
ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี งบตามเทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

1. โครงการจา้งนกัเรียนนกัศึกษาปฏิบติังานในช่วงปิดภาคเรียน  โครงการจา้งนกัเรียนนกัศึกษาปฏิบติังานในช่วงปิด
ภาคเรียน

50,000.00 0 0 50,000.00

2. โครงการร้อยใจรักษ ์ โครงการร้อยใจรักษ์ 100,000.00 0 0 100,000.00
3. โครงการพฒันาศกัยภาพแกนน าเด็กและเยาวชน  โครงการพฒันาศกัยภาพแกนน าเด็กและเยาวชน 50,000.00 0 0 50,000.00
4. โครงการเรียนรู้สู่โลกกวา้ง  โครงการเรียนรู้สู่โลกกวา้ง 35,000.00 25,410.00 0 9,590.00
5. โครงการพฒันาศกัยภาพผูดู้แลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการพฒันาศกัยภาพผูดู้แลเด็กและบุคลากร

ทางการศึกษา
40,000.00 0 0 40,000.00

6. โครงการเปิดบา้นวิชาการ  โครงการเปิดบา้นวิชาการ 35,000.00 0 0 35,000.00
7. โครงการแข่งขนัทกัษะวิชาการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  โครงการแข่งขนัทกัษะวิชาการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 40,000.00 360 0 39,640.00
8. ก่อสร้างหลงัคาคลุมเคร่ืองเล่นสนาม ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 25 เมตร พ้ืนท่ีไมน่อ้ยกวา่ 125.00 ตารางเมตร บา้นโขงขาว หมูท่ี่ 
2 

โครงการก่อสร้างหลงัคาคลุมเคร่ืองเล่นสนาม ขนาด
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พ้ืนท่ีไมน่อ้ยกวา่ 
125.00 ตารางเมตรบา้นโขงขาว หมูท่ี่ 2

303,000.00 0 0 303,000.00

9. เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.)

250,000.00 0 250,000.00 0

10. โครงการควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อและโรคระบาดใน
พ้ืนท่ีต าบลบา้นแหวน 

โครงการควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อและโรค
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลบา้นแหวน

30,000.00 0 26,040.00 3,960.00

รายงานการด าเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2563] ระยะเวลา 6 ดอืนแรกของปี 2563

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมอยู่เยน็เป็นสุข

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563



ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี งบตามเทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

11. โครงการควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  โครงการควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 150,000.00 0 0 150,000.00
12. โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน 
วรขตัติยราชนารี 

โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ
พระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี

90,000.00 0 0 90,000.00

13. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหางดง ตามโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนจดังานพระราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีทอ้งถ่ิน อ าเภอ
หางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหางดง ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจดังานพระราชพิธี รัฐพิธี
และประเพณีทอ้งถ่ิน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่

30,000.00 0 30,000.00 0

14. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหางดง ตามโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนจดังานมหกรรมไมด้อกไมป้ระดบั 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหางดง ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจดังานมหกรรมไม้
ดอกไมป้ระดบั

30,000.00 0 30,000.00 0

15. โครงการอนุรักษป์ระเพณีเดือนยี่เป็ง  โครงการอนุรักษป์ระเพณีเดือนยี่เป็ง 150,000.00 0 148,388.00 1,612.00
16. โครงการอนุรักษป์ระเพณีปีใหมเ่มือง  โครงการอนุรักษป์ระเพณีปีใหมเ่มือง 150,000.00 0 0 150,000.00
17. โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯและพระราชวงศ์ 

โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯและพระราชวงศ์

60,000.00 0 0 60,000.00

18. โครงการแข่งขนักีฬาประชาชนต าบลบา้นแหวน  โครงการแข่งขนักีฬาประชาชนต าบลบา้นแหวน 350,000.00 0 348,879.40 1,120.60
19. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนนกักีฬาของต าบลเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬา 

