
แผนพัฒนาทอ้งถิ�น 
เทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 

(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลตําบลบานกลาง  
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

    สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน -      -          -     -          41      271,172,800  10       5,516,000  -     -          51      276,688,800  

-      -          -     -          -     -                  -      -             -     -          -     -                  

-      -          -     -          -     -                  -      -             -     -          -     -                  

และสิ่งแวดลอม
4.๑ แผนงานสาธารณสุข -      -          -     -          1        50,000            1         50,000       1        50,000    3        150,000         

-      -          -     -          -     -                  -      -             -     -          -     -                  

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข -      -          -     -          -     -                  -      -             -     -          -     -                  

-      -          -     -          -     -                  -      -             -     -          -     -                  

๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดทําระบบ -      -          -     -          -     -                  -      -             -     -          -     -                  

 ฐานขอมูลทองถิ่น
รวมจํานวนโครงการทั้งหมด -     -         -     -         42     271,222,800  11      5,566,000  1       50,000   54      276,838,800  

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ป ๒๕๖5

งบประมาณ

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

ป ๒๕๖๔

งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณ

ป ๒๕61

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการพัฒนา

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

รวม 5 ป

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓

ผ.01
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ผ.02 สําหรบั องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คากอสรางอาคาร เพื่อใชเปนที่จัดกิจกรรม กอสรางอาคารอเนกประสงค ขนาด ๐ ๐ 500,000      ๐ ๐ รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

อเนกประสงค บริเวณ สาธารณะตางๆของประชาชน กวางไมนอยกวา 6.00 เมตร ยาว อาคาร ในการ กิจกรรม

ศูนยกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง ตางๆ รวมกัน

จามเทวี เทศบาลตําบล ไมนอยกวา 72.00 ตารางเมตร 

บานกลาง สถานที่กอสรางบริเวณศูนยกีฬาและ

นันทนาการจามเทวี เทศบาล

ตําบลบานกลาง 

2 คากอสรางลานอเนกประสงค เพื่อใชเปนที่จัดกิจกรรม กอสรางลานอเนกประสงค คสล. ๐ 0 164,000        0 ๐ รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

บริเวณหนาอาคาร สาธารณะตางๆของประชาชน ขนาดกวางไมนอยกวา 9.00 เมตร ลาน ในการ กิจกรรม

ประสิทธิ์ยิม ภายในศูนยกีฬา ยาวไมนอย  กวา 33.00เมตร ที่กอสราง ตางๆ รวมกัน

และนันทนาการจามเทวี หนาไมนอยกวา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

เทศบาลตําบลบานกลาง ไมนอยกวา  297.00 ตารางเมตร 

สถานที่กอสราง บริเวณหนาอาคาร

ประสิทธิ์ยิม ภายในศูนยกีฬาและ

นันทนาการจามเทวี เทศบาลตําบล

บานกลาง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

3 คากอสรางลานอเนกประสงค เพื่อใชเปนที่จัดกิจกรรม กอสรางลานอเนกประสงค ขนาดกวาง ๐ 0 235,000        0 ๐ รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

บริเวณ ลานอนุสาวรีย สาธารณะตางๆของประชาชน ไมนอยกวา 17.00 เมตร ยาว ลาน ในการ กิจกรรม

เจาแมจามเทวีภายใน ไมนอยกวา 25.00 เมตร  หนา ที่กอสราง ตางๆ รวมกัน

ศูนยกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

จามเทวีเทศบาลตําบล ไมนอยกวา 425 ตารางเมตร บริเวณ

บานกลาง ลานอนุสาวรียเจาแมจามเทวีภายใน

ศูนยกีฬาและนันทนาการจามเทวี

เทศบาลตําบลบานกลาง

4 คากอสรางลานอเนกประสงค เพื่อใชเปนที่จัดกิจกรรม กอสรางลานอเนกประสงค ขนาดกวาง 0 0 588,000        0 ๐ รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

พรอมกอสรางกําแพงกันตก สาธารณะตางๆของประชาชน ไมนอยกวา 23.50  เมตร ยาว ลาน ในการ กิจกรรม

