
 
 

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

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
……………………………………………………………………………. 

 

  ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-  
2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ตามกรอบและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับความเห็นชอบ
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่นซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแล้ว นั้น 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านแหวน ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาและจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี         
(พ.ศ. 2561- 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ต่อไป 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 18 เดือน กรกฎาคมพ.ศ. 2561 
 
 

 (ลงชื่อ)  
      (นายชุมพร จาปัญญะ) 
        นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

  เนื่องจากยังมีโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นท่ีรวมทั้งโครงการที่ต้องด าเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2564) เฉพาะปี 2562 ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–พ.ศ.2564) ฉบับที่ 2 เพ่ือการพัฒนาต าบลบ้านแหวนและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี ต่อไป 

  เทศบาลต าบลบ้านแหวน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 นี้ จะได้ใช้เป็น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม (การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหวนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
        

เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
กรกฎาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
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•  เหตุผลและความจ าเป็น           1
     
•  แบบ ผ.01 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   2  
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  
 
•  แบบ ผ.08 รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  62 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 
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1 
 

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

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 
 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมาเนื่องจากยังมีโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีรวมทั้งโครงการที่ต้องด าเนินการ
ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมิได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–พ.ศ.2564) เพ่ือการ
พัฒนาต าบลบ้านแหวนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี ต่อไป 
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แบบ ผ.01 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
 



3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 -  2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
บ้านไร่  หมู่ที่ 1   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
1 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลัก(ฝั่งด้านทิศเหนือ) บ้าน
ไร่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 208.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 
208.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

 -   579,400   -   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
คสล.ล้าเหมืองศาลาบริเวณ
หน้าร้านคาร์แคร ์

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ขนาดกว้าง 2.10 
เมตร x 1.80 
เมตร จ้านวน 15 
ท่อน 

 -   495,000   -   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

 



4 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

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

3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เข้าบ้าน
กองขิง 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ขนาด 4.00 x 
980  เมตร 

 -   400,000   400,000   240,000  ร้อยละ 75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย  

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนสายหลักตั้งแต่
ถนนคันคลอง
ชลประทานถึงจุด
เชื่อมต่อ หมู่ 3 
ต้าบลหนองควาย 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน 
Over-Lay 1)  
4x 227  2 )5 x 
228  3) 4 x 446  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 3,832  

 -   400,000   400,000   340,000  ร้อยละ 75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย  

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาในร่ม 

เพื่อสร้างสถานท่ีออกก้าลัง
กายของหมู่บ้าน 

ขนาด 18.00  x 
25.00 เมตร 

 -   -   2,000,000   1,500,000  ประชาชนมีความพึง
พอใจจากการด้าเนิน
กิจกรรม ร้อยละ 
75-85 

 ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกายที่ได้
ออกก้าลังกายที่ได้
มาตรฐาน และมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง  

กองช่าง  
กรมทาง
หลวง
ชนบท 

6 โครงการก่อสร้าง
ก้าแพงกันดิน
เชื่อมต่อบ้านกองขิง 

เพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งพัง ขนาดสูง 2.20 
เมตร ยาว 320 
เมตร 

 -   -   500,000   500,000  ความส้าเร็จของการ
แก้ไขปัญหาการ
พังทลายของดินหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 
อยู่ในระดับด ี

 ลดความเสียหาย
ของแนวตลิ่งพัง จาก
น้้ากัดเซาะ  

กองช่าง 

 
 



5 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

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

7 โครงการขุดลอกล้า
เหมืองภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้การระบายน้้าอยู่ใน
สภาพคล่อง ทางเดินน้้า
สะดวก 

ขนาด 2.00 ม. X 
0.70 ม. X 400 
เมตร 

  -   -   70,000   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้้า
และน้้าท่วมขังร้อยละ
75-85 

 ป้องกันการขาด
แคลนน้้าในบาง
พื้นที ่และป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วมขัง   

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
ฝาย คสล. ล้าเหมือง
ตับตอง 

เพื่อบริหารจัดการน้้า ให้
เพียงพอกับประชาชน 

ฝาย                 
จ้านวน 1 แห่ง 

  -      -   320,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
บริหารจัดการน้้าใน
พื้นที ่ร้อยละ 75-85 

 มีฝายในการ
จัดการน้้าท่ี
เพียงพอต่อ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
ฝายล้าเหมืองศาลา
บริเวณต้นหมู่บ้าน 

เพื่อบริหารจัดการน้้า ให้
เพียงพอกับประชาชน 

ฝาย  ขนาด 4.00 
x 1.50 จ้านวน 1 
แห่ง 

  -   -    -   250,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
บริหารจัดการน้้าใน
พื้นที ่ร้อยละ 75-85 

 มีฝายในการ
จัดการน้้าท่ี
เพียงพอต่อ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

กองช่าง 

10 โครงการติดตั้ง
กระจกโค้ง ภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในบริเวณจุดเสี่ยง 

ติดตั้งกระจกโค้ง 
จ้านวน 15 จุด 

  -   -    -   75,000  ประชาชนมีความพึง
พอใจจากการด้าเนิน
กิจกรรม ร้อยละ 75-
85 

 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน   

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยใหม ่(บ้าน
นายเจริญ  กันธิยะ) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 x 53 
เมตร 

 -   -    -   88,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร ไป - มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง  

12 โครงการก่อสร้าง
อาคารร้านค้าชุมชน 
หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

ขนาด 6 x 12 
เมตร 

 -   -   -   600,000  ประชาชนมีความพึง
พอใจจากการด้าเนิน
กิจกรรม ร้อยละ 75-
85 

 มีสถานท่ีให้
ประชาชนได้
รวมกลุ่มเพื่อ
ส่งเสริมรายได ้ 

กองช่าง 

 



6 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

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

13 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง
ไฟก่ิงภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามเส้นทางคมนาคม ลด
การเกิดอุบัติเหตุ และให้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง 
หมู่ที ่ 1 บ้านไร ่

 -   -   -   300,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

กองช่าง 

14 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
อุปโภค - บริโภคที่
เพียงพอ 

ø 6" ลึก 120 - 
150 เมตร 

 -   -   -   330,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้้าร้อยละ75-
85 

 ป้องกันการขาด
แคลนน้้าอุปโภค - 
บริโภค   

กองช่าง 

15 โครงการจัดท้าระบบ
น้้าเพื่อการเกษตร
จากฝายบ้านไร ่

เพื่อบริหารจัดการน้้าให้
เพียงพอกับประชาชน 

จัดท้าระบบน้้า  -   -   -   50,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
บริหารจัดการน้้าใน
พื้นที ่ร้อยละ 75-85 

 มีฝายในการจัดการ
น้้าท่ีเพียงพอต่อ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านกองขิง 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามเส้นทางคมนาคม ลด
การเกิดอุบัติเหตุ และให้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 260 
เมตร จ้านวน 12 
จุด 

 -   -   -   300,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

กองช่าง 

รวม  -   1,874,400   3,370,000   4,893,000  
    

 
 



7 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 -  2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 

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 

บ้านโขงขาว   หมู่ที่ 2   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
1 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบ
สนามกีฬา บ้านโขงขาว หมู่
ที่ 2ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.35 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
และสามารถระบายน้้า 
ในฤดูน้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ขนาดกว้าง 1.00 
เมตร ยาว 60.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.35 เมตร 

 -   496,800   -   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยร่วมใจบ้านแหวน 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาด 3.00 ม. X 
160.00 ม. 

 -   288,000   -   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 



8 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
3 โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรัง/หินคลุก วางท่อ
และราวกันตกหน้าท่อ
พร้อมสะพานข้ามคลอง
ถนนเลียบคลอง
ชลประทานบ้านโขงขาว
ถึงหมู่บ้านเต็มสุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 620 
เมตร 

 -   -   980,000   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ทางเข้าศาลา
อเนกประสงค์บ้าน
แหวน 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. X 
170 ม. 

 -   -   350,000   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า  ซอยรื่นรมย์
บ้านโขงขาว 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ขนาด 0.30 x 0.50 
x 350 เมตร 

 -   -   -   950,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้าที่ด ี
ป้องกันน้้าท่วมขังได้  

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าพร้อมราวกัน
ตก ล้าเหมืองโขงขาว 
บ้านแหวน (ต่อจาก
โครงการเดิม) 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ขนาด 1.50 x 2.00 
ม..ยาว 140 ม. 

