
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
……………………………………………………………………………. 

 

  ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-  
2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ตามกรอบและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับความเห็นชอบ
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแล้ว นั้น 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านแหวน ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาและจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี       
(พ.ศ. 2561- 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ต่อไป 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 
 

 (ลงชื่อ)  
                   (นายชุมพร จาปัญญะ) 
              นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ“แผนพัฒนา
สามปี”โดยให้จัดท า“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”แทน โดยให้เริ่มจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับแรกเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561 – 2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา 

  เนื่องจากยังมีโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นท่ี  รวมทั้งโครงการที่ต้องด าเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล              
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2564) ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็น ที่จะต้องด าเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–พ.ศ.2564) ฉบับที่ 1 เพ่ือการพัฒนาต าบลบ้านแหวนและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี ต่อไป 

  เทศบาลต าบลบ้านแหวน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1 นี้ จะได้ใช้เป็น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม)  และตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหวนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
        

เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
กุมภาพันธ์ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
         

                       หน้า 
 
•  เหตุผลและความจ าเป็น               1
           
•  แบบ ผ.01 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   2 
กรณเีพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
 
•  แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   26 
กรณเีพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
 
•  แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)     41  
กรณเีพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
 
•  แบบ ผ.08 รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   43 
กรณเีพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 
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1 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 
 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา  เนื่องจากยังมีโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  รวมทั้งโครงการที่ต้องด าเนินการ
ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมิได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็น ที่
จะต้องด าเนินการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–พ.ศ.2564) เพ่ือ
การพัฒนาต าบลบ้านแหวนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

กรณีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน , และ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน, และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
บ้านไร่  หมู่ที่ 1   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าแบบปิด (ถนน
สายหลัก) ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 112.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.70 เมตร พร้อม
เทถนนคอนกรีตไหล่ทาง 
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 
112.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

สามารถระบายน้ า ใน
ฤดูน้ าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 
112.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.70 
เมตร พร้อมเท
ถนนคอนกรีต
ไหล่ทาง กว้าง 
2.00 เมตร 
ยาว 112.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

 481,000   -    -    -  ร้อยละ 75-85 
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มา 

 มีการระบายน้ า
ที่ด ีป้องกันน้ า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

รวม  481,000.00             -               -             -    
    



4 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน , และยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน, และ ยุทธศาสตร์ที ่3  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
บ้านโขงขาว   หมู่ที่ 2   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
1 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล. (มอก.1166-2536) 
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร จ านวน รวม 
31 ท่อน พร้อมบ่อพัก
จ านวน 1 บ่อ 

สามารถระบายน้ า ใน
ฤดูน้ าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร ลึก 1.50 
เมตร จ านวน รวม 
31 ท่อน พร้อม
บ่อพักจ านวน 1 
บ่อ 

 656,000   -   -   -  ร้อยละ75-85 
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร ไป - มา 

 มีการระบายน้ าที่
ดี ป้องกันน้ าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

รวม  656,000   -   -   -  
    

 
 
 
 
 



5 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน , และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน, และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
บ้านท้าวบุญเรือง   หมู่ที่ 3   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวย ูขนาด
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
32.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร วางท่อชนิด
เหลี่ยม คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 1.20 เมตร 
ลึก 1.20 เมตร มอก.
1164-2536 จ านวน 5 
ท่อน พร้อมเทคอนกรีต
ปรับระดับพ้ืนรางระบาย
น้ าเปิด 

สามารถระบายน้ า ใน
ฤดูน้ าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 32.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร วาง
ท่อชนิดเหลี่ยม 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 1.20 
เมตร ลึก 1.20 
เมตร มอก.1164-
2536 จ านวน 5 
ท่อน พร้อมเท
คอนกรีตปรับ
ระดับพื้นราง
ระบายน้ าเปิด 

 497,400   -    -    -   ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้ า
ที่ด ีป้องกันน้ า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

รวม  497,400   -   -   -  
   



6 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน , และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน, และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
บ้านช่างค าน้อย   หมู่ที่ 4   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบบประปาหมู่บ้าน 

ก่อสร้างวางท่อระบบ
ประปาหมู่บ้าน  

ระบบประปา
หมู่บ้าน 1 ระบบ 

 513,700   -    -   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาประปา
หมู่บ้านร้อยละ75-
85 

 มีระบบประปา
หมู่บ้านที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อ
ใช้อุปโภคบริโภค  

กองช่าง 

รวม  513,700   -   -   -  
    

 
 
 
 
 
 



7 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน , และ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน, และ ยุทธศาสตร์ที ่3  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
บ้านช่างค าหลวง  หมู่ที่ 5   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ)  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เลียบวัดช่างค าหลวง) จ านวน 
2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 181.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือจ านวนพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 867.50 ตารางเมตร 