บริเวณดานหลังอัฒจันทร ไมนอยกวา 44.80 เมตร หนา ที่กอสราง ตางๆ รวมกัน

สนามฟุตบอล ภายใน ไมนอยกวา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ศูนยกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา 1,024.00 ตารางเมตร  

จามเทวี เทศบาลตําบล พรอมกอสรางกําแพงกันตก 

บานกลาง บริเวณดานหลังอัฒจันทรสนามฟุตบอล 

ภายในศูนยกีฬาและนันทนาการจามเทวี 

เทศบาลตําบลบานกลาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

5 คากอสรางทางเดินเทา เพื่อใชเปนทางเชื่องภายใน กอสรางทางเดินเทา คสล.เชื่อมหองน้ํา 0 0 71,000          0 0 รอยละของ มีทางเดินเชื่อม กองชาง

คสล.เชื่อมหองน้ําสาธารณะ สถานที่ตางๆ ภายในศูนยกีฬา สาธารณะ ระยะทาง ระหวางถนนกับ

ภายในศูนยกีฬาและ และนันทนาการจามเทวี ขนาดกวางไมนอยกวา 2.00 เมตร ที่กอสราง สถานที่ตางๆ

นันทนาการจามเทวีเทศบาล เทศบาลตําบลบานกลาง ยาวไมนอยกวา 106.00 เมตร 

ตําบลบานกลาง หนาไมนอยกวา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 212.00 เมตร 

สถานที่กอสราง ภายในศูนยกีฬาและ

นันทนาการจามเทวี เทศบาลตําบล

บานกลาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

6 คากอสรางทางเดินเทา เพื่อใชเปนทางเชื่องภายใน กอสรางทางเชื่อม คสล. จํานวน 4 จุด 0 0 95,000          0 0 รอยละของ มีทางเดินเชื่อม กองชาง

พรอมขุดวางทอ คสล. สถานที่ตางๆ ภายในศูนยกีฬา พรอมขุดวางทอ คสล. ขนาด ระยะทาง ระหวางถนนกับ

ภายในศูนยกีฬาและ และนันทนาการจามเทวี เสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร ที่กอสราง สถานที่ตางๆ

นันทนาการจามเทวี เทศบาลตําบลบานกลาง จํานวน 24 ทอน สถานที่กอสราง 

เทศบาลตําบลบานกลาง ภายในศูนยกีฬาและนันทนาการจามเทวี 

เทศบาลตําบลบานกลาง

7 คากอสรางสวนสาธารณะ เพื่อใชเปนสถานที่พักผอน กอสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 0 0 250,000,000 0 0 รอยละของ ประชาชนไดมีสถาน กองชาง

เฉลิมพระเกียรติ ฯ ภายใน หยอนใจ และทํากิจกรรมรวม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี สวน ที่พักผอนหยอนใจ 

ศูนยกีฬาและนันทนาการ บรมราชาภิเษก ภายในศูนยกีฬาและ สาธารณะ และไดทํากิจกรรม

จามเทวี เทศบาลตําบล นันทนาการจามเทวี ที่กอสราง รวมกันภายในชุมชน 

บานกลาง

8 คากอสรางปายสวนสาธารณะ เพื่อบอกสถานที่ สวนสาธารณะ กอสรางปายสวนสาธารณะ 0 0 250,000        0 0 รอยละของ ประชาชนทราบ กองชาง

เฉลิมพระเกียรติ ฯ ภายใน เฉลิมพระเกียรติ ฯ ภายใน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ปาย สถานที่สําคัญ

ศูนยกีฬาและนันทนาการ ศูนยกีฬาและนันทนาการ มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กอสราง

จามเทวี เทศบาลตําบล จามเทวี ภายในศูนยกีฬาและนันทนาการจามเทวี 

บานกลาง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

9 คาตอเติมอาคารงานปองกัน เพื่อปรับปรุงอาคารหลังเกา ตอเติมอาคารงานปองกันและบรรเทา 0 0 500,000        0 0 รอยละของ มีอาคารที่สะดวก กองชาง

และบรรเทาสาธารณะภัย ใหใชงานไดดี สาธารณะภัย บริเวณภายในสํานักงาน อาคาร ตอการปฏิบัติงานของ

