารศูนยขอมูลไม
แกะสลักบานแหวน

- - 100,000 ระบบเคร่ือง
เสียงสามารถ
รองรับการใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ
กองชาง

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

31 โครงการกอสราง
อาคารพ้ืนท่ีสวน
รับรองการประชุม
ศูนยขอมูลหัตถกรรม
ไมแกะสลักบานแหวน

เพ่ือใชรับรองผูเขารวม
ประชุม ในการดําเนิน
กจิกรรมตาง ๆ

อาคารศูนยขอมูลไม
แกะสลักบานแหวน

- - 500,000 มีพ้ืนท่ีมในการ
ใชรับรองการ
ประชุม

สํานักปลัดฯ
กองชาง

ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

32 สนับสนุนสํานักงาน
ท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
สาขาหางดง ตาม
โครงการสนับสนุน
เพ่ิมขดีความสามารถ
ในการจัดเก็บรายได
ของทองถิ่น

เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถ
ในการจัดเก็บรายไดของ
ทองถิ่น

สํานักงานท่ึดิน
จังหวัดเชียงใหม
สาขาหางดง

- - 60,000 ทองถิ่นสามารถ
จัดเก็บรายได
เพ่ิมมากขึ้น

กองคลัง ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

33 โครงการติดต้ังกลอง
วงจรปด ภายใน
สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานแหวน

ติดต้ังกลองวงจรปดเพ่ือ
รักษาความปลอดภัยใน
สถานท่ีราชการ

สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานแหวน

- - 50,000 ชวยปองกันและ
รักษาทรัพยสิน
ของทางราชการ
และปองกันการ
เกดิเหตุรายตาง
ๆ

สํานักปลัด ฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

34 โครงการปรับปรุง
ระบบเคร่ืองเสียงหอง
ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบานแหวน

เพ่ือปรับปรุงระบบเคร่ือง
เสียงใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานแหวน

- - 100,000 ระบบเคร่ือง
เสียงสามารถ
รองรับการใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด ฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 5

-

35 โครงการกอสราง
อาคารศูนย
อเนกประสงคสําหรับ
ผูสูงอายุตําบลบาน
แหวน

เพ่ือใหกลุมผูสูงอายุมี
สถานท่ีในการดําเนิน
กจิกรรมตาง ๆ รวมกัน

กลุมผูสูงอายุ ตําบล
บานแหวน

- - 500,000 ผูสูงอายุมี
สถานท่ีในการ
ดําเนินกจิกรรม
และพบปะเพ่ือ
แลกเปล่ียน
เรียนรู

สํานักปลัด ฯ
กองชาง

ยุทธศาสตร
ท่ี 2 , 5

หมูท่ี
1-13

รวม 1,600,000 950,000 8,510,000



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืง การปกครอง การบริหารจัดการ
แนวทางท่ี 4.4 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการฝกอบรม
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการรักษาความสงบ
เรียบรอย และจัดหาอัตรากําลัง
สํารองในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในพ้ืนท่ี

ฝกอบรมปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

80,000 80,000 80,000 ชุมชนมีความ
เขมแข็ง สามารถ
สนับสนุนภารกจิ
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยของ อปท.ได

สํานักปลัด
ฯ

ยุทธศาสตรท่ี
4

-

2 โครงการปองกัน
และเฝาระวังปญหา
ยาเสพติดของ
หมูบาน

เฝาระวังปญหายาเสพติดในกลุม
เส่ียงของแตละหมูบาน และเพ่ือเปน
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ในการแกไขปญหายาเสพติด

จํานวน 13
หมูบาน

100,000 100,000 100,000 ชุมชนเขมแข็ง
ปญหายาเสพติด
หมดไปจากชุมชน

สํานักปลัด
ฯ

ยุทธศาสตรท่ี
4

-

3 โครงการบํารุงรักษา
รถดับเพลิงและ
รถยนต
อเนกประสงค

เพ่ือการบริหารจัดการดานการ
บรรเทาสาธารณภัยเปนไปดวย
ความเรียบรอย รองรองรับภารกจิ
ท่ีเพ่ิมมากขึ้น

เทศบาลตําบล
บานแหวน

100,000 100,000 100,000 การบริหารจัดการ
กจิการของ
เทศบาลตําบลบาน
แหวน เปนไปดวย
ความเรียบรอย

สํานักปลัด
ฯ

ยุทธศาสตรท่ี
4

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

4 โครงการเงนิสํารอง
จายกรณีฉุกเฉนิ

เพ่ือชวยเหลอืประชาชน
กรณีจําเปนเรงดวนซึ่งไม
สามารถคาดการณลวงหนา
ได เชนการเกดิสาธารณภัย
ตาง ๆ ฯลฯ ตามอํานาจ
หนาท่ีของเทศบาลตําบล
บานแหวน