 -   -   -   1,200,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้าที่ด ี
ป้องกันน้้าท่วมขังได้  

กองช่าง 



9 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
7 โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้้าพร้อมบ่อพัก 
และถมหินคลุกข้าง
โบสถ์คริสต์ สืบพระพร 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ø 0.80 ม. 150 
ท่อน  

 -   -   -   850,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้าที่ด ี
ป้องกันน้้าท่วมขังได้  

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เข้าศาลาอเนกประสงค์
บ้านแหวน 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามเส้นทางคมนาคม ลด
การเกิดอุบัติเหตุ และให้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตรวมไฟก่ิง 
2 จุด 

 -   -   -   150,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ
75-85 

 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน   

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนค
สล.ตั้งแต่บ้านโขงขาวถึง
บ้านเต็มสุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 3.00 x 260 
ม. 

 -   -   -   1,023,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บ้าน
แหวน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีใช้ร่วมกัน ในการ
ประกอบกิจกรรม 

กว้าง 6.00 x 
12.00 ม. 

 -   -    -   600,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 

75-85 

 ประชาชนมีสถานท่ี
ในการท้ากิจกรรม
ร่วมกัน  

กองช่าง 

รวม  -   784,800   1,330,000   4,773,000  
    

 



10 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 -  2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่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 วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
3 เชื่อม ซอย 4 บ้านท้าว
บุญเรือง  หมู่ที่ 3 ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.85 
เมตร 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ขนาดกว้าง 1.00 
เมตร ยาว 80.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.85 เมตร 

  -   523,800   250,000    -   ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-85 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย 

กว้าง 1.70 x 50 
ม. 

 -   -   51,000   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ

ความสะดวกสบายใน
การสัญจร ไป - มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

 



11 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

3 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค ์2 ช้ัน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีใช้ร่วมกัน ในการ
ประกอบกิจกรรม 

กว้าง 6 x 12 ม.   -   -   1,500,000   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 

75-85 

 ประชาชนมี
สถานท่ีในการท้า
กิจกรรมร่วมกัน  

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค ์
คสล. 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการเก็บพัสดุ
ของหมู่บ้าน 

ขนาด 6.00 x 15.00 
ม. 

  -   -   250,000   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 

75-85 

 ประชาชนมี
สถานท่ีในการเก็บ
พัสด ุ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูหมู่บ้านพร้อม
ปรับแต่งภูมิทัศน์
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
หมู่บ้านให้สวยงาม 

ขนาด 6.00 x 7.00 
ม. 

  -   -   -   350,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ภูมิทัศน์ใน
หมู่บ้านสวยงาม
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

กองช่าง  

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าแบบปิดหลัง
บ้านนายแก้ว ยานนท์ 
ถึงครัวน้องนุ้ย  

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

กว้าง 1.00 x 1.00 x 
270 ม. 

 -   -   -   2,700,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า

ท่วมขังร้อยละ75-85 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟกิ่ง
เพิ่มเติมภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามเส้นทางคมนาคม ลด
การเกิดอุบัติเหตุ และให้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

หน้าบ้าน ส.บุญช่วย 
5 จุด , ขยายเขต
ไฟฟ้า ร้านเอี่ยมเส็ง 
2 จุด , ปรับปรุงไฟ
กิ่งเดิม 10 จุด 

  -   -   -   250,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ
75-85 

 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน   

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
ก้าแพงกั้นดินล้าเหมือง
ข้างร้านอู๊ดซาลอน 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาตลิ่งพัง 

สูง 2.20 ม. ยาว 
160 ม. 

  -   -    -   3,200,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ลดการพังทลาย
ของดินบริเวณริม
ตลิ่ง จากากรน้้ากัด
เซาะ  

กองช่าง 



12 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

9 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้้าพร้อมบ่อ
พัก ซอย 4 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

 ø0.80 ม. จ้านวน 
380 ท่อน + บ่อพัก 
50 บ่อ 

 -   -    -   2,200,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-85 

 มีการระบายน้้าที่ดี 
ป้องกันน้้าท่วมขัง
ได ้ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ก้าแพงกันดินล้าเหมือง
กลางต่อจากราง
หมู่บ้านพรภัทร 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาตลิ่งพัง 

สูง 3.10 ม. ยาว 
255 ม. 

  -   -    -   2,200,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ลดการพังทลาย
ของดินบริเวณริม
ตลิ่ง จากากรน้้ากัด
เซาะ  

กองช่าง 

รวม  -  523,800  2,051,000  10,900,000  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 -  2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

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

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
1 โครงการก่อสร้างก้าแพงกัน

ดินล้าเหมืองแม่ท่าช้าง บ้าน
ช่างค้าน้อย หมู่ที่ 4 ขนาด
ฐานกว้าง 2.20 เมตร ยาว 
15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.20 
เมตร พร้อมเสริมพนังกันดิน
สูง 1.00 เมตร ยาว 140.00 
เมตร หนา 0.20 เมตร 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาตลิ่งพัง 

 ขนาดฐานกว้าง 
2.20 เมตร ยาว 
15.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.20 เมตร 
พร้อมเสริมพนังกัน
ดินสูง 1.00 เมตร 
ยาว 140.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

  -   413,000    -   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ลดการพังทลาย
ของดินบริเวณริม
ตลิ่ง จากากรน้้า
กัดเซาะ  

กองช่าง 

 
 



14 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

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

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสี ทิพย์
จักร บ้านช่างค้าน้อย 
หมู่ที่ 4  ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 
105.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

 ขนาดกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 105.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  -   164,000   -   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร ไป - มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ก้าแพงกั้นดินหลังหอ
พ่อบ้าน (ด้านทิศเหนือ 
ซอย 5) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาตลิ่งพัง 

ฐานกว้าง 2.20 x 
ยาว 325 ม. ลึก 
3.35 ม. 

   500,000   500,000   
500,000  

ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 75-
85 

 ลดการพังทลาย
ของดินบริเวณริม
ตลิ่ง จากากรน้้า
กัดเซาะ  

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. ซอย 4 
ฝั่งแท้งค์ประปา 

สามารถระบายน้้า ในฤดูน้้า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ขนาด 0.30 x 0.50 
x 72 ม. 

   -   210,000   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้้า
และน้้าท่วมขังร้อยละ
75-85 

 มีการระบายน้้า
ที่ด ีป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ก้าแพงกั้นดินล้าเหมือง
สายล้อง 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาตลิ่งพัง 

ฐานกว้าง 2.20 ม. 
ยาว 370 ม. 

 -   -   5,200,000   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 75-
85 

 ลดการพังทลาย
ของดินบริเวณริม
ตลิ่ง จากากรน้้า
กัดเซาะ  

กองช่าง 



15 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

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

6 โครงการขยายสะพาน 
ซอย 5 (ข้างบ้านนาย
พรสิน การอง) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ขนาด 3.00 x 2.50 
ม. 

 -   -   250,000   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร ไป - มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

7 โครงการเปลี่ยนท่อ
ระบายน้้าพร้อมบ่อพัก
ข้างศาลาอ่านหนังสือ 
ซอย 1 

สามารถระบายน้้า ในฤดูน้้า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ท่อเหลี่ยม 1.80 x 
1.80 x 3 ท่อน 

 -   -   -   450,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้้า
และน้้าท่วมขังร้อยละ 
75 - 85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างประตู
เปิด - ปิด รางระบาย
น้้า ทางเข้าบ้านนาง
หลวง ค้าชนะ เขต
ติดต่อ หมู่ท่ี 5 และ
ซอย 5 

สามารถระบายน้้า ในฤดูน้้า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ประตูเปิด - ปิด ราง
ระบายน้้า จ้านวน 1 
แห่ง 

  -   -   -   80,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้้า
และน้้าท่วมขังร้อยละ
75-85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า ซอยบ้าน
นายสี ทิพย์จักร (เชื่อม
หมู่ 5) 

สามารถระบายน้้า ในฤดูน้้า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

กว้าง 0.30 x 0.50 x 
85 ม 

  -   -   -   250,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้้า
และน้้าท่วมขังร้อยละ
75-85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ก้าแพงกั้นดินล้าเหมือง
สายแม่ค้าลม ถึงศูนย์
ไฃโยฯ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาตลิ่งพัง 

ฐานกว้าง 2.20 ม. 
ยาว 750 ม. 