บริเวณภายในสํานักงาน เทศบาลตําบลบานกลาง ที่กอสราง เจาหนาที่

เทศบาลตําบลบานกลาง

10 คากอสรางหองน้ําบริเวณ เพื่อบริการเจาหนาที่และ กอสรางหองน้ําบริเวณหลังอาคารเทศกิจ 0 0 250,000        0 0 รอยละของ มีหองน้ําเพียงพอตอ กองชาง

หลังอาคารเทศกิจภายใน ประชาชนที่มาติดตอราชการ ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง หองน้ํา เจาหนาที่ และ

สํานักงานเทศบาลตําบล ที่กอสราง ประชาชน 

บานกลาง

11 คาเสริมผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหการคมนาคมในหมูบาน เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 0 0 533,000        0 0 รอยละของ ประชนสามารถ กองชาง

คอนกรีต บริเวณ ซอย 1 สามรถสัญจรไดสะดวกรวดเร็ว ขนาดกวางไมนอยกวา  4.00 เมตร ระยะทาง ใชถนนสัญจรได

(หนาสถานีตํารวจนิคม และปลอดภัย ยาวไมนอยกวา 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย ที่ปรับปรุง สะดวกรวดเร็ว 

อุตสาหกรรม) หมูที่ 1 ไมนอยกวา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ และปลอดภัย

บานพญาผาบ ไมนอยกวา 520 ตารางเมตร พรอม

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู

มีฝาปด ยาวไมนอยกวา 130.00 เมตร

บริเวณ ซอย 1 (หนาสถานีตํารวจนิคม

อุตสาหกรรม) หมูที่ 1 บานพญาผาบ 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

12 คาเสริมผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหการคมนาคมในหมูบาน เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 0 0 690,000        0 0 รอยละของ ประชนสามารถ กองชาง

คอนกรีต บริเวณถนนสาย สามรถสัญจรไดไดสะดวก ขนาดกวางไมนอยกวา 4.00 เมตร ระยะทาง ใชถนนสัญจรได

กลางบานทาลอ -ศรีคํา รวดเร็วและปลอดภัย ยาวไมนอยกวา 490 เมตร หนาเฉลี่ย ที่ปรับปรุง สะดวกรวดเร็ว 

ตั้งแตบานเลขที่ 40/3 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา และปลอดภัย

ถึงบริเวณหอพักบัญญัติ 1,960.00 ตารางเมตร บริเวณถนนสาย

เลขที่ 76/1  หมูที่ 2 กลางบานทาลอ -ศรีคํา ตั้งแตบานเลขที่ 

บานทาลอ – ศรีคํา 40/3 ถึงบริเวณหอพักบัญญัติ เลขที่ 

76/1  หมูที่ 2 บานทาลอ – ศรีคํา 

13 คาเสริมผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหการคมนาคมในหมูบาน เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 0 0 313,000        0 0 รอยละของ ประชนสามารถ กองชาง

คอนกรีต บริเวณแยกแทงคน้ํา สามรถสัญจรไดไดสะดวก ขนาดกวางไม นอยกวา 3.00 - 4.00 ระยะทาง ใชถนนสัญจรได

ศาลาหมูบานถึงหนาราน รวดเร็วและปลอดภัย เมตรยาวไมนอยกวา 256.00 ที่ปรับปรุง สะดวกรวดเร็ว 

สมานคารแครลําพูน ตารางเมตร หนาเฉลี่ยไมนอยกวา0.05 และปลอดภัย

หมูที่ 3 บานขี้เหล็ก เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 880.50 

ตารางเมตร บริเวณแยกแทงคน้ําศาลา

หมูบานถึงหนารานสมานคารแครลําพูน

หมูที่ 3 บานขี้เหล็ก 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

14 คาขยายไหลทางคอนกรีต เพื่อใหการคมนาคมในหมูบาน ขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0 1,018,000     0 0 รอยละของ ประชนสามารถ กองชาง

เสริมเหล็กพรอมปรับปรุง สามรถสัญจรไดไดสะดวก จํานวน 2 ขางทาง พรอมเสริมผิวจราจร ระยะทาง ใชถนนสัญจรได