เทศบาลตําบล
บานแหวน

500,000 500,000 500,000 ประชาชนไดรับ
การชวยเหลอื
กรณีเกดิ
เหตุการณจําเปน
เรงดวนตาง ๆ ได
อยางทันทวงที

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 4

-

5 โครงการกอสราง
อาคารปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือการบริหารจัดการดาน
การบรรเทาสาธารณภัย
เปนไปดวยความเรียบรอย
รองรองรับภารกจิท่ีเพ่ิมมาก
ขึ้น

อาคารศูนยปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

- - 200,000 การบริหาร
จัดการกจิการ
ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 4

-

6 จัดซื้อเคร่ืองสูบนํ้า
ปองกันภัยแลง / นํ้า
ทวม

เพ่ือการบริหารจัดการดาน
การบรรเทาสาธารณภัย
เปนไปดวยความเรียบรอย
รองรองรับภารกจิท่ีเพ่ิมมาก
ขึ้น

เทศบาลตําบล
บานแหวน

30,000 30,000 30,000 การบริหาร
จัดการกจิการ
ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 4

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

7 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการดาน
การบรรเทาสาธารณภัยเปนไป
ดวยความเรียบรอย รอง
รองรับภารกจิท่ีเพ่ิมมากขึ้น

เทศบาลตําบล
บานแหวน

30,000 30,000 30,000 การบริหารจัดการ
กจิการของเทศบาล
ตําบลบานแหวน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 4

-

8 โครงการอบรมการ
ใชวิทยุสื่อสาร

เพ่ือใหความรูเร่ืองการใชวิทยุ
สื่อสารใหกับผูปฏิบัติงานและ
บุคลากรของเทศบาลตําบล
บานแหวน รองรองรับภารกจิ
ท่ีเพ่ิมมากขึ้น

เทศบาลตําบล
บานแหวน

30,000 30,000 30,000 เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานสามารถ
ใชวิทยุสื่อสารได
อยางถูกตองตาม
หลักสากลฯ

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 4

-

9 จัดซื้อวัสดุ /
ครุภัณฑเพ่ือการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

- เพ่ือจัดหาอุปกรณ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย -เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
- เพ่ือใหการชวยเหลอื
ประชาชนเปนไปดวยความ
รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ

จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ และ
อุปกรณเพ่ือใชใน
งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาล
ตําบลบานแหวน

50,000 50,000 50,000 การดําเนินงานดาน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
มีประสิทภาพ
ใหบริการและ
ชวยเหลอืประชาชน
ไดทันตอเหตุการณ

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 4

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

10 โครงการฝกอบรม
ปองกันและระงับ
อัคคภัียในสถาน
ประกอบการ

เพ่ือใหสถานประกอบการ
ตาง ๆ ในเขตพ้ืตท่ีตําบล
บานแหวน มีความรูเร่ือง
การปองกันและระงับ
อัคคภัียตาง ๆ ลดความ
สูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยสิน

สถานประกอบการ
ในเขตพ้ืนท่ี ตําบล
บานแหวน

40,000 40,000 40,000 ปองกนัและลดความ
สูญเสียจากการเกดิ
อัคคภัียในสถาน
ประกอบการในเขต
พ้ืนท่ีตําบลบานแหวน

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 4

-

11 โครงการระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉนิ
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

เพ่ือการบริการทาง
การแพทยฉุกเฉนิใหกับ
ประชาชนอยางท่ัวถงึ
รวดเร็ว และทันตอ
เหตุการณ ลดความ
สูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

- จัดซื้อวัสดุ /
ครุภัณฑเพ่ือใชใน
งานบริการระบบ
การแพทยฉุกเฉนิ
- ฝกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรและ
ผูปฏิบัติงานดาน
การแพทยฉุกเฉนิ

50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับ
บริการอยางท่ัวถงึ
รวดเร็ว และทันตอ
เหตุการณ ความ
สูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยสินลดลง

สํานักปลัดฯ
กอง

สาธารณสุข
ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 4

-

12 สนับสนุนโครงการมวย
ไทยตานภัยยาเสพติด
(หมูท่ี 2)