เพื่อให้
ประชาชนมี
เส้นทางส าหรับ
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
78.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 181.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
จ านวนพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
867.50 ตารางเมตร 

 495,000   -    -    -  ร้อยละ75-85 
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร ไป-
มา 

 
ประชาชน
มีการ
คมนาคมที่
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ปิด (ซอย 6 ต่อจากโครงการเดิม) 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 109.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร 

สามารถระบาย
น้ า ในฤดูน้ า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และป้องกันการ
เกิดอุทกภัย 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 109.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

 242,900   -    -    -  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ต่อการแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้ าและ
น้ าท่วมขังร้อย
ละ75-85 

 มีการ
ระบายน้ า
ที่ด ี
ป้องกันน้ า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

รวม  737,900   -   -   -  
   



8 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน , และ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน, และ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
บ้านปากกอง   หมู่ที่ 6   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ไหล่ทางถนนสาย
หลัก) ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 1.30 
เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 
0.13 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร 
หนา 0.13 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 
เมตร หนา 0.13 เมตรหรือ
จ านวนพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 109 
ตารางเมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
1.30 เมตร ยาว 
5.00 เมตร หนา 
0.13 เมตร ช่วงที่ 2 
ขนาดกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 9.00 เมตร 
หนา 0.13 เมตร ช่วง
ที่ 3 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร หนา 
0.13 เมตรหรือ
จ านวนพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 109 ตาราง
เมตร 

 54,000   -   -    -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป-มา 

 ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

 
 



9 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ)  ปี  2561   ปี  
2562  

 ปี  
2563  

ปี  
2564 

(KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบปิด (ซอย 3) ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
67.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร 

สามารถระบายน้ า 
ในฤดูน้ าหลากได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และป้องกันการ
เกิดอุทกภัย 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 67.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร 

 251,500   -   -   -  ร้อยละ75-85 
ของประชาชนท่ี
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร ไป - มา 

 มีการระบาย
น้ าท่ีดี ป้องกัน
น้ าท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

รวม  305,500   -   -   -   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน , และ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน, และ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
บ้านป่าหมาก   หมู่ที่ 7   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. (มอก.
1166-2536) ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร จ านวนรวม 
27 ท่อน พร้อมบ่อพัก
จ านวน 1 บ่อ 

สามารถระบายน้ า ในฤดู
น้ าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร ลึก 1.50 
เมตร จ านวนรวม 
27 ท่อน พร้อมบ่อ
พักจ านวน 1 บ่อ 

 576,000   -    -    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังร้อยละ
75-85 

 มีการระบายน้ า
ที่ด ีป้องกันน้ า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

รวม  576,000   -   -   -  
    

 
 
 
 



11 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน , และ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน, และ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
บ้านต้นเฮือด   หมู่ที่ 8   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้าน
ต้นไฮ ซอย 1) ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
83.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือ
จ านวนพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 249 ตร.ม. 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 83.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) 
หรือจ านวนพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 
249 ตร.ม. 

 142,000   -    -    -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป-มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยและมี
การระบายน้ าที่ดี 
ป้องกันน้ าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

 
 
 
 



12 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  
2562  

 ปี  
2563  

ปี  
2564 

(KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าแบบปิด 
(ซอยข้างวัด) ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 
79.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร  

สามารถระบายน้ า ในฤดู
น้ าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
79.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร  

 205,000   -    -   -  ตวามพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังร้อยละ  75-
86 

 มีการระบายน้ าที่
ดี ป้องกันน้ าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อเหลี่ยม คสล. 
ขนาดกว้าง 2.10 
เมตร ลึก 1.80 
เมตร จ านวน 6 ท่อน
พร้อมราวกันตกและ
ผิวถนน คสล.กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
8.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

สามารถระบายน้ า ในฤดู
น้ าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ขนาดกว้าง 2.10 
เมตร ลึก 1.80 เมตร 
จ านวน 6 ท่อนพร้อม
ราวกันตกและผิวถนน 
คสล.กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 8.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 270,400     -   -  ตวามพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังร้อยละ  75-
87 

 มีการระบายน้ าที่
ดี ป้องกันน้ าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

รวม  617,400   -   -   -  
    

 
 
 
 
 



13 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน , และ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน, และ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
บ้านเด่ือ  หมู่ที่ 9   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ  หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 
0.80 เมตร มอก.ช้ัน 3 
จ านวน 94 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก จ านวน 
11 บ่อ 

สามารถระบายน้ า 
ในฤดูน้ าหลากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และป้องกันการเกิด
อุทกภัย 

ขนาด 0.80 เมตร 
มอก.ช้ัน 3 จ านวน 
94 ท่อน พร้อม
บ่อพัก จ านวน 11 
บ่อ 

  499,000   -    -    -  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ต่อการแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้ าและ
น้ าท่วมขังร้อย
ละ75-85 