 -   -   -   13,000,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 75-
85 

 ลดการพังทลาย
ของดินบริเวณริม
ตลิ่ง จากากรน้้า
กัดเซาะ  

กองช่าง 



16 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  
2561  

 ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
11 โครงการวางท่อระบาย

น้้าหน้าสุสานบ้านช่าง
ค้าน้อย 

สามารถระบายน้้า ในฤดูน้้า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ø 0.80 จ้านวน 20 
ท่อน 

  -   -   -   120,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้้า
และน้้าท่วมขังร้อยละ
75-85 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางบัวค้า  
สุวรรณจันทร ์

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กว้าง 3.00 ม. X 
74.00 ม. 

  -   -   -   130,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร ไป - มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

13 โครงการเปลี่ยนฝาท่อ
ระบายน้้าถนนสายหอ
นาฬิกาจนถึงเขตติดต่อ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ระยะทาง 500 ม.   -   -   -   200,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร ไป - มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

รวม  -  1,077,000  6,160,000  14,730,000  
    

 
 
 
 
 
 



17 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 -  2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

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 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 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายหลัก บ้าน
ช่างค้าหลวง หมู่ที่ 5 ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
82.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร                                                    

สามารถระบายน้้า ใน
ฤดูน้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

 ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 82.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร    

 -   200,000    -    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้้า
และน้้าท่วมขังร้อยละ
75-85 

 มีการ
ระบายน้้าที่ด ี
ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

 
 



18 
ที ่ โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

2 โครงการวางท่อ
เหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 7 
บ้านช่างค้าหลวง 
หมู่ที่ 5ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร สูง 1.50 
เมตร จ้านวน 35 
ท่อน 

สามารถระบายน้้า ใน
ฤดูน้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
สูง 1.50 เมตร จ้านวน 
35 ท่อน 

 -   368,000    -    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมล้าเหมือง
หน้าวัด (หลังบ้าน
นายชม  บุญเมือง) 

สามารถระบายน้้า ใน
ฤดูน้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ขนาด 1.50 x 1.50 ม. 
ยาว 61.00 ม. 

  -   
1,000,000  

 400,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าคสล.    
หล้งโรงเรียนวัดช่าง
ค้าและหลังวัดช่าง
ค้า 

สามารถระบายน้้า ใน
ฤดูน้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

0.30 x 0.50 x 140 ม.  -   -   420,000   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

5 โครงการย้ายเสา
ไฟฟ้า จ้านวน 3 จุด 
(ปากทางซอย 9 
หน้าบ้านายทองสุข 
สุพรรณประดิษฐ์ 
ข้างวัดช่างค้าหลวง) 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
และให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ย้ายเสาไฟแรงสูง 3 
ต้น 

  -   -   250,000   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ
75-85 

 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน   

กองช่าง 



19 
ที ่ โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6/1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

3.50 ม. X 340 ม.   -   -    -   714,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง
วางท่อคอนกรีตล้า
เหมืองทราย ซอย 9 
(หน้าบ้านนายก๋อง
แก๋ว ค้าโม๊ะ) 

สามารถระบายน้้า ใน
ฤดูน้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ø 0.80 x 50 ม.   -   -   -   300,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม + รางเปิด 
หลังบ้านนายชัย 
โปธิ - บ้านนายใจ๋ 
ค้ามาลา 

สามารถระบายน้้า ใน
ฤดูน้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

1.20 ม. ยาว 300 ม.  -    -   1,400,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกล้า
เหมืองกลาง ล้า
เหมืองวัด ล้าเหมือง
ทราย ล้าเหมืองริน 

เพื่อให้การระบายน้้าอยู่
ในสภาพคล่อง ทางเดิน
น้้าสะดวก 

ขนาด 2.00 x 0.70 x 
600 ม. 

 -   -   -   126,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ป้องกันการขาด
แคลนน้้าในบาง
พื้นที ่และป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วมขัง  

กองช่าง 

รวม  -   568,000   1,670,000   2,940,000  
    



20 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ.2561 -  2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

บ้านปากกอง   หมู่ที่ 6   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการวางท่อระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ปากกอง หมู่ที่ 6 ขนาด ø 
1.00 เมตร ยาว 30 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก จ้านวน 3 
บ่อ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาด ø 1.00 
เมตร ยาว 30 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 
จ้านวน 3 บ่อ  

 -   277,000   -   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

 
 
 



21 
ที ่ โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

2 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้า 
บริเวณบ้านปาก
กอง หมู่ที่ 6 ขนาด 
1.80 เมตร ยาว 
37.00เมตร สูง 
1.50 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาด 1.80 เมตร 
ยาว 37.00เมตร สูง 
1.50 เมตร 

 -   260,000   -   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซม
ฝารางระบายน้้า
จากเดิมซีเมนต์
เปลี่ยนเป็นตะแกรง
เหล็ก ถนนสาย
หลัก 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

บ้านปากกอง หมู่ที่ 
6 

 -   -   500,000   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

4 โครงการ Overlay
ทับผิวถนนทางไป
หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

บ้านปากกอง หมู่ที่ 
6  

 -   -   500,000   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

 
 
 
 
 



22 
ที ่ โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

5 โครงการติดตั้งไฟ
กิ่งภายในหมู่บ้าน
ปากกอง 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามเส้นทางคมนาคม ลด
การเกิดอุบัติเหตุ และให้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ท้าการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมพาดสาย 
350 ม. ทางแยกกุล
พันธ์ถึงหอพักและ
ซอยกลางบ้าน พาด
สาย 250 ม. พร้อม
ติดตั้งดวงโคมไฟก่ิง 
14 จุด 

  -   -    260,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมแซม
ผิวถนนแบบแอส
ฟัสติกไหล่ถนนสาย
หลักในหมู่บ้านปาก
กอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
600 ม. 

  -   -   -   250,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้้าล้น พร้อม
ประตู เปิด - ปิด 

เพื่อบริหารจัดการน้้า ให้
เพียงพอกับประชาชน 

ขนาด 3.00 ม. X 
3.00 ม. 

  -   -   -   250,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
บริหารจัดการน้้าใน
พื้นที ่ร้อยละ 75-
85 

 มีฝายในการ
จัดการน้้าท่ี
เพียงพอต่อ
ประชาชนใน
พื้นที ่ 

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อค
สล. ทางไปหมู่ที่ 
11 หน้าหอพัก
ก้านันชัย 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ท่อ คสล.ø 0.40 ม. 
ยาว 28 ม. 

 -   -   -   500,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
84 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 



23 
ที ่ โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

9 โครงการวางท่อ
ระบายน้้าพร้อม
ก่อสร้างถนนทาง
ไปหมู่ที ่12 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาด ø 1.00 ม. 
ยาว 215.00 ม. 
พร้อมบ่อพัก 21 บ่อ  

 -   -   -   1,200,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกล้า
เหมืองลึก 

เพื่อให้การระบายน้้าอยู่
ในสภาพคล่อง ทางเดิน
น้้าสะดวก 

ล้าเหมืองลึก กว้าง 
1.50 x 0.50 ม. ยาว 
500 ม. , เอียมกงศุล 
กว้าง 1.50 x 0.50 

ม. ยาว 250 ม. 

 -   -   -   50,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ป้องกันการขาด
แคลนน้้าในบาง
พื้นที ่และ
ป้องกันปัญหาน้้า
ท่วมขัง  

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้้า
พร้อมก่อสร้างถนน
หน้าบ้าน นายพจน์  
เป็งใจ 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ท่อ คสล.ø 0.40 ม. 
ยาว 28 ม. 

 -   -   -   150,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

รวม  -   537,000   1,000,000   2,660,000   

   
 
 
 
 



24 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ.2561 -  2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

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

จะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
1 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้้า คอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนสายหลัก
ปากทางเข้าวัดป่าหมากถึง
บ้านนางดี พันธุสาบ้านป่า
หมาก หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 
1.00 เมตร ยาว 75 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ขนาดกว้าง 1.00 
เมตร ยาว 75 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 

 -   499,400    -    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-85 

 มีการระบายน้้าที่
ด ีป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างพร้อม
ขยายผิวจราจร ถนนสาย
หลักปากทางเข้าวัดป่า
หมากถึงบ้านนางดี พันธุสา 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนนผิวจราจร 2.50 
x 210 ม. 