ฝารางระบายน้ํา บริเวณ รวดเร็วและปลอดภัย แอสฟลทติกคอนกรีต และปรับปรุงฝาราง ที่กอสราง สะดวกรวดเร็ว 

ถนนสายทางบานสันปาฝาย ระบายน้ํา บริเวณถนนสายทาง และปลอดภัย

(หนองเปด) หมูที่ 4- สะพาน (หนองเปด) หมูที่ 4- สะพานบาน

บานศรีบุญยืน ศรีบุญยืน 

15 คากอสรางหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสาร กอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน 0 0 375,000        0 0 รอยละของ ใหประชาชนได กองชาง

ประจําหมูบานจํานวน 3 จุด จากทางเทศบาลไดถูกตอง จํานวน 3 จุด ติดตั้งบริเวณภายในพื้นที่ หอกระจาย รับขาวสารจากทาง

ติดตั้งบริเวณภายในพื้นที่ ครบถวน หมูที่ 5 บานศรีชุม ขาวที่กอสราง เทศบาลไดถูกตอง 

หมูที่ 5 บานศรีชุม ครบถวน 

16 คากอสรางทางลอดเหลี่ยม เพื่อใหการคมนาคมในหมูบาน กอสรางทางลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 0 0 357,000        0 0 รอยละของ เพื่อระบายน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. ชนิดชองเดี่ยว บริเวณ สามรถสัญจรได รวดเร็ว ชองเดี่ยว ขนาด 1.50 X 1.50 เมตร ทางลอด ชวงฝนตกหนัก

ลําเหมืองแมยาก ศาลเจาพอ ปลอดภัย ยาว 9.00 เมตร บริเวณลําเหมืองแมยาก ที่กอสราง

พวงเพชรพวงทอง ศาลเจาพอพวงเพชรพวงทอง หมูที่ 8 

หมูที่ 8 บานแมยาก บานแมยาก 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

17 คากอสรางเสริมผิวจราจร เพื่อใหการคมนาคมในหมูบาน กอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติก 0 0 357,000        0 0 รอยละของ ประชนสามารถใช กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สามารถสัญจรได รวดเร็ว คอนกรีต ขนาดกวางไมนอยกวา ระยะทาง ถนนสัญจรไดสะดวก

บริเวณจุดเชื่อมทางหลวง ปลอดภัย 2.50 - 4.00 เมตร ยาวไมนอยกวา ที่ปรับปรุง รวดเร็ว และปลอดภัย

ทองถิ่นอบจ.ลําพูน ถึง 300.00 เมตร หนาเฉลี่ยไมนอยกวา 

ศาลาอเนกประสงค หมูที่ 9 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

บานกลาง 1,006.00 ตารางเมตร บริเวณจุดเชื่อม

ทางหลวงทองถิ่นอบจ.ลําพูน ถึง 

ศาลาอเนกประสงค หมูที่ 9 บานกลาง

18 คากอสรางรางระบายนํ้า -เพื่อใชสําหรับระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 0 0 126,000        0 0 รอยละของ -ประชาชนไมประสบ กองชาง

คสล. รูปตัวยูมีฝาปด สาธารณะและทวมขัง มีฝาปดขนาดกวางไมนอยกวา 0.30 เมตร รางระบายน้ํา ปญหาน้ําทวมขัง 

บริเวณซอย 4 ถึง เชื่อม ยาวไมนอยกวา49.00 เมตร ลึก ที่กอสราง ชวงฝนตกหนัก

รางระบายน้ําเดิม หมูที่ 10 ไมนอยกวา 0.30 เมตร บริเวณซอย 4 

บานประตูโขง ถึง เชื่อมรางระบายน้ําเดิม หมูที่ 10 

บานประตูโขง 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

19 คากอสรางเสริมผิวจราจร เพื่อใหการคมนาคมในหมูบาน กอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติก 0 0 692,000        0 0 รอยละของ ประชนสามารถใช กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สามรถสัญจรไดในหมูบาน คอนกรีตขนาดกวางไมนอยกวา 3.00 - ระยะทาง ถนนสัญจรไดสะดวก

บริเวณ ซอย 3(ซุมประตูใหม) สามรถสัญจรได รวดเร็ว 4.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 550.00 ที่ปรับปรุง รวดเร็ว และปลอดภัย