สงเสริมใหเยาวชนใชเวลา
วางใหเกดิประโยชน
หางไกลยาเสพติด

หมูท่ี 2
ตําบลบานแหวน

50,000 50,000 50,000 ลดปญหายาเสพติด
และการม่ัวสุมของ
เยาวชน

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 4

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

13 สนับสนุนโครงการ
อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือขายผูประสานพลัง
แผนดิน
(25 ตาสับปะรด)
อําเภอหางดง

เพ่ือสนับสนุนนโยบายปอง
กนและแกไขปญหายาเสพ
ติดของรัฐบาลและสราง
การมีสวนรวมของคนใน
ชุมชน

อุดหนุน
งบประมาณใหกับ
ศพส.อ.หางดง

20,000 20,000 20,000 ชุมชนมีสวนรวมใน
การเฝาระวังและ
แกไขปญหายาเสพ
ติดในชุมชนของ
ตนเอง

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 4

-

14 สนับสนุนโครงการสราง
ความปรองดอง
สมานฉันทโดยผาน
กจิกรรมลูกเสอืชาวบาน
อําเภอหางดง

เพ่ือปกปองสถาบันและ
สรางความปรองดอง
สมานฉันท เกดิความเปน
ระเบียบในชุมชน

อุดหนุน
งบประมาณใหกับ
อําเภอหางดง

5,000 5,000 5,000 เกดิความสมานฉันท
ลดความขัดแยง
สรางเครือขายในการ
สอดสองภัยตาง ๆ ใน
สังคมและแสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดี

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 4

-

15 จัดซื้อแผงกัน้จราจร เพ่ือการบริหารจัดการดาน
การบรรเทาสาธารณภัย
เปนไปดวยความเรียบรอย
รองรองรับภารกจิท่ีเพ่ิม
มากขึ้น

เทศบาลตําบล
บานแหวน

20,000 20,000 20,000 การบริหารจัดการ
กจิการของเทศบาล
ตําบลบานแหวน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 4

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

16 จัดซื้อสัญญาณไฟ
หยุดตรวจ

เพ่ือการบริหารจัดการดาน
การบรรเทาสาธารณภัย
เปนไปดวยความเรียบรอย
รองรองรับภารกจิท่ีเพ่ิมมาก
ขึ้น

เทศบาลตําบล
บานแหวน

20,000 20,000 20,000 การบริหาร
จัดการกจิการ
ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 4

-

17 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาหมอก
ควันและไฟปา

เพ่ือสงเสริมใหชุมชนมีสวน
รวมในการปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปา
และเพ่ือใหชุมชนตระหนัก
ถงึการรักษาส่ิงแวดลอม

- จัดทําแผนพับ /
ปายประชาสัมพันธ
- รณรงคลดการเผา
ในพ้ืนท่ี
- ฯลฯ

20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความเขาใจและ
รวมกันแกไข
ปญหามลภาวะ

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 4

-

18 โครงการปรับปรุง
และตอเติมอาคาร
ศูนยอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือนประจําตําบล
บานแหวน

เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานให
เกดิประสิทธิภาพสูงสุด

อาคารศูนย
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
ประจําตําบลบาน
แหวน

- 100,000 - เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน
เพ่ิมขึ้น

- กองชาง
-สํานักปลัด
ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 4

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

19 โครงการติดต้ัง
กลองวงจรปด
ภายในตําบลบาน
แหวน

ติดต้ังกลองวงจรภายใน
ตําบลบานแหวน เพ่ือเฝา
ระวังจุดเส่ียงในการเกดิ
เหตุอาชญากรรม แหลงม่ัว
สุม ฯลฯ

ตําบลบานแหวน - 100,000 100,000 ขับเคล่ิอน
นโยบายของ
รัฐบาลในการ
ลดปญหายา
เสพติด และ
ปญหาสังคม
ตาง ๆ

สํานักปลัด
ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี
1 - 13

20 โครงการฝกอบรม
การรักษาความ
ปลอดภัยใน
หมูบาน

เพ่ือสงเสริมใหชุมชนดูแล
ตนเอง และรักษาความ
สงบเรียบรอยภายใน
หมูบาน เพ่ือลดปญหาการ
เกดิอาชญากรรมและ
ปญหายาเสพติด

หมูท่ี 1 - 13 - - 50,000 ปญหาตางๆ
ในหมูบานลด
นอยลง
ประชาชนมี
จติสํานึกใน
การดูแลรักษา
ชุมชนของ
ตนเอง

สํานักปลัด
ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 4

หมูท่ี
1 - 13

รวม 1,145,000 1,345,000 1,495,000



ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางท่ี 5.1 งานสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการใหความรูแก
ประชาชนในการรักษา
ส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ือใหความรูแกประชาชนใน
การดูแลส่ิงแวดลอม