 -   305,000   -   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 



25 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

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

3 โครงการขยายสะพาน
สามแยกบ้านเหมือง
ง่า 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 10.00 ม.  -   850,000   -   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง  

4 โครงการวางท่อ
เหลี่ยมพร้อมพ่อพัก
ถนนสายหลักปากทาง
บ้านดอนคา ถึงบ้าน
เหมืองง่า 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ขนาด 1.50 x 1.50 
จ้านวน  22 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ  

 -   -   442,900    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

5 โครงการวางท่อ
ระบายน้้า คสล.บ้าน
ดอนคาสู่ล้าเหมือง
สายหลัก 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ขนาด 1.50 x 1.50 
จ้านวน  22 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ  

 -   -   400,000    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
86 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต ซอย 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 3.50 ม. ยาว 
132 ม. 

  -   -   280,000   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค ์
2 ช้ัน 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ใช้ร่วมกัน ในการประกอบ
กิจกรรม 

ขนาด 4 x 10 ม. 2 
ช้ัน 

  -   -   900,000   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 

75-85 

 ประชาชนมี
สถานท่ีในการท้า
กิจกรรมร่วมกัน  

กองช่าง 



26 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

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

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล.หลัง
บ้าน จ.ส.อ. จีระศักดิ์ 
จินตะเกษกรณ ์

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ขนาด 1.50 x 1.50 x 
100 ม. 

 -   -   680,000    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
ก้าแพงกั้นดินล้า
เหมืองหลังบ้านนาย
ทา ค้าก่อ 

เพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งพัง 1.50 x 55.00 ม.   -   -   340,000   -  ความส้าเร็จของ
การแก้ไขปัญหา
การพังทลายของ
ดินหลังเสร็จสิ้น
โครงการ อยู่ใน
ระดับด ี

 ลดความเสียหาย
ของแนวตลิ่งพัง 
จากน้้ากัดเซาะ  

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ถนน
ชลประทาน หมู่ที่ 7 
หน้าบ้านนายด ี ชีรัง 
ถึง หน้าบ้านนาย
เสถียร  บุญเทพ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยจากการสัญจร 

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 125 ม. 

  -   -   -   400,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 มีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบ้าน
นายมูล วิชะยา 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 15 ม. 

 -   -   -   30,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 



27 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

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

12 โครงการขุดลอกล้า
เหมืองสายหลักบ้าน
เหมืองง่า 

เพื่อให้การระบายน้้าอยู่ใน
สภาพคล่อง ทางเดินน้้า
สะดวก 

ขนาดกว้าง 1.50 ม. 
ลึก 1.50 ม. X 250 ม. 

 -   -   -   40,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ป้องกันการขาด
แคลนน้้าในบาง
พื้นที ่และป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วมขัง  

กองช่าง 

13 โครงการถมหินคลุก
ซอยบ้านนายนพพร  
แก้วหนิ้ว 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยจากการสัญจร 

ขนาดกว้าง 8.50 ม. X 
540 ม. 

  -   -   -   450,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 มีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

กองช่าง 

14 โครงการขยายไฟฟ้า 
ซอย 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายไฟสาธารณะ 
ระยะทาง 80.00 ม. 

  -   -    -   40,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 

75-85 

 ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน  

กองช่าง 

15 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบ้านนาย
พิมพ์  เตชะสาย  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า พร้อม
ด้วยไฟก่ิงสาธารณะ 
120 ม. 

  -   -    -   60,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 

75-85 

 ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน  

กองช่าง 

16 โครงการติดตั้งไฟก่ิง - 
ไฟจราจร 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางคมนาคม 

ติดตั้งไฟกระพริบแบบ
โซล่าเซลล ์5 จุด 

  -   -   -   125,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 

75-85 

 ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน  

กองช่าง 



28 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  
2561  

 ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
17 โครงการติดตั้งกระจก

โค้งนูนภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางคมนาคม 

ติดตั้งกระจกโค้ง 24" 
เชพโพลีคาบอเนต 
จ้านวน 20 จุด 

  -   -    -   100,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

รวม  -   1,654,400   3,042,900   1,245,000  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ.2561 -  2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

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

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
1 โครงการก่อสร้างก้าแพง

กันดินพร้อมราวกันตก 
บ้านต้นเฮือด หมู่ท่ี 8 
ขนาดฐานกว้าง1.50 เมตร 
ยาว 9.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.85 เมตร และวางท่อ
เหลี่ยมขนาด 1.50 x 1.50 
เมตร จ้านวน 32 ท่อน 

เพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งพัง
และป้องกันการเกิด
อุทกภัย 

ขนาดฐานกว้าง1.50 
เมตร ยาว 9.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.85 
เมตร และวางท่อ
เหลี่ยมขนาด 1.50 x 
1.50 เมตร จ้านวน 
32 ท่อน 

  -    524,700    -     -   ความส้าเร็จของการ
แก้ไขปัญหาการ
พังทลายของดินหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 
อยู่ในระดับด ี

 ลดความ
เสียหายของ
แนวตลิ่งพัง จาก
น้้ากัดเซาะ  

กองช่าง 

 
 
 



30 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

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

2 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้้าบ้านหัว
เสือ ข้างศาลาอ่าน
หนังสือหมู่บ้าน 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ø 0.80 x 50 ม.   -   410,000   -   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-85 

 มีการระบายน้้าที่
ด ีป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายคสล.น้้าจาก
ต้นเฮือด - ต้นไฮ 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

0.30  x 0.50 x 173    -    -   519,000    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-85 

 มีการระบายน้้าที่
ด ีป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

4 โครงการไฟก่ิงซอย
บ้านญมาต 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 150 ม. 
พร้อมดวงโคม 3 จุด 

  -   -   100,000   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 

75-85 

 ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน  

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้้า คสล.บริ
เวณหน้าบ้านนาง
จันทรา ปลูกงา 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ø 0.60 x 43.00 ม.   -   -   330,000   -  ตวามพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ  75-
85 

 มีการระบายน้้าที่
ด ีป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

 
 



31 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  
2561  

 ปี  
2562  

 ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
6 โครงการก่อสร้าง

ก้าแพงดินบ้านนาย
ค้า  ศรีสุวรรณ 

เพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งพัง สูง 1.50 ม. ยาว 35 
ม. 

 -   -   210,000   -  ความส้าเร็จของการ
แก้ไขปัญหาการ
พังทลายของดินหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ อยู่
ในระดับด ี

 ลดความเสียหาย
ของแนวตลิ่งพัง 
จากน้้ากัดเซาะ  

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล.วัด
ร้างหัวเสือ 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ขนาด 1.00 ม. ยาว 
96 ม. 

  -   -   -   480,000  ตวามพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ  75-
85 

 มีการระบายน้้าที่
ด ีป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยบ้าน
นายต่วน อินต๊ะอ้าย 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 x 42 ม.   -   -    -   126,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

รวม  -  934,700   1,159,000  606,000  
    

 
 
 
 



32 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ.2561 -  2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

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

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
1 โครงการวางท่อคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอย 5/2 บ้าน
เดื่อ  หมู่ที่ 9 ขนาด 0.60 
เมตร จ้านวน 56 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 7 บ่อ 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

 ขนาด 0.60 เมตร 
จ้านวน 56 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 7 บ่อ 

 -   266,000    -    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเดื่อ  หมู่ที่ 9 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 67 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

 ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 67 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

 -   175,000   -    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้า
ที่ด ีป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

 - กองช่าง  



33 
ที ่ โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

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

3 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้าหน้า
บ้านนายเล็ก ถึง
โรงงานท้าไม้บ้าน
กลาง 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

 ø 0.30 x 0.50 x 
120 ม. 

 -   480,000   -    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเข้า
บ้านนายทอง
เหรียญ ศรีชัยแก้ว 
ซอย 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
50.00 ม. 

 -   90,000    -    -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต ซอย 
1 เชื่อมซอย 4 ข้าง
บ้านนายประพันธ ์ 
จันเขียว 

ก่อสร้างถนน คสล.   
ซอย 1  ถึง ซอย 4 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
66.00 ม. 

  -   120,000   -   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งไฟก่ิง 
หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 
10 ถนนสายหน้าวัด
ช่างหม้อ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามเส้นทางคมนาคม 
ลดการเกิดอุบัติเหต ุ 

ติดตั้งไฟกิ่ง
สาธารณะพร้อม
ขยายเขตไฟฟ้า
จ้านวนดวงโคม 14 
จุด 

 -   350,000    -   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 
75 - 85 

 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน   

กองช่าง 

 
 
 



34 
ที ่ โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

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

7 โครงการวางท่อ
พร้อมบ่อพักซอย
บ้านนายจักรภพ 
ไชยเทพ 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

   -   -   400,000    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถน
บริเวณบ้านสารวัตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

   -   -   340,000    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 
75 - 87 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้าข้าง
บ้านนายบุญยัง ถึง
บ้านนายตา แปง
จันทร์หอม (บ้าน
กลาง) 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ø 0.30 ม. X 0.50 
ม. ยาว 47.00 ม. 