ถึงจุดเชื่อมทางหลวงแผนดิน ปลอดภัย เมตร หนาเฉลี่ยไมนอยกวา 0.05 เมตร 

หมายเลข 1147 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,950 ตารางเมตร

สายสันปาฝาย -บานธิ บริเวณ ซอย 3 (ซุมประตูใหม) ถึงจุดเชื่อม

ขางหอพักสมนึก หมูที่ 12 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1147 

บานแจมพัฒนา สายสันปาฝาย -บานธิ ขางหอพักสมนึก 

หมูที่ 12 บานแจมพัฒนา 

20 คากอสรางเขื่อนกันตลิ่ง -เพื่อปองกันปญหา กอสรางเขื่อนกันตลิ่งเลียบลําน้ําแมตีบ 0 0 2,800,000     0 0 รอยละของ -ไมเกิดปญหา กองชาง

เลียบลําน้ําแมตีบ หมูที่ 11 น้ํากัดเซาะตลิ่ง แบบแผนเสียบคอนกรีตอัดแรง ขนาด จํานวน น้ํากัดเซาะตลิ่ง

บานหอชัย ยาวไมนอยกวา 200.00 เมตร ที่กอสราง

สถานที่กอสราง บริเวณ หมูที่ 11 

บานหอชัย
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

21 คาปรับปรุงภูมิทัศนภายใน เพื่อสรางบรรยากาศที่ดี ปรับปรุงภูมิทัศนภายในบริเวณหนา 0 0 200,000        0 0 รอยละของ กอใหเกิดภาพลักษณ กองชาง

บริเวณหนาสํานักงาน ตอผูมาติดตอราชการ สํานักงานกองชาง เทศบาลตําบล ที่ปรับปรุง ที่ดีแกผูมาติดตอ 

กองชาง เทศบาลตําบล หมูที่ 9 บานกลาง และพนักงานของ

บานกลาง เทศบาล

22 คากอสรางทอระบายน้ําคสล. เพื่อระบายน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ําคสล. ขนาด 0 0 160,000        0 0 รอยละของ -รางระบายน้ําเสียมี กองชาง

บริเวณปากซอยกาดจาวเหนือ ชวงฝนตกหนัก เสนผานศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน ทอระบายน้ํา ประสิทธิภาพเยอะขึ้น

หมูที่ 6 บานสิงหเคิ่ง 28 ทอน บริเวณปากซอยกาดจาวเหนือ ที่กอสราง

หมูที่ 6 บานสิงหเคิ่ง

๒๓ คากอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมในหมูบาน กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 0 0 352,000        0 0 รอยละของ -ประชนสามารถใช กองชาง

บริเวณ ซอย 14 หมูที่ 6 สามรถสัญจรได รวดเร็ว ไมนอยกวา 4.00 เมตร ยาวไมนอยกวา ระยะทาง ถนนสัญจรไดสะดวก

บานสิงหเคิ่ง ปลอดภัย 154.00 เมตร หนาไมนอยกวา0.15 ที่กอสราง รวดเร็ว และปลอดภัย

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 616.00  

ตารางเมตร  บริเวณ ซอย 14 หมูที่ 6 

บานสิงหเคิ่ง 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

๒๔ คากอสรางขยายไหลทาง เพื่อใหการคมนาคมในหมูบาน  กอสรางขยายไหลทาง คสล. จํานวน 2 0 0 1,959,000     0 0 รอยละของ -ประชนสามารถใช กองชาง

คสล. บริเวณถนนสายทาง สามรถสัญจรไดในหมูบาน ขางทาง บริเวณถนนสายทางบานสิงหเคิ่ง ระยะทาง ถนนสัญจรไดสะดวก

บานสิงหเคิ่ง - บานรองสาว สามรถสัญจรได รวดเร็ว - บานรองสาว หมูที่ 6-7 ที่กอสราง รวดเร็ว และปลอดภัย

หมูที่ 6-7 ปลอดภัย 

๒๕ คาซอมแซมฝารางระบายน้ํา เพื่อปองกันอันตราย ซอมแซมฝารางระบายน้ํา ภายในเขต 0 0 500,000        0 0 รอยละของ -สรางความปลอดภัย กองชาง