 มีการระบายน้ าที่ดี 
ป้องกันน้ าท่วมขังได้  

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าแบบปิด 
(ซอย 1) ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 138.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

สามารถระบายน้ า 
ในฤดูน้ าหลากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และป้องกันการเกิด
อุทกภัย 

ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 138.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

  348,700   -   -    -  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ต่อการแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้ าและ
น้ าท่วมขังร้อย
ละ75-85 

 มีการระบายน้ าที่ด ี
ป้องกันน้ าท่วมขังได้  

กองช่าง  

รวม  847,700   -   -   -  
   



14 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน , และ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน, และ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
บ้านจอมทอง   หมู่ที่ 10   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ป่าช้า บ้าน
จอมทอง ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 12 เมตร 

เพื่อก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ฌาปณ
สถานประจ าหมู่บ้าน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
จัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ขั้นพื้นฐาน 

ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 12 
เมตร 

 560,000   -   -   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ประชาชน
มีฌาปณสถาน
ประจ าหมู่บ้าน 
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและจัดสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกขั้น
พื้นฐาน ให้กับ
ประชาชน  

กองช่าง  

รวม  560,000   -   -   -  
    

 
 
 
 



15 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน , และ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน, และ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
บ้านดู่  หมู่ที่ 11   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบหอ
ถังเหล็กเก็บน้ า (ถังแชม
เปญ) ขนาดความจุ 20 
ลบ.ม. พร้อมระบบกรอง
น้ า 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านเพื่อพัฒนา
แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 

ขนาดความจ ุ20 
ลบ.ม. พร้อม
ระบบกรองน้ า 

 993,000   -   -    -   ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาประปา
หมู่บ้านร้อยละ75-
85 

 มีระบบประปา
หมู่บ้านที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อ
ใช้อุปโภคบริโภค  

กองช่าง    

รวม  993,000   -   -   -  
    

 
 
 
 
 



16 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน , และ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน, และ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
บ้านดอนไฟ   หมู่ที่ 12   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าแบบปิด (ซอย 
2/1)  ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 76.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

สามารถระบายน้ า ใน
ฤดูน้ าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 76.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

  188,300   -   -    -  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 75 - 85 

 ประชาชนมี
สถานท่ีในการท า
กิจกรรมร่วมกัน  

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างก าแพง
กันดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดฐานกว้าง 
2.20 เมตร สูง 2.00 
เมตร ยาว 46 เมตร 
พร้อมราวกันตก 

เพื่อป้องกันการเกิดดิน
ถล่มและป้องกัน
อุบัติเหตุในการสัญจร 

ขนาดฐานกว้าง 
2.20 เมตร สูง 
2.00 เมตร ยาว 
46 เมตร พร้อมราว
กันตก 

  526,000   -    -    -  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 75 - 85 

 มีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

กองช่าง    

รวม  714,300   -   -   -  
    



17 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน , และ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน, และ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
บ้านศรีสรร   หมู่ที่ 13   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการก่อสร้างวางท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 1.50  เมตร ลึก 
1.20 เมตร จ านวน 31 
ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน 
2 บ่อ 

สามารถระบายน้ า ในฤดู
น้ าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

กว้าง 1.50  เมตร 
ลึก 1.20 เมตร 
จ านวน 31 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก
จ านวน 2 บ่อ 

 496,000   -   -   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ าและน้ า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบาย
น้ าท่ีดี ป้องกัน
น้ าท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

รวม  496,000   -   -   -  
    

 
 
 
 



18 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
แผนงาน           1)  แผนงานการศึกษา      
ที ่ โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกน
น าเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
มีกิจกรรมที่ดี
และฝึกการ
เสียสละเห็นแก่
ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง 

เด็กและ
เยาวชนต าบล
บ้านแหวน 

 50,000   50,000   50,000   50,000  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 เด็กและเยาวชน
มีกิจกรรมที่ดีและ
ฝึกการเสียสละ
เห็นแก่ส่วนรวม
เป็นที่ตั้งอีกท้ัง
เป็นการสนับสนุน
กลุ่มเครือข่ายใน
ต าบล  

กองการศึกษา ฯ   

2 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน 
(จ านวน 4 
แห่ง) 

 
255,000  

 
255,000  

 
255,000  

 
255,000  

มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 การบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กองการศึกษาฯ 

 
 



19 
ที ่ โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

3 โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุม
เครื่องเล่นสนาม 
ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
25 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 
125.00 ตาราง
เมตร 

เพ่ือท าหลังคา
คลุมเครื่องเล่น
สนาม เพ่ิมระดับ
ความปลอดภัย
ให้กับผู้ใช้บริการ
และเป็นการ
ป้องกันสภาพ
ภูมิอากาศ
แปรปรวน 

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 25 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
125.00 
ตารางเมตร ใน
พ้ืนที่ หมู่ที่ 2 
บ้านโขงขาว 