 -   -   140,000    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสียงตาม
สายบ้านเดื่อบ้าน
กลาง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

จัดซื้ออุปกรณ์
กระจายเสียงพร้อม
ล้าโพง 20 จุด และ
แอมป์ขยาย 1000 
วัตต ์

 -   -   350,000    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการอย่าง
ทั่วถึง  

กองช่าง 

 



35 
ที ่ โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

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

11 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
อุปโภค - บริโภคที่
เพียงพอ 

ขนาด ø 6" ลึก 120 
- 150 เมตร 

 -   -   300,000   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้้าร้อยละ75-
85 

 ป้องกันการขาด
แคลนน้้าอุปโภค - 
บริโภค   

กองช่าง 

12 โครงการท้าซุ้ม
ประต ู2 ซุ้ม บ้าน
เดื่อ บ้านกลาง 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ของหมู่บ้านให้สวยงาม 

กว้าง 6.00 ม. สูง 
7.00 ม. 

  -   -   300,000   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ภูมิทัศน์ใน
หมู่บ้านสวยงาม
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

กองช่าง  

13 โครงการขุดลอกล้า
เหมือง 

เพื่อให้การระบายน้้าอยู่
ในสภาพคล่อง ทางเดิน
น้้าสะดวก 

ล้าเหมืองในหมู่บ้าน 
กว้าง 2.00 ม. ลึก 
0.50 ม. ระยะทาง 
500 ม. 

  -   -    -   50,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้าท่วม
ขังร้อยละ75-85 

 ป้องกันการขาด
แคลนน้้าในบาง
พื้นที ่และป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วมขัง   

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้้า
พร้อมบ่อพัก ข้าง
บ้านนางศูนย์ โปทา 
จนเชื่อมถนนหมู่ท่ี 
10 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ø 0.80 ม. ยาว 250 
ม. 

 -   -   -   1,100,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้าท่วม
ขังร้อยละ75-85 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 9 
เชื่อมหมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนนลูกรัง กว้าง 
2.50 ม. ยาว 412 
ม. หนา 0.50 ม. 

  -   -   -   80,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร ไป - มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 



36 
ที ่ โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

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

16 โครงการติดตั้งไฟก่ิง
และไฟสัญญาณ
จราจร 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามเส้นทางคมนาคม 
ลดการเกิดอุบัติเหต ุ 

ติดตั้งไฟกระพริบโซ
ล่าเซล และดวงโคม
ไฟก่ิง 3 จุด 

 -   -    -   150,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 
75 - 85 

 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน   

กองช่าง 

17 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านเดื่อ-บ้าน
กลาง 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามเส้นทางคมนาคม 
ลดการเกิดอุบัติเหต ุ 

ขยายเขตไฟฟ้าใน
หมู่บ้าน 

 -   -    -   400,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 
75 - 86 

 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน   

กองช่าง 

รวม  -   1,481,000   1,830,000   1,780,000  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ.2561 -  2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

บ้านจอมทอง   หมู่ที่ 10   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านจอมทอง หมู่ที่ 
10 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 175.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 175.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

  -   464,000    -   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน้้า
พร้อมบ่อพักบริเวณ บ้าน
นายสมเดช  เมืองมา ถึง
โรงเรียนอนุบาล 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

กว้าง 1.50 x 1.50 
ม. ยาว 85.00 ม. 

 -   580,000   -    -  ความพึงพอใจ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ  
75-85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 



38 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมโคมไฟส่อง
สว่างบริเวณร้าน
อารยาบุตร-ปากทาง 
ถนนหางดง-สารภ ี

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตาม
เส้นทางคมนาคม ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

   -   500,000   -   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 
75 - 85 

 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน   

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าหน้าบ้าน
นายค้ามูล ค้าพุท ถึง
บ้านนายประพันธ ์ 
ยานะ 

สามารถระบายน้้า ในฤดูน้้า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ราง 0.30  ม. X 
0.50 ม. ยาว 73.00 
ม. 

 -   220,000   -    -  ความพึงพอใจ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ 75-
85 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างฝาย
น้้าล้นแยกเหมืองเจ้า
พร้อมตะกร้า 

เพื่อบริหารจัดการน้้า ให้
เพียงพอกับประชาชน 

ขนาด 2.00 ม. X 
4.00 ม. 

  -   262,000    -   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
บริหารจัดการน้้าใน
พื้นที ่ร้อยละ 75-85 

 มีฝายในการ
จัดการน้้าท่ี
เพียงพอต่อ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังหินคลุก
สายบ้านทุ่งและซอย
ข้างสนามกีฬา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กว้าง 2.50 ม. X 
155 ม. 

  -   50,000    -   -  ร้อยละ 75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

 



39 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. ซอย 
7 หน้าบ้านนาย
สมบูรณ ์ ขวัญเชือก
ดี ถึงหน้าบ้านนาย
ประเสริฐ  ทองหล้า 

สามารถระบายน้้า ในฤดูน้้า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ราง 0.30 x 0.50 x 
127 ม. 

 -   -   382,000    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าบ้านนาย
สิงห์แก้ว แดงตา ถึง
หน้าบ้านนายบุญมี 
เมืองมา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. X 
61.00 ม. 

  -   -   150,000    -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป-มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

9 โครงการวางท่อ 
คสล.ถนนสายหลัก 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

วางท่อ คสล. Ø 
0.80 ม. พร้อมขยาย
หินคลุก กว้าง 1.50 
- 2.00 ม. ยาว 70 
ม. 

 -   -   480,000    -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป-มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. ซอย 
5 หน้าบ้านนายอิน
สม ตาดี ถึงบ้านนาง
แสงหล้า นิติพง
พานิช 

สามารถระบายน้้า ในฤดูน้้า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

กว้าง 0.30 x 0.50 
x 100 ม. 

  -   -   300,000    -  ความพึงพอใจ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ 75-
85 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 

 
 



40 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

11 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้้า คสล.
ตั้งแต่บ้านนายยา  
กันทะวงค์ ถึงหน้า
บ้านนายสมชาย  
ไชยมงคล 

สามารถระบายน้้า ในฤดูน้้า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ø 0.80 ม. ยาว 85 
ม. 

 -   -   510,000    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้าท่วม
ขังร้อยละ75-85 

 มีการระบายน้้า
ที่ด ีป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

12 โครงการสร้าง
สะพาน คสล.เข้า
หมู่บ้านจอมทอง 
กว้าง 8 เมตร ยาว 5 
เมตร (ขออนุญาต
ชลประทาน) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กว้าง 8.00 ม. ยาว 
5.00 ม. 

 -   -    -   800,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร ไป-มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล.หน้า
บ้านนายสีมา  บุตร
จา ถึงหน้าบ้านนาย
องอาจ  วงค์ฝั้น 

สามารถระบายน้้า ในฤดูน้้า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

0.30 x 0.50 x 
88.00 ม. 

  -   -   -   265,000  ความพึงพอใจ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้าท่วม
ขังร้อยละ 75-85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. จากหน้า
วัดถึงสี่แยกเข้าบ้าน
จอมทอง 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
320 ม. 

  -   -    -   768,000  ร้อยละ 75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

กองช่าง 



41 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

15 โครงการกปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้หมู่บ้านมีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม น่ามอง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ภายในหมู่ที่ 10 

  -   -    -   100,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 
75 - 85 

 ประชาชนมี
สถานท่ีในการท้า
กิจกรรมร่วมกัน  

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูหมู่บ้าน พร้อม
ป้ายบอกทาง 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
หมู่บ้านให้สวยงาม 

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
สูง 5.50 ม. 

  -   -   -   350,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ภูมิทัศน์ใน
หมู่บ้านสวยงาม
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

กองช่าง  

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนสายใหม ่หมู่ที่ 
10 เชื่อมหมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนลูกรังบดอัด
แน่น กว้าง 3.00 x 
250 ม. 