อบรมใหความรู
แกประชาชนใน
การดูแล
ส่ิงแวดลอม

30,000 30,000 30,000 ตําบลบานแหวน
มีส่ิงแวดลอมท่ีดี
สะอาด เปน
ระเบียบ

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 3

-

2 โครงการสรางจติสํานึก
ใหประชาชนคัดแยกขยะ

- เพ่ือใหประชาชนมีความรู
เร่ืองการคัดแยกขยะ
- ลดคาใชจายในการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล
บานแหวน

ประชาสัมพันธ
และอบรมให
ความรูกับ
ประชาชนในการ
คัดแยกขยะ

30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรูและสราง
จติสํานึกท่ีดีใน
การคัดแยกขยะ

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 3

-

3 โครงการรณรงคทํา
ความสะอาด
(Big Cleaning Day)

- เพ่ือปรับปรุงส่ิงแวดลอม
ตาง ๆ ของตําบลบานแหวนให
มีความสะอาด เปนระเบียบ
นาอยูอาศัย -
ลดอัตราการปวยดวยโรคท่ี
เกดิจากส่ิงแวดลอมไมสะอาด

รณรงคทําความ
สะอาด
ส่ิงแวดลอมใน
ตําบลบานแหวน
จํานวน 13
หมูบาน

50,000 50,000 50,000 สภาพแวดลอม
ตําบลบานแหวน
มีความสะอาด
เปนระเบียบ นา
อยูอาศัย

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 3

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

4 โครงการลดขยะใน
ชุมชน

- เพ่ือสรางจติสํานึกในการ
ดูแลรักษาความสะอาดและ
คัดแยกขยะแกประชาชน
- เพ่ือใหส่ิงแวดลอม
บานเรือน หมูบานเปน
หมูบานนาอยูนามอง
- ลดปญหาปริมาณขยะท่ีมี
จํานวนมาก โดยการสงเสริม
ใหประชาชนคัดแยกขยะ
ประเภท ใบไม กิ่งไม นําไป
เปนวัตถุดิบในการผลิตปุย
อินทรีย

รณรงคใหความรูแก
ประชาชนในการคัด
แยกขยะ และการนํา
ขยะไปใชประโยชนใน
เชิงเกษตรกรรม ,
ประกวดหมูบานนา
อยูนามอง

50,000 50,000 50,000 ประชาชนคัด
แยกขยะได
ถูกตองและลด
ปญหาขยะใน
ชุมชน

กอง
สาธารณสุข

ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี
8, 11

รวม 160,000 160,000 160,000



รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559)

เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางท่ี 5.2 งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

1 โครงการขุดลอก
ลําเหมืองภายในตําบล
บานแหวน

เพ่ือใหการระบายนํ้าอยูใน
สภาพคลอง ทางเดินนํ้า
สะดวก

ลําเหมืองสาธารณะ
ตําบลบานแหวน

100,000 100,000 100,000 ปองกันการขาด
แคลนนํ้าในบาง
พ้ืนท่ี และ
ปองกันปญหานํ้า
ทวมขัง

กองชาง
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 3

หมูท่ี 1-
13

2 โครงการปลูกตนไมใน
ท่ีสาธารณะ

เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพให
สวยงาม เปนระเบียบ
เรียบรอยและรมร่ืน

ตําบลบานแหวน 20,000 20,000 20,000 เกดิทัศนียภาพท่ี
สวยงาม สะอาด
เรียบรอย

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 3

-

3 โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพถนนเลียบ
คลองชลประทาน

เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพถนน
เลียบคลองชลประทานให
สวยงาม เปนระเบียบ
เรียบรอย ประชาชนเกดิ
ความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

ตําบลบานแหวน 50,000 50,000 50,000 ทัศนียภาพถนน
เลียบคลอง
ชลประทาน
สะอาด
เรียบรอย ลด
การเกดิอุบัติดห
ตุ

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 3

-



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด
วา

จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สอดคลอง
กับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

แผน
ชุมชนป 2557

(บาท)
ป 2558
(บาท)

ป 2559
(บาท)

4 โครงการสงเสริม
ส่ิงแวดลอมหมูบาน
นามอง

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
รักษาส่ิงแวดลอมภายใน
หมูบานของตนเองใหสะอาด
เรียบรอย และสวยงาม

ตําบลบานแหวน - 50,000 50,000 ประชาชนเกดิ
ความตระหนักใน
การอนุรักษและ
รักษา
ส่ิงแวดลอม