ภายในเขตพื้นที่ตําบล เมื่อมีรถสัญจรผานบริเวณ พื้นที่เทศบาลตําบลบานกลาง ระยะทาง แกประชาชนที่สัญจร

บานกลาง หมูที่ 1 - 12 ดังกลาว หมูที่ 1 - 12 ตําบลบานกลาง ที่ซอมแซม ผานบริเวณดังกลาว 

๒๖ คาขยายเขตไฟฟาสองสวาง เพื่อเพิ่มแสงไฟสองสวางภาย ขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะพรอม 0 0 500,000        0 0 รอยละของ -ประชาชนสัญจรไป กองชาง

สาธารณะบริเวณ ถนนและ และความปลอดภัยในหมูบาน โคมไฟกิ่งบริเวณ ถนนและซอยภายใน จํานวน มาในตอนกลางคืน 

ซอยภายในเขตพื้นที่ตําบล เขตพื้นที่ตําบลบานกลาง หมูที่ 1- 12 ที่ขยายเขต สะดวก และปลอดภัย 

บานกลาง หมูที่ 1- 12 ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มากขึ้น

๒๗ คากอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหการคมนาคมในหมูบาน กอสรางถนน คสล. บริเวณภายใน 0 0 1,000,000     0 0 รอยละของ -ประชนสามารถใช กองชาง

ภายในเขตพื้นที่ตําบล สามรถสัญจรไดรวดเร็ว เขตพื้นที่ตําบลบานกลาง หมูที่ 1 - 12 ระยะทาง ถนนสัญจรไดสะดวก

บานกลาง หมูที่ 1 - 12 ปลอดภัย ที่กอสราง รวดเร็ว และปลอดภัย
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

๒๘ คากอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหการคมนาคมในหมูบาน กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 0 0 1,000,000     0 0 รอยละของ -ประชนสามารถใช กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สามรถสัญจรไดรวดเร็ว บริเวณภายในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง ระยะทาง ถนนสัญจรไดสะดวก

บริเวณภายในเขตพื้นที่ ปลอดภัย หมูที่ 1 - 12 ที่กอสราง รวดเร็ว และปลอดภัย

ตําบลบานกลาง 

หมูที่ 1 - 12

๒๙ คาขุดเจาะบอบาดาล -เพื่อใหมีปริมาณน้ําเพียงพอ ขุดเจาะบอบาดาลขยาดเสนผานศูนยกลาง 0 0 755,000        0 0 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

บริเวณภายในพื้นที่ ตอการอุปโภคและบริโภค ไมนอยกวา 6 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา จํานวน เพียงพอตอการ

หมูที่ 11 บานหอชัย 250 เมตร หรือมีปริมาณน้ําไมนอยกวา ที่กอสราง อุปโภค บริโภค

6 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงจํานวน 1 บอ 

บริเวณภายในพื้นที่ หมูที่ 11 บานหอชัย

๓๐ ปรับปรุงอาคาร เพื่อสรางบรรยากาศและ การปรับปรุงอาคารศูนยเจริญวัย 0 0 300,000        0 0 รอยละของ อาคารศูนยเจริญวัย กองชาง

ศูนยเจริญวัย(เนอรสเซอรี่) ความปลอดภัยใหกับเด็ก (เนอรสเซอรี่)เทศบาลตําบลบานกลาง การปรับปรุง (เนอรสเซอรี่) มีความ

เทศบาลตําบลบานกลาง ศูนยเจริญวัย(เนอรสเซอรี่) เชน ทาสีรอบอาคารภายใน ภายนอก สวยงาม ปลอดภัย 

ติดตั้งมุงลวด ติดตั้งประตูกระจก เอื้ออํานวยตอการ

ปรับปรุงโรงจอดรถยนต ปรับปรุงโรง เรียนรูของเด็กศูนย 

จอดรถจักรยานยนต ทาสีรั้วรอบ เจริญวัย(เนอรสเซอรี่)

บริเวณศูนยเจริญวัยเนอรสเซอรี่ 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