  -   -   -   180,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป-มา 

 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

กองช่าง 

รวม  -   2,076,000   1,822,000   2,463,000  
    

 
 
 
 
 



42 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 -  2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 2 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

บ้านดู ่ หมู่ที่ 11   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 
เฟส เพื่อรองรับระบบ
ประปา บ้านดู่ หมู่ที่ 11 

เพื่อรองรับการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน
รวมถึงเพื่อให้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างตามเส้นทาง
คมนาคมลดการเกิด
อุบัติเหตุและให้ประชา
ขนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมสายไฟก่ิง
สาธารณะ จ้านวน 
1 ระบบ 

   192,500    -    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ลดอุบัติเหตุ
ประชาขนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างง
ทั่วถึงมีความ
ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน   

กองช่าง 

 
 
 
 



43 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดู่ 
หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ยาว 
90.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 65.00 
เมตร ลึก 0.50 
เมตร 

  -   301,000    -   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้้า
และน้้าท่วมขังร้อยละ
75-85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
เสริมไหล่ทาง คสล.
ถนนสายหลัก จาก 
หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาด 1.00 ม. ยาว 
250 ม. 

 -   -   150,000    -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร ไป - มา 

 ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หน้าบ้าน
นางแสงอรุณ  บุญจี
โน ถึงบ้านนาย
ทองแดง  ใบบัว  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาด 3.00 x 
30.00 ม. 

 -   -   55,000    -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร ไป - มา 

 ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.เข้า
ศาลาหัวบ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาด 3.00 x 5.00  -   -   280,000   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร ไป - มา 

 ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

กองช่าง 



44 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

6 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าถนนสายเหนือ
พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง  

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามเส้นทางคมนาคม 
ลดการเกิดอุบัติเหตุ และ
ให้ประชาขนมีไฟฟ้าใช้
อย่างงทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมสายไฟก่ิง
สาธารณะ 
ระยะทาง 300 ม. 
ซอย 1 เชื่อม ซอย 
2 พร้อมดวงโคม 5 
จุด 

  -   -    -   150,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 75-
85 

 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน   

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จากหมู่ที่ 
11 - หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาด 4.00 x 245   -   -    -   580,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร ไป - มา 

 ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หน้าบ้าน 
นายอุด พงษ์ธิ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ขนาด 4.00 x 
26.00 ม. 

  -   -    -   62,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร ไป - มา 

 ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้้า คสล.
บ้านนายอุทิน  ดวงธิ 
- หน้าบ้านนาย
ทองแดง  ใบบัว 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

0.40 x 98.00    -    -    -   350,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้้า
และน้้าท่วมขังร้อยละ
75-85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง    



45 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

10 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล.ข้าง
บ้านธารดง 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

0.30 x 0.50 x 220 
ม. 

  -    -   -   660,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้้า
และน้้าท่วมขังร้อยละ
75-85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง    

11 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้้า คสล.
ถนนหัวบ้าน 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ø 0.80 x 200 ม.   -    -   -   980,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้้า
และน้้าท่วมขังร้อยละ
75-85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง    

12 โครงการก่อสร้าง
ก้าแพงกั้นดินหน้า
ศาลาหัวบ้าน 

เพื่อป้องกันปัญหาตลิ่ง
พัง 

สูง 1.80 ม. X 20 
ม. 

  -   -    -   240,000  ความส้าเร็จของการ
แก้ไขปัญหาการ
พังทลายของดินหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ อยู่ใน
ระดับด ี

 ลดความ
เสียหายของ
แนวตลิ่งพัง 
จากน้้ากัดเซาะ  

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้้า คสล. 
ซอยข้างบ้านนายคง 
พันธุ์ศาสตร ์ 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ø 0.80 x 55.00    -   -    -   480,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้้า
และน้้าท่วมขังร้อยละ
75-85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 



46 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

14 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าหน้าบ้าน
นายแทนคุณ พันธุ์
ศาสตร์ - หอพักนิกร  
ปัญญาภูษิต 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ø 0.80 x 140 ม.   -    -   -   680,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้้า
และน้้าท่วมขังร้อยละ
75-85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง    

15 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อเหลี่ยมจากหลัง
บ้านแสงอรุณ  บุญจี
โน ถึงหน้าบ้านนาย
ทองแดง ใบบัว 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

ขนาด 2.10 x 2.10 
ม. ยาว 30.00 ม.  

   -   -   1,020,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้้า
และน้้าท่วมขังร้อยละ
75-85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง    

รวม  -   493,500   485,000   5,202,000  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 -  2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 2 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

บ้านดอนไฟ   หมู่ที่ 12   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการก่อสร้างก้าแพง
กันดิน คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 9/1 บ้านดอน
ไฟ หมู่ที่ 12 ขนาดฐาน
กว้าง 2.20 เมตร ยาว 
40.00 เมตร สูง 2.00 
เมตร 

เพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งพัง ขนาดฐานกว้าง 2.20 
เมตร ยาว 40.00 
เมตร สูง 2.00 เมตร 

  -   481,000    -    -  ความส้าเร็จของการ
แก้ไขปัญหาการ
พังทลายของดิน
หลังเสร็จสิ้น
โครงการ อยู่ใน
ระดับด ี

 ลดความเสียหาย
ของแนวตลิ่งพัง 
จากน้้ากัดเซาะ  

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค ์(โรงเก็บ
ของแม่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีใช้ร่วมกัน ในการ
ประกอบกิจกรรม 

ขนาด 5.00 x 10.00 
ม. 

 -   250,000   -    -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 
75 - 85 

 ประชาชนมี
สถานท่ีในการท้า
กิจกรรมร่วมกัน  

กองช่าง 

 



48 
ที ่ โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

3 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค-
บริโภค 

วางท่อเมน สายหลัก 
PVC ø 4" ระยะทาง 
200 ม. 

  -   200,000   -   -  ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 
ร้อยละ 75-85 

 ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดและ
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค  

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ก้าแพงกั้นดินล้า
เหมืองหลวง ซอย
นางจินดา ขุนหล่อ 
ช่วงที่ 2 

เพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งพัง ขนาดสูง 2.50 x ยาว 
50.00 ม. 

 -   -   320,000    -  ความส้าเร็จของ
การแก้ไขปัญหา
การพังทลายของ
ดินหลังเสร็จสิ้น
โครงการ อยู่ใน
ระดับด ี

 ลดความเสียหาย
ของแนวตลิ่งพัง 
จากน้้ากัดเซาะ  

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายใหม่ 
ซอยนางจินดา ขุน
หล่อ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

2.50 x 50.00 ม.  -   -   80,000   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 มีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้า 
คสล.หน้าบ้านนาย
สุเทพ  อินตาวงค ์
ถึงบ้านนางจินดา  
ขุนหล่อ 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

0.30 x 0.50 x 200  -   -   300,000   300,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้าที่
ดี ป้องกันน้้าท่วม
ขังได ้ 

กองช่าง 



49 
ที ่ โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไหล่ทาง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

2.50 x 70.00 ม.   -   -   -   100,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 มีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุง
ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานบ้านดอนไฟ 

เพื่อให้มีสถานท่ีส้าหรับ
การด้าเนินกิจกรรมของ
กลุ่มสาธารณสุขมูลฐาน 

ขนาด 3.00 x 12.00 
ม. 

  -    -    -   180,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ประชาชนมี
สถานท่ีในการท้า
กิจกรรมร่วมกัน  

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยนาย
สิงห์ชัย  สุวรรณ
วงค์ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

3.50 x 20.00 ม.   -    -    -   42,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 มีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวถนน 
คสล.ซอย 5 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ขนาด 3.50 x 30.00 
ม. 

  -   -    -   63,000  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 มีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านหมู่ที ่12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค-
บริโภค 

เจาะบ่อบาดาล เดิน
ท่อเมน พร้อมอุปกรณ ์

  -   -    -   350,000  ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 
ร้อยละ 75-85 

 ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดและ
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค  

กองช่าง 

รวม  -   931,000   700,000   1,035,000  
   



50 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 -  2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 2 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

บ้านศรีสรร   หมู่ที่ 13   ต าบลบ้านแหวน 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการก่อสร้างรางระบาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรี
สรร   หมู่ที่ 13 เลียบ
หมู่บ้านธารดง ขนาดกว้าง 
1.20 เมตร ยาว 36.00 
เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร 

สามารถระบายน้้า ในฤดู
น้้าหลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ขนาดกว้าง 1.20 
เมตร ยาว 36.00 
เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 
เมตร 

 -   285,000   -   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบาย
น้้าท่ีดี ป้องกัน
น้้าท่วมขังได ้ 

กองช่าง    

 
 
 



51 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

2 โครงการก่อสร้าง
เสริมไหล่ทาง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหลัก บ้าน
ศรีสรร   หมู่ที่ 13 
ขนาดปริมาณ
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
383 ตารางเมตร 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

 ขนาดปริมาณ
คอนกรีต ไม่น้อย
กว่า 383 ตาราง
เมตร 

 -   193,000   500,000   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 สะพานมีความ
กว้างเพียงพอ
กับการคมนาคม
ขนส่ง  

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวัง
เหตุร้ายต่าง ๆ 

ทางร่วม - ทางแยก 
4 จุด 

  -   -   380,000   -  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาร้อยละ
75-85 

 ลดปัญหายา
เสพติดและ
ปัญหาสังคมต่าง 
ๆ  

กองช่าง    

4 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ทางเข้า
ป่าช้าบ้านศรีจุม 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

4.00 x 320 ม.   -   -   760,000   -  ร้อยละ75-85 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร ไป - 
มา 

 มีการคมนาคม
ที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย  

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้้า คสล.ถนน
สายหลักเข้าหมู่บ้าน
ศรีจุม 

สามารถระบายน้้า ในฤดูน้้า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ขนาด ø 1.50 ม. 
ยาว 337 ม. 

 -   -   -   4,800,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 



52 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

6 โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน     

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค-
บริโภค 

เปลี่ยนท่อสายหลัก
พร้อมอุปกรณ ์

 -   -   -   250,000  ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 
ร้อยละ 75-85 

 ประชาชนมีน้้า
ที่สะอาดและ
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค  

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้้า คสล. 
ถนนสายป่าช้า จาก
บ้านศรีจุมไปบ้าน
ปากกอง 

สามารถระบายน้้า ในฤดูน้้า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

ขนาด ø 1.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. 

 -   -   -   620,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อ คสล.พร้อมบ่อ
พักถนนจากสายศรี
จุมไปคลอง
ชลประทาน 

สามารถระบายน้้า ในฤดูน้้า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

 ø 80.00 x 240.00 
ม. 

 -   -   -   1,440,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

9 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลหมู่ที ่13 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้้า
และมีน้้าเพียงพอต่อการ
อุปโภค - บริโภค 

บ่อน้้าบาดาล 
จ้านวน  1  แห่ง 

 -   -   -   340,000  ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 
ร้อยละ 75 - 85 

 ประชาชนมีน้้า
ที่สะอาดและ
เพียงพอต่อการ
อุปโภค - 
บริโภค   

กองช่าง    

10 โครงการติดตั้งไฟก่ิง 
ซอย 1 ศรีจุม (โรง
เก็บของ) 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตาม
เส้นทางคมนาคม ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ และให้ประชา
ขนมีไฟฟ้าใช้อย่างงทั่วถึง 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
พร้อมขยายเขตดวง
โคมไฟก่ิง 2 จุด 

 -   -   -   35,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน   

กองช่าง 



53 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

11 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อเหลี่ยม ล้าเหมือง
หลวง บ้านศรีจุม 

สามารถระบายน้้า ในฤดูน้้า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกัน
การเกิดอุทกภัย 

กว้าง 3.00 x  50.00 
ม. 

 -   -   -   2,100,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหาการ
ระบายน้้าและน้้า
ท่วมขังร้อยละ75-
85 

 มีการระบายน้้า
ที่ดี ป้องกันน้้า
ท่วมขังได ้ 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง
ก้าแพงกั้นดินล้า
เหมืองศรีจุม 

เพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งพัง สูง 2.00 x 50.00 ม.   -   -   -   1,500,000  ความส้าเร็จของ
การแก้ไขปัญหา
การพังทลายของ
ดินหลังเสร็จสิ้น
โครงการ อยู่ใน
ระดับด ี

 ลดความ
เสียหายของแนว
ตลิ่งพัง จากน้้า
กัดเซาะ  

กองช่าง 

13 โครงการติดตั้งไฟก่ิง 
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตาม
เส้นทางคมนาคม ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ และให้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งโคมไฟก่ิง
สาธารณะ จ้านวน 5 
จุด 

  -   -   -   60,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน   

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเข้าสู่สุสานศรี
สรร 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตาม
เส้นทางคมนาคม ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ และให้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า เข้า
สุสานศรีสรร  

  -   -   -   150,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน   

กองช่าง 

 



54 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

15 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเข้าสู่สุสานศรี
ชุม 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตาม
เส้นทางคมนาคม ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ และให้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าเข้า
สุสานศรีชุม 

  -   -   -   140,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน   

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค ์
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าวัดท้าวบุญเรือง 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ใช้ร่วมกัน ในการประกอบ
กิจกรรมของชุมชน 

ขนาด 12.00 x 
22.00 ม. 

 -   -   -   220,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน ร้อยละ 
75-85 

 ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ด้าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน  

กองช่าง    

รวม  -   478,000   1,640,000   11,655,000  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) กรณี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  

ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงสร้างพ้ืนฐานภายในต าบลบ้านแหวน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า  หน่วยงานที่ 
(ผลผลิตของ  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)        

1 โครงการขุดลอกล้า
เหมืองในเขต
เทศบาลต้าบลบ้าน
แหวน จ้านวน 35 
สายทาง 

เพื่อขุดลอกล้าเหมืองใน
เขตเทศบาลต้าบลบ้าน
แหวน ป้องกันอุทกภัย 

จ้านวน 35 สาย
ทางภายในเขต
ต้าบลบ้านแหวน 

 -   418,000   -   500,000  มีความส้าเร็จในการ
บริหารจัดการ

งบประมาณและ
โครงการ ร้อยละ 

100 

 ป้องกันอุทกภัย  กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตาม
สายในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านแหวน 

เพื่อปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านแหวน 

ต้าบลบ้านแหวน  -   300,000   -   -  มีความส้าเร็จในการ
บริหารจัดการ

งบประมาณและ
โครงการ ร้อยละ 

100 

 มีระบบเสียงตามสายที่
มีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า  หน่วยงานที่ 
(ผลผลิตของ  ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)        

3 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ เทศบาล
ต้าบลบ้านแหวน 

เพื่อต่อเติมสถานท่ีจอด
รถภายในส้านักงาน
เทศบาลต้าบลบ้าน
แหวน เพื่อรองรับการ
จอดรถของบุคลากร
และประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

ต้าบลบ้าน
แหวน 

 -   200,000   -   -  มีความส้าเร็จในการ
บริหารจัดการ

งบประมาณและ
โครงการ ร้อยละ 

100 

 มีสถานท่ีส้าหรับ
จอดรถส้าหรับ
บุคลากรหน่วยงาน
และผู้มาติดต่อ
ราชการ  

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟส่องสว่าง
หน้าเทศบาลต้าบล
บ้านแหวน 

เพื่อปรับปรุงระบบส่อง
สว่างหน้าเทศบาลต้าบล
บ้านแหวน 

ต้าบลบ้าน
แหวน 

 -   300,000   -   -  มีความส้าเร็จในการ
บริหารจัดการ

งบประมาณและ
โครงการ ร้อยละ 

100 

 มีระบบส่องสว่าง
เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคมและ
เพื่อความปลอดภัย
ภายในสถานท่ี
ราชการ  

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟส่องสว่าง
สนามกีฬาเทศบาล
ต้าบลบ้านแหวน 

เพื่อปรับปรุงระบบส่อง
สว่างภายในสนามกีฬา
เทศบาลต้าบลบ้าน
แหวน 

ต้าบลบ้าน
แหวน 

 -   500,000   -   -  มีความส้าเร็จในการ
บริหารจัดการ

งบประมาณและ
โครงการ ร้อยละ 

100 

 มีระบบส่องสว่าง
เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคมและ
เพื่อความปลอดภัย
ภายในสถานท่ี
ราชการ  

กองช่าง,กอง
การศึกษา 

6 โครงการก่อสร้างโรง
เก็บพัสดุประจ้า
ส้านักงาน 

เพื่อก่อสร้างสถานท่ี
จัดเก็บพัสดุเทศบาล
ต้าบลบ้านแหวน 

ต้าบลบ้าน
แหวน 

 -   500,000   -   -  มีความส้าเร็จในการ
บริหารจัดการ

งบประมาณและ
โครงการ ร้อยละ 

100 

 เทศบาลต้าบลบ้าน
แหวน มีสถานท่ี
จัดเก็บพัสด ุ 

กองคลัง,กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

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

โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
7 โครงการก่อสร้าง

แผงกั้นฟุตบอล 
บริเวณสนามกีฬา 
ต้าบลบ้านแหวน 

เพื่อก่อสร้างฟุตบาท
บริเวณสนามกีฬา 
เทศบาลต้าบลบ้าน
แหวน รองรับการใช้งาน
แบบอเนกประสงค ์

ต้าบลบ้าน
แหวน 

 -   500,000   -   -  มีความส้าเร็จในการ
บริหารจัดการ

งบประมาณและ
โครงการ ร้อยละ 

100 

 เทศบาลต้าบลบ้าน
แหวน มีสถานท่ี
รองรับการใช้งาน
แบบอเนกประสงค ์ 

กองช่าง,กอง
การศึกษา 

8 โครงการท้ารั้ว
เทศบาลต้าบลบ้าน
แหวน 

เพื่อท้ารั้วภายใน
ส้านักงานเทศบาลต้าบล
บ้านแหวน 

ต้าบลบ้าน
แหวน 

 -   -   500,000   -  มีความส้าเร็จในการ
บริหารจัดการ

งบประมาณและ
โครงการ ร้อยละ 

100 

 มีรั้วภายใน
ส้านักงานเทศบาล
ทดแทนของเดิมที่
ช้ารุดทรุดโทรม  

กองช่าง 

9 โครงการต่อเติมโดม
หลังคาคลุมลานจอด
รถอเนกประสงค์
เทศบาลต้าบลบ้าน
แหวน 

เพื่อต่อเติมหลังคาคลุม
ลานจอดรถ
อเนกประสงค์เทศบาล
ต้าบลบ้านแหวน รองรับ
การใช้งานแบบ
อเนกประสงค ์

ต้าบลบ้าน
แหวน 

 -   -   -   250,000  มีความส้าเร็จในการ
บริหารจัดการ

งบประมาณและ
โครงการ ร้อยละ 

100 

 เทศบาลต้าบลบ้าน
แหวน มีสถานท่ี
รองรับการใช้งาน
แบบอเนกประสงค ์ 

กองช่าง 

รวม  -   418,000   -   500,000        
 
 
 
 
 
 



58 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 

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  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของ

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการอาหาร
ปลอดภัยในเขต
เทศบาล 

เพ่ือด าเนินการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลแก่
ผู้ประกอบการ
และประชาชน
ทั่วไป 

ร้านอาหาร แผง
ลอยจ าหน่าย
อาหาร โรงอาหาร
ในโรงเรียน โรง
อาหารในสถาน
ประกอบการอ่ืน ๆ 

   100,000   100,000   100,000  มีความส าเร็จใน
การบริหาร
จัดการ
งบประมาณและ
โครงการ ร้อยละ 
75-85 

 ผู้ร่วมโครงการมี
ความรู้ด้าน
สุขาภิบาล  

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม  -   100,000   100,000   100,000  
    

 
 
 
 
 



59 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 

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

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ 
ศพด. ค่าหนังสือ ค่า
อุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 -   90,000   90,000   90,000  มี
ความส าเร็จ
ในการ
บริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และ
โครงการ 
ร้อยละ 
100 

 การบริหาร
สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

กองการศึกษาฯ 

รวม  -   90,000   90,000   90,000  
    

 
 
 



60 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม 

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

แผนงาน           1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป                      
ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ  
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ปี  
2561  

 ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ
กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ืออบรมให้ความรู้
กระบวนการในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการบริหารจัดการ
งบประมาณ 

ประชาคมท้องถิ่น
บุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 -   100,000   100,000   100,000  มีความส าเร็จใน
การบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-86 

 ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้
กระบวนการในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ  

ส านัก
ปลัดฯ 

2 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าศูนย์
ข้อมูลหัตถกรรมไม้
แกะสลักบ้าน
แหวน (ศูนย์ไชโย) 

เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาคารศูนย์ข้อมูล
หัตถกรรมไม้แกะสลัก
บ้านแหวน (ศูนย์ไชโย) 
ในการรองรับการประชุม
ในระดับต่าง ๆ 

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าอาคารศูนย์
ข้อมูลหัตถกรรม
ไม้แกะสลักบ้าน
แหวน (ศูนย์ไชโย) 
จ านวน 1 ระบบ 

 -   120,000   -   -  มีความส าเร็จใน
การบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
และโครงการ 
ร้อยละ 75-87 

 มีห้องประชุมที่
พร้อมรองรับการ
ประชุมในระดับ
ต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ส านัก
ปลัดฯ,
กองช่าง 

รวม  -   220,000   100,000   100,000     



61 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ 

แผนงาน           1)  แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ  

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

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

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ระบบประปา
หมู่บ้านต าบลบ้าน
แหวน 

เพ่ือด าเนินการ
ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านบริหารจัดการ
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

คณะกรรมการ
ดูแลระบบ
ประปาและ
เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 

   30,000   30,000   30,000  มีความส าเร็จใน
การบริหาร
จัดการ
งบประมาณและ
โครงการ ร้อยละ 
75-86 

 ผู้ร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านบริหาร
จัดการระบบ
ประปาหมู่บ้าน  

กองช่าง 

รวม  -   30,000   30,000   30,000  
    

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.08 
 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
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     บัญชีครุภัณฑ์ 

    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 

     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   แผนงานรักษา
ความสงบภายใน  

 ค่า
ครุภัณฑ์  

 ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ  

 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์
เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM ชนิด
ประจ าที่ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  

 เครื่องรับส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM 
ชนิดประจ าที่ 
ขนาด 10 วัตต์  

 -   28,000   -   -   งาน
ป้องกัน/
ส านักปลัด  

 2   แผนงานรักษา
ความสงบภายใน  

 ค่า
ครุภัณฑ์  

 ครุภัณฑ์อ่ืน   จัดหาครุภัณฑ์ เลื่อยโซ่
ยนต์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  

 เลื่อยโซ่ยนต์ 
ขนาด 2 แรงม้า 
ความยาวไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว 
จ านวน 2 เครื่อง  

 -   30,000   -   -   งาน
ป้องกัน/
ส านักปลัด  

 2   แผนงานเคหะ
ชุมชน  

 ค่า
ครุภัณฑ์  

 ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ  

 เพ่ือตรวจเช็คอุปกรณ์
ไฟฟ้า ตรวจสอบแรงดัน
กระแสไฟฟ้า  

 จัดซื้อดิจิตอล 
มิเตอร์ จ านวน 1 
เครื่อง  

 -   21,000   -   -   กองช่าง  

 3   แผนงานเคหะ
ชุมชน  

 ค่า
ครุภัณฑ์  

 ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ  

 เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ ตัด-
ปลด-สับ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
Disconnecting Fuse 
Drop Out  

 จัดซื้อไม้ชักฟิวส์
แรงสูง จ านวน 1 
ชุด  

 -   30,000   -   -   กองช่าง  

 



 
63 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

 4   แผนงานเคหะ
ชุมชน  

 ค่า
ครุภัณฑ์  

 ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง  

 เพ่ือใช้ในการออกงาน
ควบคุมอาคาร งาน
ตรวจการจ้าง และการ
ติดต่อราชการในกอง
ช่าง  

 จัดซื้อ
รถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 
2,400 ซีซี  

 -   957,000   -   -   กองช่าง  

 5   แผนงานเคหะ
ชุมชน  

 ค่า
ครุภัณฑ์  

 ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง  

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยภายในต าบล
บ้านแหวน  

 โครงการ
จัดซื้อรถ
กระเช้าเพ่ือ
สนับสนุนงาน
ไฟฟ้า  

 -  2,100,000   -   -   กองช่าง  

 6   แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  

 ค่า
ครุภัณฑ์  

 ครุภัณฑ์อ่ืน   เพ่ือสนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยภายในต าบล
บ้านแหวน  

 จัดซื้อโต๊ะและ
เก้าอ้ีม้าหิน
อ่อน ในสนาม
กีฬาเทศบาล  

 -   14,000   -   -   กอง
การศึกษา  
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา  หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

 ปี  2561   ปี  2562   ปี  2563  ปี  2564 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

 7   แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  

 ค่า
ครุภัณฑ์  

 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

 เพ่ือใช้ในส านักงาน
และออกประชาคม  

 จัดซื้อจอ
โปรเจคเตอร์ 
จ านวน 2 จอ  

 -   5,000   -   -   ส านักปลัด  

 8   แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  

 ค่า
ครุภัณฑ์  

 ครุภัณฑ์อ่ืน   เพ่ือใช้ในส านักงาน   จัดซื้อเครื่อง
ปั๊มน้ า จ านวน 
1 เครื่อง  

 -   5,000   -   -   ส านักปลัด  

รวม  -  3,190,000   -   -  
  