 -   
303,000  

  -   -  มี
ความส าเร็จ
ในการ
บริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และ
โครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 เพ่ิมระดับ
ความปลอดภัย
ให้กับบุตรหลาน 
เด็ก นักเรียนที่
ใช้บริการ อีกท้ัง
ยังเพ่ิมศักยภาพ
การป้องกันทั้ง
สภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลง  

กองการศึกษา
ฯ  กองช่าง 

รวม  305,000  608,000  305,000  305,000  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
แผนงาน           2)  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรวลัยลักษณ์ 
อัคราชกุมารี 

เพ่ือ
ด าเนินการ
ส ารวจข้อมูล
จ านวนสุนัข 
แมว ป้องกัน
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

จ านวนสุนัข 
770 ตัว 
จ านวนแมว 
401 ตัว 

 38,643   38,643   38,643   
38,643  

มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 ป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า  

กองสาธารณสุขฯ 

รวม  38,643   38,643   38,643  38,643  
    

 
 
 
 
 
 



21 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
แผนงาน           3)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     
ที ่ โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการธรรม
สัญจร 

เพ่ือรักษาและ
คงไว้ในหลักค า
สอนทาง
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมธรรม
สัญจร, ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ต าบล
บ้านแหวนและใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

 25,000   25,000   25,000   25,000  มีความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
งบประมาณและ
โครงการ ร้อยละ 
75-85 

 ประชาชน
ตระหนักถึงหลัก
ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา  

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการ
อนุรักษ์
ประเพณี
เข้าพรรษา 

เพ่ือรักษาและ
สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลบ้าน
แหวน 

 20,000   20,000   20,000   20,000  มีความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
งบประมาณและ
โครงการ ร้อยละ 
75-85 

 ประชาชน
ตระหนักถึง
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ร่วมสืบสานให้คง
อยู่ต่อไป  

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



22 
ที ่ โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ)  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

3 โครงการ
อุดหนุนวัด
ตามโครงการ
สรงน้ าพระ
ธาตุ 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณี และ
ให้ประชาชน
ร่วมกิจกรรม
ทาง
พระพุทธศาสนา 

วัดภายในต าบลบ้าน
แหวน จ านวน 6 วัด 
ประกอบด้วย (1) วัด
จอมทอง งบปรมาณ 
15,000 บาท (2) วัด
ช่างค าหลวง 
งบปรมาณ 15,000 
บาท (3) วัดท้าวบุญ
เรือง งบปรมาณ 
15,000 บาท (4) วัด
เทพประสิทธิ์(วัดต้น
เฮือด) งบปรมาณ 
15,000 บาท (5) วัด
ป่าหมาก งบปรมาณ 
15,000 บาท (6) 
วัดวรเวทย์วิสิฐ 
งบปรมาณ 15,000 
บาท 

 90,000   90,000   90,000   90,000  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-85 

 เกิดความ
สามัคคีในชุมชน
และเสริมสร้าง
มงคลแก่ชีวิต  

กองการศึกษาฯ 

รวม  135,000  135,000  135,000  135,000  
    

 
 
 
 



23 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม  
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
แผนงาน           1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป                      
ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองท้องถ่ินโดยมี
จุดมุ่งหมายในการ
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
ให้กับพี่น้องประชาชน
ได้เข้มข้นขึ้น 

การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

240,000   20,000   20,000   20,000  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
บ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข จาก
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

ส านักปลัดฯ/
อปท.ในเขต
อ าเภอหางดง 

2 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูล
หัตถกรรมไม้แกะสลัก
บ้านแหวน (ศูนย์ไชโย) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าอาคารศูนย์
ข้อมูลหัตถกรรมไม้
แกะสลักบ้านแหวน 
(ศูนย์ไชโย) ในการ
รองรับการประชุมใน
ระดับต่าง ๆ 

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าอาคาร
ศูนย์ข้อมูล
หัตถกรรมไม้
แกะสลักบ้าน
แหวน (ศูนย์
ไชโย) จ านวน 
1 ระบบ 

 100,000   -   -   -  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
87 

 มีห้อง
ประชุมที่
พร้อมรองรับ
การประชุม
ในระดับต่าง 
ๆ อย่างมีปรสิ
ทธิภาพ  

ส านักปลัดฯ,
กองช่าง 

รวม 340,000   20,000   20,000   20,000  
   



24 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ 
แผนงาน           1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน        
ที ่ โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

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

จัดหาวัสดุ
และครุภัณฑ์
เกี่ยวกับ
ระบบ
กล้องโทรทัศ
น์วงจรปิด 
CCTV 

จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์
เกี่ยวกับระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV 

จัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV
เทศบาลต าบล
บ้านแหวน 

 99,700        มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
โครงการ ร้อย
ละ 75-85 

 การด าเนินงาน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 
ให้บริการและ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันต่อ
เหตุการณ์  

ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 



25 
ที ่ โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
2 โครงการติดตั้ง

ถังดับเพลิง
ประจ าชุมชน 

เพ่ือติดตั้งถัง
ดับเพลิงประจ า
ชุมชน เป็นการ
วางแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
ในชุมชน 

จัดหาถัง
ดับเพลิงไว้
ประจ าชุมชน
ภายในเขต
เทศบาลต าบล
บ้านแหวน 

 -   120,000   120,000  120,000  มีความส าเร็จใน
การบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
โครงการ ร้อย
ละ 75-86 

 การด าเนินงาน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 
ให้บริการและ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทัน
ต่อเหตุการณ์  

ส านักปลัดฯ 

3 โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  
(อปพร.) 

เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
ต าบลบ้านแหวน
รวมทั้งบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  
(อปพร.)ต าบล
บ้านแหวน 

 -   150,000   -   -  มีความส าเร็จใน
การบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
โครงการ ร้อย
ละ 75-87 

 การด าเนินงาน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 
ให้บริการและ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทัน
ต่อเหตุการณ์  

ส านักปลัดฯ 

รวม  99,700   270,000   120,000  120,000  
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แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
 

ส าหรับ 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน 

 
 
 
 
 

 



27 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
แผนงาน    แผนงานสาธารณสุข  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  

2564 
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 

บ้านไร่ หมู่ที่ 1 
1 โครงการปรับปรุง

ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช  
สุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้เด็กขาด
สารอาหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

เด็กอายุ 0-60 
เดือน และ
ผู้ปกครองจ านวน 
20 คน บ้านไร่ 
หมู่ที่ 1 

 5,650   5,650   5,650   5,650  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 เด็กขาด
สารอาหาร
ได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
และมีภาวะ
โภชนาการ
เพ่ิมข้ึน  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

2 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพ่ือกระตุ้นให้สตรีใน
หมู่บ้านตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

สตรี บ้านไร่ หมู่
ที่ 1 จ านวน 25 
คน 

 6,700   6,700   6,700   6,700  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
90 

 สตรีใน
หมู่บ้านตรวจ
เต้านมด้วย
ตนเอง  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 



28 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 

โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 
3 โครงการอบรมหมอ

หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เพ่ือให้หมอบ้านมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ
อนามัย 

จิตอาสาด้าน
สาธารณสุข บ้าน
ไร่ หมู่ที่ 1 
จ านวน 30 คน 

 7,650   7,650   7,650   7,650  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
91 

 หมอบ้านมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัย  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

รวม  20,000   20,000   20,000  20,000  
   บ้านโขงขาว หมู่ที่ 2 

1 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช  
สุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้เด็กขาด
สารอาหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

เด็กอายุ 0-60 
เดือน และ
ผู้ปกครองจ านวน 
20 คน หมู่ที่ 2 

 5,650   5,650   5,650   5,650  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 เด็กขาด
สารอาหาร
ได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
และมีภาวะ
โภชนาการ
เพ่ิมข้ึน  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

2 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพ่ือกระตุ้นให้สตรีใน
หมู่บ้านตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

สตรี หมู่ที่ 2 
จ านวน 25 คน 

 6,700   6,700   6,700   6,700  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
90 

 สตรีใน
หมู่บ้านตรวจ
เต้านมด้วย
ตนเอง  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

 



29 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  

2564 
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 

3 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เพ่ือให้หมอบ้านมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ
อนามัย 

จิตอาสาด้าน
สาธารณสุข บ้าน
ไร่ หมู่ที่ 1 
จ านวน 30 คน 

 7,650   7,650   7,650   7,650  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
91 

 หมอบ้านมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัย  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

รวม  20,000   20,000   20,000  20,000  
   บ้านท้าวบุญเรือง หมู่ที่ 3 

1 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช  
สุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้เด็กขาด
สารอาหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

เด็กอายุ 0-60 
เดือน และ
ผู้ปกครองจ านวน 
20 คน หมู่ที่ 3 

 5,650   5,650   5,650   5,650  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 เด็กขาด
สารอาหาร
ได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
และมีภาวะ
โภชนาการ
เพ่ิมข้ึน  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

2 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพ่ือกระตุ้นให้สตรีใน
หมู่บ้านตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

สตรี หมู่ที่ 3 
จ านวน 25 คน 

 6,700   6,700   6,700   6,700  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
90 

 สตรีใน
หมู่บ้านตรวจ
เต้านมด้วย
ตนเอง  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 



30 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  

2564 
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 

3 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เพ่ือให้หมอบ้านมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ
อนามัย 

จิตอาสาด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
3 จ านวน 30 
คน 

 7,650   7,650   7,650   7,650  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
91 

 หมอบ้านมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัย  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

รวม  20,000   20,000   20,000  20,000  
   บ้านช่างค าน้อย หมู่ที่ 4 

1 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช  
สุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้เด็กขาด
สารอาหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

เด็กอายุ 0-60 
เดือน และ
ผู้ปกครองจ านวน 
20 คน หมู่ที่ 4 

 5,650   5,650   5,650   5,650  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 เด็กขาด
สารอาหาร
ได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
และมีภาวะ
โภชนาการ
เพ่ิมข้ึน  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

2 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพ่ือกระตุ้นให้สตรีใน
หมู่บ้านตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

สตรี หมู่ที่ 4 
จ านวน 25 คน 

 6,700   6,700   6,700   6,700  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
90 

 สตรีใน
หมู่บ้านตรวจ
เต้านมด้วย
ตนเอง  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 



31 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  

2564 
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 

3 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เพ่ือให้หมอบ้านมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ
อนามัย 

จิตอาสาด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
4 จ านวน 30 
คน 

 7,650   7,650   7,650   7,650  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
91 

 หมอบ้านมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัย  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

รวม  20,000   20,000   20,000  20,000  
   บ้านช่างค าหลวง หมู่ที่ 5 

1 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช  
สุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้เด็กขาด
สารอาหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

เด็กอายุ 0-60 
เดือน และ
ผู้ปกครองจ านวน 
20 คน หมู่ที่ 5 

 5,650   5,650   5,650   5,650  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 เด็กขาด
สารอาหาร
ได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
และมีภาวะ
โภชนาการ
เพ่ิมข้ึน  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

2 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพ่ือกระตุ้นให้สตรีใน
หมู่บ้านตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

สตรี หมู่ที่ 5 
จ านวน 25 คน 

 6,700   6,700   6,700   6,700  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
90 

 สตรีใน
หมู่บ้านตรวจ
เต้านมด้วย
ตนเอง  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 



32 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  

2564 
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 

3 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เพ่ือให้หมอบ้านมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ
อนามัย 

จิตอาสาด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
5 จ านวน 30 
คน 

 7,650   7,650   7,650   7,650  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
91 

 หมอบ้านมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัย  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

รวม  20,000   20,000   20,000  20,000  
   บ้านปากกอง หมู่ที่ 6 

1 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช  
สุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้เด็กขาด
สารอาหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

เด็กอายุ 0-60 
เดือน และ
ผู้ปกครองจ านวน 
15 คน หมู่ที่ 6 

 3,675   3,675   3,675   3,675  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 เด็กขาด
สารอาหาร
ได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
และมีภาวะ
โภชนาการ
เพ่ิมข้ึน  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

2 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพ่ือกระตุ้นให้สตรีใน
หมู่บ้านตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

สตรี หมู่ที่ 6 
จ านวน 20 คน 

 5,000   5,000   5,000   5,000  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
90 

 สตรีใน
หมู่บ้านตรวจ
เต้านมด้วย
ตนเอง  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 



33 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  

2564 
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 

3 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เพ่ือให้หมอบ้านมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ
อนามัย 

จิตอาสาด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
5 จ านวน 19 
คน 

 11,325   11,325   11,325  11,325  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
91 

 หมอบ้านมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัย  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

รวม  20,000   20,000   20,000  20,000  
   บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 

1 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช  
สุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้เด็กขาด
สารอาหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

เด็กอายุ 0-60 
เดือน และ
ผู้ปกครองจ านวน 
13 คน หมู่ที่ 7 

 3,600   3,600   3,600   3,600  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 เด็กขาด
สารอาหาร
ได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
และมีภาวะ
โภชนาการ
เพ่ิมข้ึน  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

2 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพ่ือกระตุ้นให้สตรีใน
หมู่บ้านตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

สตรี หมู่ที่ 7 
จ านวน 20 คน 

 6,000   6,000   6,000   6,000  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
90 

 สตรีใน
หมู่บ้านตรวจ
เต้านมด้วย
ตนเอง  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 



34 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  

2564 
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 

3 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เพ่ือให้หมอบ้านมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ
อนามัย 

จิตอาสาด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
7 จ านวน 16 
คน 

 10,400   10,400   10,400  10,400  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
91 

 หมอบ้านมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัย  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

รวม  20,000   20,000   20,000  20,000  
   บ้านต้นเฮือด หมู่ที่ 8 

1 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช  
สุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้เด็กขาด
สารอาหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

เด็กอายุ 0-60 
เดือน และ
ผู้ปกครองจ านวน 
18 คน หมู่ที่ 8 

 4,740   4,740   4,740   4,740  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 เด็กขาด
สารอาหาร
ได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
และมีภาวะ
โภชนาการ
เพ่ิมข้ึน  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

2 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพ่ือกระตุ้นให้สตรีใน
หมู่บ้านตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

สตรี หมู่ที่ 8 
จ านวน 20 คน 

 5,250   5,250   5,250   5,250  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
90 

 สตรีใน
หมู่บ้านตรวจ
เต้านมด้วย
ตนเอง  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 



35 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  

2564 
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 

3 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เพ่ือให้หมอบ้านมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ
อนามัย 

จิตอาสาด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
8 จ านวน 15 
คน 

 10,010   10,010   10,010  10,010  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
91 

 หมอบ้านมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัย  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

รวม  20,000   20,000   20,000  20,000  
   บ้านเดื่อ หมู่ที่ 9 

1 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช  
สุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้เด็กขาด
สารอาหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

เด็กอายุ 0-60 
เดือน และ
ผู้ปกครองจ านวน 
20 คน หมู่ที่ 9 

 4,400   4,400   4,400   4,400  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 เด็กขาด
สารอาหาร
ได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
และมีภาวะ
โภชนาการ
เพ่ิมข้ึน  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

2 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพ่ือกระตุ้นให้สตรีใน
หมู่บ้านตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

สตรี หมู่ที่ 9 
จ านวน 20 คน 

 5,000   5,000   5,000   5,000  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
90 

 สตรีใน
หมู่บ้านตรวจ
เต้านมด้วย
ตนเอง  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 



36 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  

2564 
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 

3 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เพ่ือให้หมอบ้านมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ
อนามัย 

จิตอาสาด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
9 จ านวน 20 
คน 

 10,600   10,600   10,600  10,600  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
91 

 หมอบ้านมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัย  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

รวม  20,000   20,000   20,000  20,000  
   บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 

1 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช  
สุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้เด็กขาด
สารอาหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

เด็กอายุ 0-60 
เดือน และ
ผู้ปกครองจ านวน 
18 คน หมู่ที่ 
10 

 4,840   4,840   4,840   4,840  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 เด็กขาด
สารอาหาร
ได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
และมีภาวะ
โภชนาการ
เพ่ิมข้ึน  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

2 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพ่ือกระตุ้นให้สตรีใน
หมู่บ้านตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

สตรี หมู่ที่ 10 
จ านวน 18 คน 

 4,890   4,890   4,890   4,890  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
90 

 สตรีใน
หมู่บ้านตรวจ
เต้านมด้วย
ตนเอง  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 



37 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  

2564 
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 

3 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เพ่ือให้หมอบ้านมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ
อนามัย 

จิตอาสาด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
10 จ านวน 18 
คน 

 10,270   10,270   10,270  10,270  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
91 

 หมอบ้านมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัย  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

รวม  20,000   20,000   20,000  20,000  
   บ้านดู่ หมู่ที่ 11 

1 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช  
สุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้เด็กขาด
สารอาหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

เด็กอายุ 0-60 
เดือน และ
ผู้ปกครองจ านวน 
18 คน หมู่ที่ 
11 

 4,840   4,840   4,840   4,840  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 เด็กขาด
สารอาหาร
ได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
และมีภาวะ
โภชนาการ
เพ่ิมข้ึน  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

2 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพ่ือกระตุ้นให้สตรีใน
หมู่บ้านตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

สตรี หมู่ที่ 11 
จ านวน 20 คน 

 5,270   5,270   5,270   5,270  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
90 

 สตรีใน
หมู่บ้านตรวจ
เต้านมด้วย
ตนเอง  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 



38 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  

2564 
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 

3 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เพ่ือให้หมอบ้านมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ
อนามัย 

จิตอาสาด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
11 จ านวน 18 
คน 

 9,890   9,890   9,890   9,890  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
91 

 หมอบ้านมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัย  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

รวม  20,000   20,000   20,000  20,000  
   บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 

1 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช  
สุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้เด็กขาด
สารอาหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

เด็กอายุ 0-60 
เดือน และ
ผู้ปกครองจ านวน 
15 คน หมู่ที่ 
12 

 3,675   3,675   3,675   3,675  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 เด็กขาด
สารอาหาร
ได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
และมีภาวะ
โภชนาการ
เพ่ิมข้ึน  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

2 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพ่ือกระตุ้นให้สตรีใน
หมู่บ้านตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

สตรี หมู่ที่ 12 
จ านวน 20 คน 

 5,000   5,000   5,000   5,000  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
90 

 สตรีใน
หมู่บ้านตรวจ
เต้านมด้วย
ตนเอง  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 



39 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  

2564 
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 

3 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เพ่ือให้หมอบ้านมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ
อนามัย 

จิตอาสาด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
12 จ านวน 20 
คน 

 11,325   11,325   11,325  11,325  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
91 

 หมอบ้านมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัย  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

รวม  20,000   20,000   20,000  20,000  
   บ้านศรีสรร หมู่ที่ 13 

1 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช  
สุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้เด็กขาด
สารอาหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

เด็กอายุ 0-60 
เดือน และ
ผู้ปกครองจ านวน 
20 คน หมู่ที่ 
13 

 5,650   5,650   5,650   5,650  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
85 

 เด็กขาด
สารอาหาร
ได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
และมีภาวะ
โภชนาการ
เพ่ิมข้ึน  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

2 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพ่ือกระตุ้นให้สตรีใน
หมู่บ้านตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

สตรี หมู่ที่ 13 
จ านวน 25 คน 

 6,700   6,700   6,700   6,700  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
90 

 สตรีใน
หมู่บ้านตรวจ
เต้านมด้วย
ตนเอง  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 



40 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  

2564 
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 

3 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เพ่ือให้หมอบ้านมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ
อนามัย 

จิตอาสาด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
13 จ านวน 30 
คน 

 7,650   7,650   7,650   7,650  มีความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-
91 

 หมอบ้านมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัย  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ 
อสม. 

รวม  20,000   20,000   20,000  20,000  
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แบบ ผ.07 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - แผนงานเคหะและชุมชน 19    7,995,900        -   -   -   -   -   -   19   7,995,900  

รวม 19  7,995,900   -   -   -   -   -   -   19   7,995,900  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาชนอยู่ดีมีสุข 
  0                   -        -   -   -   -   -   -   -   -  

รวม 0                 -   -   -   -   -   -   -   -   -  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  
 - แผนงานการศึกษา  3     305,000  3     608,000  3     305,000  3     305,000  12  1,523,000  

 - แผนงานสาธารณสุข 1         38,643  1  38,643   1   38,643   1   38,643  4     154,572  
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3      135,000  3  135,000   3   135,000   3   135,000  12     540,000  

รวม 7     478,643  7     781,643  7     478,643  7     478,643  28  2,217,572  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ 

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2     340,000  2  20,000  2  20,000  2  20,000  8  400,000  
 - แผนงานรักษาความสงบภายใน 1  99,700  2  270,000  1  120,000  1  120,000  5  609,700  

รวม 3     439,700       4      290,000      3      140,000       3      140,000    13   1,009,700  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  0                 -  0                 -  0                 -  0                 -  0                  -  

รวม 0                 -  0               -  0                 -  0             -  0                 -  
รวมท้ังสิ้น 29  8,914,243     11   1,071,643   10   618,643   10   618,643   60  11,223,172  
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แบบ ผ.08 
 

รายละเอียด บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

 1   แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  

 ค่า
ครุภัณฑ์  

 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

 จัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์เก่ียวกับระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  

 เครื่องส ารอง
ไฟ ขนาด 2 
kVA จ านวน 1 
เครื่อง  

 13,000   -   -   -   ส านักปลัด  

 2   แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  

 ค่า
ครุภัณฑ์  

 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

 จัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์เก่ียวกับระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  

 โทรทัศน์ แอล 
อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart 
TV ระดับความ
ละเอียด
จอภาพ 
1920 x 
1080 พิกเซล 
ขนาด 40 นิ้ว 
จ านวน 1 
เครื่อง  

 17,700   -   -   -   ส านักปลัด  

 



45 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

 3   แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  

 ค่า
ครุภัณฑ์  

 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

 จัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์เก่ียวกับระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  

 อุปกรณ์
บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย 
(Network 
Video 
Recorder) 
แบบ 16 ช่อง  

 64,000   -   -   -   ส านักปลัด  

 4   แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  

 ค่า
ครุภัณฑ์  

 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

 จัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์เก่ียวกับระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  

 Hard dish 
CCTV 4 TB. 
จ านวน 1 
เครื่อง  

 5,000   -   -   -   ส านักปลัด  

 5   แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  

 ค่า
ครุภัณฑ์  

 ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่  

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
กิจการของเทศบาล
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รองรับ
ภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึน  

 กล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล  

 -   27,300   -   -   ส านักปลัด  

 



46 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

 6   แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  

 ค่า
ครุภัณฑ์  

 ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่  

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
กิจการของเทศบาล
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รองรับ
ภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึน  

 แฟลชกล้อง
ถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล  

 -   10,500   -   -   ส านักปลัด  

 7   แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  

 ค่า
ครุภัณฑ์  

 ครุภัณฑ์
งานบ้านงาน
ครัว  

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
กิจการของเทศบาล
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รองรับ
ภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึน  

 เครื่องท าน้ า
ร้อน จ านวน 1 
เครื่อง  

 -   15,000   -   -   ส านักปลัด  

 8   แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  

 ค่า
ครุภัณฑ์  

 ครุภัณฑ์
ส านักงาน  

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
กิจการของเทศบาล
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รองรับ
ภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึน  

 ตู้ชุมสาย
โทรศัพท์   

 -   60,000   -   -   ส านักปลัด  

รวม  99,700   110,800   -   -  
  

 



 
 
 
 
 
 