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 3

-

5 โครงการฝกอบรม
เกษตรอินทรีย

เพ่ือสงเสริมและใหความรู
แกเกษตรกรในการลด
ตนทุนการใชปุยเคมีและยา
ฆาแมลง

ตําบลบานแหวน - 50,000 - เกษตรกรมี
ความรูและใช
สารเคมีลดลง ใน
การทํา
เกษตรกรรม

สํานักปลัดฯ ยุทธศาสตร
ท่ี 3

-

6 โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพท่ี
สาธารณะ

เพ่ือใหท่ีสาธารณะเกดิความ
สะอาด สวยงามและเปน
ระเบียบเรียบรอย

ตําบลบานแหวน - - 100,000 ท่ีดินสาธารณะ
เกดิความสะอาด
สวยงาม เปน
ระเบียบ

-กองชาง
-สํานักปลัด

ฯ

ยุทธศาสตร
ท่ี 3

-



สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ

และการติดตาม ประเมินผล
.....................................................

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผล เปนขั้นตอนที่สําคัญ
จะตองดําเนินการตอเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป กลาวคือเมื่อผูบริหาร
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป และไดจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว หนวยงานเปนผูนําแผนพัฒนา
สามปไปสูการปฏิบัตเิพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป

1.) องคกรรับผิดชอบการติดตามและประเมินผล
องคกรการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มี
อํานาจหนาที่

1. กําหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ
หนึ่งครัง้ ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป ทัง้นี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบิวัน

4. แตงตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัตงิานตามที่เห็นสมควร

2.) รูปแบบการดําเนินงาน
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการดําเนินงานติดตามประเมินผล โดยมีการ

กําหนดแนวทางและการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เปดเวทีและโอกาสใหทุกภาคสวนทุกระดับตั้งแต
ชุมชนหมูบานถึงระดับตําบลไดนําเสนอปญหา ความตองการ แผนงานโครงการใหคณะกรรมการทุก
ระดับมีสวนรวมในการกลั ่นกรอง เพื ่อขอสนับสนุนงบประมาณ โดยมีการพิจารณาตามลําดับ
ความสําคัญของปญหาที่สนองตอยุทธศาสตรนอกจากนี้ควรมีการสื่อสารและประชาสัมพันธแผน
ยุทธศาสตรในภาพรวมใหแกหนวยงานราชการ เอกชน และชุมชนในพื้นที่และมีการติดตามประเมินผล
โดยมีตัวช้ีวัดความสําเร็จของงาน



3.) การประสานงาน
เทศบาลตําบลบานแหวน เปนหนวยราชการทองถิ่น และเปนหนวยงานหลักในการประสานการ

ดําเนนิงานจากทุกสวนราชการ ที่มีเปาหมายในการพัฒนาตําบลโดยผานคณะผูบริหารคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลบานแหวน และใหมีการประสานงานเปนประจํากับหนวยงานที่เกี่ยวของ

4.) การเงินงบประมาณ
แหลงเงินงบประมาณสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบล ใชเงินงบประมาณอันเปนรายไดจากภาษีของทองถิ่นเอง รัฐบาลจัดสรรให และการขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นอื่นที่เกี่ยวของสนับสนุน

5.) วธิกีารนําแผนไปสูการปฏบิัต ิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามป
กําหนดใหสวนราชการตางๆ ที่รับผิดชอบใหดําเนนิการตามแผนงาน / โครงการ        ที่ไดรับ

การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

6.) วธิกีารตดิตามผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏบิัติ
1.1  การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ องคกรหลักคอืคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลซึ่ง

อาจจะแตงตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัตงิาน
1.2  วธิกีารประเมินผลระดับความสําเร็จ และลมเหลวของแผนงาน/โครงการ          มี 3

ระดับ คอื
(1) ผลผลติ เปนการพจิารณา ปรมิาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพ และความ      พงึพอใจ
(2) ผลลัพธผลที่เกดิจากผลผลิตซึ่งเปนการวัดระดับความสําเร็จและความลมเหลวของ

ผลลัพธของแผนงาน/โครงการเปนการพจิารณาถงึการใหประโยชนและความคุมคาของ
โครงการ

(2) ผลลัพธสุดทายผลของโครงการแตละโครงการควรบรรลุผลลัพธสุดทาย          ซึ่งเปน
ผลที่กอใหเกดิประโยชนตอสวนรวม

7.) การกําหนดหวงเวลาในการตดิตามและประเมนิผล
คณะกรรมการติตามและประเมินผล กําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามป โดยประเมินผลในภาพรวมอยางนองปละ 1 ครั้ง รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน