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนนกักีฬาของต าบล
เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา

150,000.00 0 10,096.00 139,904.00

20. โครงการจดังานวนัเด็ก  โครงการจดังานวนัเด็ก 100,000.00 0 99,510.00 490
21. โครงการจดัแข่งขนักีฬาเด็กปฐมวยั  โครงการจดัแข่งขนักีฬาเด็กปฐมวยั 35,000.00 19,100.00 0 15,900.00



ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี งบตามเทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

22. โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพสนามกีฬา เทศบาลต าบลบา้น
แหวน 

โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพสนามกีฬา เทศบาล
ต าบลบา้นแหวน

450,000.00 0 0 450,000.00

23. โครงการธรรมสญัจร  โครงการธรรมสญัจร 25,000.00 0 0 25,000.00
24. โครงการอนุรักษป์ระเพณีเขา้พรรษา  โครงการอนุรักษป์ระเพณีเขา้พรรษา 20,000.00 0 0 20,000.00
25. เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ  เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 17,000,000.00 609,300.00 6,233,400.00 10,157,300.00
26. เบ้ียยงัชีพผูพิ้การ  เบ้ียยงัชีพคนพิการ 3,700,000.00 114,400.00 1,248,000.00 2,337,600.00
27. เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์  เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 180,000.00 12,000.00 59,500.00 108,500.00
28. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจดัการ
เรียนการสอน รายหวั) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กช่างค  าหลวง 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าจดัการเรียนการสอน รายหวั)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ช่างค  าหลวง

68,000.00 0 0 68,000.00

29. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจดัการ
เรียนการสอน รายหวั)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทา้วบุญเรือง 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าจดัการเรียนการสอน รายหวั)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ทา้วบุญเรือง

66,300.00 0 0 66,300.00

30. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจดัการ
เรียนการสอน รายหวั)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นไร่ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าจดัการเรียนการสอน รายหวั)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้นไร่

39,100.00 0 0 39,100.00

31. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจดัการ
เรียนการสอน รายหวั)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัจอมทอง 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าจดัการเรียนการสอน รายหวั)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
วดัจอมทอง

42,500.00 0 0 42,500.00



ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี งบตามเทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

32. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
หนงัสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบนกัเรียน/กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กช่างค  าหลวง 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าหนงัสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบ
นกัเรียน/กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ช่างค  าหลวง

33,900.00 0 0 33,900.00

33. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
หนงัสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบนกัเรียน/กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทา้วบุญเรือง 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าหนงัสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบ
นกัเรียน/กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ทา้วบุญเรือง

21,470.00 0 0 21,470.00

34. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
หนงัสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบนกัเรียน/กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นไร่ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าหนงัสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบ
นกัเรียน/กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้นไร่

13,560.00 0 0 13,560.00

35. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
หนงัสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบนกัเรียน/กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัจอมทอง 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าหนงัสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบ
นกัเรียน/กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
วดัจอมทอง

15,820.00 0 0 15,820.00

36. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวนั)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กช่างค  าหลวง 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวนั)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กช่างค  าหลวง

196,000.00 0 100,000.00 96,000.00

37. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวนั)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทา้วบุญเรือง 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวนั)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทา้วบุญเรือง

191,100.00 0 97,500.00 93,600.00



ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี งบตามเทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

38. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวนั)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นไร่ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวนั)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นไร่

112,700.00 0 57,500.00 55,200.00

39. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวนั)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัจอมทอง 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวนั)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัจอมทอง

122,500.00 0 62,500.00 60,000.00

40. เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้น
ทา้วบุญเรือง สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนั
โรงเรียนบา้นทา้วบุญเรือง สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)

552,000.00 0 272,000.00 280,000.00

41. เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นไร่
 สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนั
โรงเรียนบา้นไร่ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)

452,000.00 0 226,000.00 226,000.00

42. เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนวดั
จอมทอง สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนั
โรงเรียนวดัจอมทอง สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)

496,000.00 0 248,000.00 248,000.00

43. เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัช่าง
ค  า สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนั
โรงเรียนวดัช่างค  า สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)

508,000.00 0 254,000.00 254,000.00

44. อุดหนุนวดัจอมทอง ตามโครงการสรงน ้าพระธาตุวดัจอมทอง   อุดหนุนวดัจอมทอง ตามโครงการสรงน ้าพระธาตุวดั
จอมทอง

15,000.00 0 0 15,000.00

45. อุดหนุนวดัช่างค  า ตามโครงการสรงน ้าพระธาตุวดัช่างค  า   อุดหนุนวดัช่างค  า ตามโครงการสรงน ้าพระธาตุวดั
ช่างค  า

15,000.00 0 0 15,000.00



ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี งบตามเทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

46. อุดหนุนวดัทา้วบุญเรือง ตามโครงการสรงน ้าพระธาตุวดัทา้ว
บุญเรือง 

อุดหนุนวดัทา้วบุญเรือง ตามโครงการสรงน ้าพระ
ธาตุวดัทา้วบุญเรือง

15,000.00 0 0 15,000.00

47. อุดหนุนวดัเทพประสิทธ์ิ (วดัตน้เฮือด) ตามโครงการสรงน ้า
พระธาตุวดัเทพประสิทธ์ิ (วดัตน้เฮือด) 

อุดหนุนวดัเทพประสิทธ์ิ (วดัตน้เฮือด) ตามโครงการ
สรงน ้าพระธาตุวดัเทพประสิทธ์ิ (วดัตน้เฮือด)

15,000.00 0 0 15,000.00

48. อุดหนุนวดัป่าหมาก ตามโครงการสรงน ้าพระธาตุวดัป่าหมาก   อุดหนุนวดัป่าหมาก ตามโครงการสรงน ้าพระธาตุ
วดัป่าหมาก

15,000.00 0 0 15,000.00

49. อุดหนุนวดัวรเวทยวิ์สิฐ ตามโครงการสรงน ้าพระธาตุวดัวร
เวทยวิ์สิฐ 

อุดหนุนวดัวรเวทยวิ์สิฐ ตามโครงการสรงน ้าพระ
ธาตุวดัวรเวทยวิ์สิฐ

15,000.00 0 0 15,000.00

26,623,950.00 780,570.00 9,801,313.40 16,042,066.60

50. โครงการขดุลอกล าเหมืองในเขตเทศบาลต าบลบา้นแหวน 
จ านวน 29 สายทาง 

โครงการขดุลอกล าเหมืองในเขตเทศบาลต าบลบา้น
แหวน จ านวน 29 สายทาง

488,000.00 0 0 488,000.00

51. โครงการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนคดัแยกขยะ  โครงการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนคดัแยกขยะ 30,000.00 0 0 30,000.00
52. โครงการจดัหาภาชนะในการคดัแยกขยะ  โครงการจดัหาภาชนะในการคดัแยกขยะ 80,000.00 0 0 80,000.00
53. โครงการรณรงคท์  าความสะอาด (Big cleanning day)  โครงการรณรงคท์  าความสะอาด (Big cleanning day) 26,000.00 0 6,000.00 20,000.00
54. โครงการลดขยะในชุมชน  โครงการลดขยะในชุมชน 100,000.00 0 29,100.00 70,900.00

724,000.00 0.00 35,100.00 688,900.00

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม



ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี งบตามเทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

55. โครงการก่อสร้างท่อหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมือง
ศาลาบริเวณหนา้ร้านคาร์แคร์ บา้นไร่ หมูท่ี่ 1 ขนาดกวา้ง 2.10 
เมตร ลึก 1.80 เมตร มอก.1166-2536 จ านวน 15 ท่อน 

โครงการก่อสร้างท่อหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล า
เหมืองศาลาบริเวณหนา้ร้านคาร์แคร์ บา้นไร่ หมูท่ี่ 1 
ขนาดกวา้ง 2.10 เมตร ลึก 1.80 เมตร มอก.1166-2536
 จ  านวน 15 ท่อน

710,800.00 0 0 710,800.00

56. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจบา้นแหวน 
บา้นโขงขาว หมูท่ี่ 2 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร จ านวนพ้ืนท่ีรวมไมน่อ้ยกวา่ 695.90 ตารางเมตร 

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจบา้น
แหวน บา้นโขงขาว หมูท่ี่ 2 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนพ้ืนท่ีรวม
ไมน่อ้ยกวา่ 695.90 ตารางเมตร

497,500.00 0 0 497,500.00

57. ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 เช่ือม ซอย 4
 บา้นทา้วบุญเรือง หมูท่ี่ 3 ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 เช่ือม ซอย 4 บา้นทา้วบุญเรือง หมูท่ี่ 3 ขนาด
กวา้ง 1.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร

292,300.00 282,700.00 0 9,600.00

58. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บา้นทา้ว
บุญเรือง หมูท่ี่ 3 ขนาดกวา้ง 1.70 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร จ านวนพ้ืนท่ีไมน่อ้ยกวา่ 85.00 ตารางเมตร 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 
บา้นทา้วบุญเรือง หมูท่ี่ 3 ขนาดกวา้ง 1.70 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนพ้ืนท่ีไมน่อ้ยกวา่ 
85.00 ตารางเมตร

49,000.00 0 0 49,000.00

59. โครงการก่อสร้างก าแพงกั้นดินหลงัหอพ่อบา้น (ดา้นทิศเหนือ
 ซอย.5) บา้นช่างค านอ้ย หมูท่ี่ 4 ขนาดฐานกวา้ง 2.20 เมตร ยาว 
60.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.20 เมตร 

โครงการก่อสร้างก าแพงกั้นดินหลงัหอพ่อบา้น 
(ดา้นทิศเหนือ ซอย.5) บา้นช่างค านอ้ย หมูท่ี่ 4 ขนาด
ฐานกวา้ง 2.20 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.20 
เมตร

497,000.00 0 0 497,000.00

ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน



ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี งบตามเทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

60. โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมล าเหมืองหนา้วดั (หลงับา้นนายชม
 บุญเมือง) บา้นช่างค าหลวง หมูท่ี่ 5 ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร สูง 1.50
 เมตร จ านวน 32 ท่อน พร้อมบ่อพกั 3 บ่อ ยาวรวม 37.00 เมตร 

โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมล าเหมืองหนา้วดั (หลงั
บา้นนายชม บุญเมือง) บา้นช่างค าหลวง หมูท่ี่ 5 
ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร จ านวน 32 ท่อน
 พร้อมบ่อพกั 3 บ่อ ยาวรวม 37.00 เมตร

490,000.00 490,000.00 0 0

61. โครงการเปล่ียนฝารางระบายน ้า จากเดิมเป็นตะแกรงเหล็ก 
ถนนสายหลกั บา้นปากกอง หมูท่ี่ 6 ขนาด 0.40 เมตร ยาว 210.00 
เมตร 

โครงการเปล่ียนฝารางระบายน ้า จากเดิมเป็นตะแกรง
เหล็ก ถนนสายหลกั บา้นปากกอง หมูท่ี่ 6 ขนาด 0.40
 เมตร ยาว 210.00 เมตร

475,000.00 0 0 475,000.00

62. โครงการวางท่อเหล่ียมพร้อมบ่อพกั ถนนสายหลกัปากทาง
บา้นดอนคาถึงบา้นเหมืองง่า บา้นป่าหมาก หมูท่ี่ 7 ขนาดกวา้ง 
1.50 เมตร ลึก 1.50 ยาว 41.00 เมตร พร้อมบ่อพกั 2 บ่อ 

โครงการวางท่อเหล่ียมพร้อมบ่อพกั ถนนสายหลกั
ปากทางบา้นดอนคาถึงบา้นเหมืองง่า บา้นป่าหมาก 
หมูท่ี่ 7 ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ลึก 1.50 ยาว 41.00 
เมตร พร้อมบ่อพกั 2 บ่อ

576,700.00 0 0 576,700.00

63. โครงการวางท่อระบายน ้าบา้นหวัเสือ ขา้งศาลาอ่านหนงัสือ
หมูบ่า้น บา้นตน้เฮือด หมูท่ี่ 8 ขนาด เส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.60 เมตร
 จ านวน 3 ช่วง 

โครงการวางท่อระบายน ้าบา้นหวัเสือ ขา้งศาลาอ่าน
หนงัสือหมูบ่า้น บา้นตน้เฮือด หมูท่ี่ 8 ขนาด เส้น
ผ่านศูนยก์ลาง 0.60 เมตร จ านวน 3 ช่วง

468,000.00 0 0 468,000.00

64. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 เช่ือมซอย 4 
ขา้งบา้นนายประพนัธ์ จนัเขียว บา้นเด่ือ หมูท่ี่ 9ขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไมมี่หินคลุกไหล่ทาง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 
เช่ือมซอย 4 ขา้งบา้นนายประพนัธ์ จนัเขียว บา้นเด่ือ 
หมูท่ี่ 9ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ไมมี่หินคลุกไหล่ทาง)

131,300.00 0 0 131,300.00



ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี งบตามเทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

65. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขา้บา้นนายทอง
เหรียญ ศรีชยัแกว้ ซอย 2 บา้นเด่ือ หมูท่ี่ 9 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมหินคลุกไหล่ทาง กวา้ง
เฉล่ียขา้งละ 0.15 เมตร 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขา้บา้น
นายทองเหรียญ ศรีชยัแกว้ ซอย 2 บา้นเด่ือ หมูท่ี่ 9 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรพร้อมหินคลุกไหล่ทาง กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.15 
เมตร

86,900.00 0 0 86,900.00

66. โครงการวางท่อ พร้อมบ่อพกั ซอยบา้นนายจกัรภพ ไชยเทพ 
บา้นเด่ือ หมูท่ี่ 9 ขนาด เส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.60 เมตร จ านวน 54 
ท่อนพร้อมบ่อพกั 6 บ่อ 

โครงการวางท่อ พร้อมบ่อพกั ซอยบา้นนายจกัรภพ 
ไชยเทพ บา้นเด่ือ หมูท่ี่ 9 ขนาด เส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร จ านวน 54 ท่อนพร้อมบ่อพกั 6 บ่อ

251,000.00 0 0 251,000.00

67. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 
หนา้บา้นนายสมบูรณ์ ขวญัเชือกดี ถึงหนา้บา้น นายประเสริฐ 
ทองหลา้ ขนาดกวา้ง 0.30 เมตรยาว 122.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 
เมตร บา้นจอมทอง หมูท่ี่ 10 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 หนา้บา้นนายสมบูรณ์ ขวญัเชือกดี ถึงหนา้บา้น
 นายประเสริฐ ทองหลา้ ขนาดกวา้ง 0.30 เมตรยาว 
122.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร บา้นจอมทอง หมูท่ี่ 
10

298,000.00 294,000.00 0 4,000.00

68. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา้บา้นนางแสง
อรุณ บุญจีโน ถึงบา้นนายทองแดง ใบบวั บา้นดู่ หมู ่11 ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
นอ้ยกวา่ 155.38 ตารางเมตร ไมมี่หินคลุกไหล่ทาง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา้บา้น
นางแสงอรุณ บุญจีโน ถึงบา้นนายทองแดง ใบบวั 
บา้นดู่ หมู ่11 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมน่อ้ยกวา่ 155.38 
ตารางเมตร ไมมี่หินคลุกไหล่ทาง

86,800.00 0 0 86,800.00



ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี งบตามเทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

69. โครงการก่อสร้างก าแพงกนัดินล าเหมืองหลวง ซอยนางจินดา
 ขนุหล่อ ช่วงท่ี 2 บา้นดอนไฟ หมูท่ี่ 12 ขนาดฐานกวา้ง 2.20 เมตร
 สูง 2.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร 

โครงการก่อสร้างก าแพงกนัดินล าเหมืองหลวง ซอย
นางจินดา ขนุหล่อ ช่วงท่ี 2 บา้นดอนไฟ หมูท่ี่ 12 
ขนาดฐานกวา้ง 2.20 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว 46.00 
เมตร

484,000.00 0 0 484,000.00

70. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสวา่งสนามกีฬาเทศบาลต าบล
บา้นแหวน บา้นโขงขาว หมูท่ี่ 2 

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสวา่งสนามกีฬาเทศบาล
ต าบลบา้นแหวน บา้นโขงขาว หมูท่ี่ 2

417,000.00 0 0 417,000.00

71. โครงการก่อสร้างก าแพงกั้นดินล าเหมืองแมท่่าชา้ง บา้นช่าง
ค าหลวง หมูท่ี่ 5 ขนาดฐานกวา้ง 2.20 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 2.20 เมตร 

โครงการก่อสร้างก าแพงกั้นดินล าเหมืองแมท่่าชา้ง 
บา้นช่างค าหลวง หมูท่ี่ 5 ขนาดฐานกวา้ง 2.20 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.20 เมตร

86,000.00 0 0 86,000.00

72. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา้บา้นนายสิงห์
แกว้ แดงตา ถึงหนา้บา้นนายบุญมี เมืองมา จ  านวน 2 ช่วง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา้บา้น
นายสิงห์แกว้ แดงตา ถึงหนา้บา้นนายบุญมี เมืองมา 
จ  านวน 2 ช่วง

178,000.00 0 0 178,000.00

6,075,300.00 1,066,700.00 0.00 5,008,600.00

73. ค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินและแผน
ชุมชนของเทศบาลต าบลบา้นแหวน 

ค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินและ
แผนชุมชนของเทศบาลต าบลบา้นแหวน

40,000.00 0 1,380.00 38,620.00

74. โครงการอบรมสมัมนาประจ าปีพนกังานเทศบาล และ
พนกังานจา้ง 

โครงการอบรมสมัมนาประจ าปีพนกังานเทศบาล 
และพนกังานจา้ง

200,000.00 0 118,223.00 81,777.00

75. ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน 

ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิก
สภาทอ้งถ่ิน

800,000.00 0 0 800,000.00

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการและการมส่ีวนร่วมในการบริหาร



ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี งบตามเทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

76. โครงการปรับปรุงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
เทศบาลต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

โครงการปรับปรุงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น เทศบาลต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่

200,000.00 0 13,078.00 186,922.00

77. โครงการอบรมให้ความรู้ ตาม พรบ.ขอ้มลูข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 แก่เจา้หนา้ท่ีและประชาชนทัว่ไป 

โครงการอบรมให้ความรู้ ตาม พรบ.ขอ้มลูข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่เจา้หนา้ท่ีและ
ประชาชนทัว่ไป

50,000.00 0 0 50,000.00

78. โครงการฝึกอบรมคณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  โครงการฝึกอบรมคณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล

400,000.00 0 0 400,000.00

79. โครงการบริหารจดัการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม ่

โครงการบริหารจดัการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่

20,000.00 0 20,000.00 0

80. โครงการเพ่ิมศกัยภาพกระบวนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  โครงการเพ่ิมศกัยภาพกระบวนการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน

500,000.00 0 0 500,000.00

81. โครงการปรับปรุงเวที ศูนยข์อ้มลูหตัถกรรมไมแ้กะสลกับา้น
แหวน (ศูนยไ์ชโย) 

โครงการปรับปรุงเวที ศูนยข์อ้มลูหตัถกรรมไม้
แกะสลกับา้นแหวน (ศูนยไ์ชโย)

161,000.00 0 0 161,000.00

82. โครงการก่อสร้างปรับปรุงป้ายส านกังานเทศบาลต าบลบา้น
แหวน บา้นช่างค านอ้ยหมูท่ี่ 4 กวา้ง 0.60 ยาว 5.40 เมตร พ้ืนท่ีรวม
 3.24 ตารางเมตร 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงป้ายส านกังานเทศบาล
ต าบลบา้นแหวน บา้นช่างค านอ้ยหมูท่ี่ 4 กวา้ง 0.60 
ยาว 5.40 เมตร พ้ืนท่ีรวม 3.24 ตารางเมตร

37,000.00 0 0 37,000.00

83. โครงการจดัท าประตูบานเล่ือนอตัโนมติัอาคารส านกังาน
เทศบาลต าบลบา้นแหวน 

โครงการจดัท าประตูบานเล่ือนอตัโนมติัอาคาร
ส านกังานเทศบาลต าบลบา้นแหวน

113,000.00 113,000.00 0 0



ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี งบตามเทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

84. โครงการศูนยป์ระสานงานสร้างความปรองดองสมานฉนัท์
สร้างความสุขย ัง่ยนืเทศบาลต าบลบา้นแหวน 

โครงการศูนยป์ระสานงานสร้างความปรองดอง
สมานฉนัทส์ร้างความสุขย ัง่ยนืเทศบาลต าบลบา้น
แหวน

30,000.00 0 19,480.00 10,520.00

85. โครงการป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดของหมูบ่า้น   โครงการป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดของ
หมูบ่า้น

30,000.00 0 0 30,000.00

86. ส ารองจ่าย  ส ารองจ่าย 761,975.00 0 155,868.00 606,107.00
87. โครงการรณรงคป้์องกนัและลดปัญหาอุบติัเหตุทางถนน  โครงการรณรงคป้์องกนัและลดปัญหาอุบติัเหตุทาง

ถนน
50,000.00 0 29,751.00 20,249.00

88. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า  โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟ
ป่า

50,000.00 0 4,412.00 45,588.00

89. ติดตั้งถงัดบัเพลิงประจ าชุมชน  ติดตั้งถงัดบัเพลิงประจ าชุมชน 118,300.00 0 0 118,300.00
90. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

100,000.00 0 0 100,000.00

91. จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) 26,000 บี
ทีย ู

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) 
26000 บีทียู

72,000.00 0 0 72,000.00

92. โครงการฝึกอบรมภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เทศบาลต าบล
บา้นแหวน 

โครงการฝึกอบรมภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
เทศบาลต าบลบา้นแหวน

100,000.00 0 0 100,000.00

3,833,275.00 113,000.00 362,192.00 3,358,083.00



ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี งบตามเทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

93. โครงการอาหารปลอดภยั  โครงการอาหารปลอดภยั 80,000.00 0 0 80,000.00
94. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการพฒันาครอบครัว 
ในต าบลบา้นแหวน 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการพฒันา
ครอบครัว ในต าบลบา้นแหวน

200,000.00 0 0 200,000.00

95. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยหมกัและปุ๋ ยอินทรีย ์
ต  าบลบา้นแหวน 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยหมกัและปุ๋ ย
อินทรีย ์ต  าบลบา้นแหวน

50,000.00 37,760.00 0 12,240.00

96. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 100,000.00 0 23,084.00 76,916.00
97. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น ตามโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น ตามโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข

260,000.00 0 0 260,000.00

690,000.00 37,760.00 23,084.00 629,156.00

งบตามเทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

สรุปผลการด าเนินงานรอบ 6 เดอืน 37,946,525.00 1,998,030.00 10,221,689.40 25,726,805.60

ยุทธศาสตร์การพฒันาประชาชนอยู่ดมีสุีข