๓๑ ติดตั้งมุงลวดหองเรียนอนุบาล เพื่อปองกันยุงแมลง และ ติดตั้งมุงลวดหองเรียนอนุบาล จํานวน 15 0 0 86,800          0 0 ระดับความ เด็กนักเรียนมี กองชาง

โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง สรางความปลอกภัยใหนักเรียน หอง ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง สําเร็จในการ ความปลอดภัยจาก 

ติดตั้ง ยุง แมลง

๓๒ กอสรางสระวายน้ํา ภายใน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได กอสรางสระวายน้ํา ขนาด 4x8 เมตร ลึก 0 0 1,200,000     0 0 รอยละของ นักเรียนมีสระน้ํา กองชาง

โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง ออกกําลังกาย 0.60-0.80 เมตร พรอมระบบ สระวายน้ํา ที่มีคุณภาพ ได

จํานวน 1 สระ ภายในโรงเรียนเทศบาล ที่กอสราง มาตรฐาน และ

1 บานกลาง สงเสริมการออก

กําลังกาย

๓๓ ติดตั้งมุงลวดหองเรียน เพื่อปองกันยุงแมลง และ ติดตั้งมุงลวดหองเรียน จํานวน 8 หอง 0 0 50,000          0 0 ระดับความ เด็กมีความปลอดภัย กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สรางความปลอกภัยใหแกเด็ก และบริเวณหองน้ํา จํานวน 4 หอง สําเร็จในการ จาก ยุง แมลง

ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ติดตั้ง

๓๔ กอสรางบานพักสําหรับ เพื่อใชเปนที่บานพักสําหรับ กอสรางบานพักสําหรับเฝาเวรยาม 0 0 400,000        0 0 รอยละของ สถานที่ราชการ กองชาง

เฝาเวรยามในสถานที่ราชการ เฝาเวรยามในสถานที่ราชการ ในสถานที่ราชการ (บอขยะ)ขนาดกวาง 4 จํานวน มีความปลอดภัย

(บอขยะ) เมตร ยาว 6 เมตร ที่กอสราง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

๓๕ กอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหการคมนาคมใน กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 0 0 84,000          0 0 รอยละของ -ประชนสามารถ กองชาง

ซอยบานนายวุฒิพงษ  หมูบานสามรถสัญจรได ไมนอยกวา 3.00 เมตร ยาวไมนอยกวา ระยะทาง ใชถนนสัญจรได

ยาวิชัย หมูที่ 1 รวดเร็ว ปลอดภัย 50.00 เมตร หนาไมนอยกวา 0.15 ที่กอสราง สะดวกรวดเร็ว 

บานพญาผาบ  เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 150.00  และปลอดภัย

ตารางเมตร  บริเวณ ซอยบานนาย

วุฒิพงษ  ยาวิชัย หมูที่ 1 บานพญาผาบ  

๓๖ เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก
เพื่อใหการคมนาคมในหมูบาน

เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 0 0 0 320,000    0 รอยละของ -ประชนสามารถใช กองชาง

คอนกรีต บริเวณซอย 1/1, สามรถสัญจรไดไดสะดวก จํานวน 3 ชวง ขนาดกวางไมนอยกวา ระยะทาง ถนนสัญจรไดสะดวก

1/2 และ 1/3 หมูที่ 2 รวดเร็วและปลอดภัย 2.50 - 3.00 เมตร ยาวรวมไมนอยกวา ที่ปรับปรุง รวดเร็ว และปลอดภัย

บานทาลอ – ศรีคํา 326.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 911.00 

ตารางเมตร บริเวณซอย 1/1, 1/2 

และ 1/3 บานทาลอ -ศรีคํา หมูที่ 2 

บานทาลอ – ศรีคํา 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

๓๗ กอสรางรางระบายน้ํา คสล. -เพื่อใชสําหรับระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 0 0 174,000        0 0 รอยละของ
-ประชาชนไมประสบ

กองชาง

รูปตัวยูมีฝาปด พรอมวางทอ สาธารณะและทวมขัง มีฝาปด ขนาดกวางไมนอยกวา 0.30 รางระบายน้ํา ปญหาน้ําทวมขัง 

คสล. บริเวณซอยขางหอ เมตร ยาวไมนอยกวา 62.00 เมตร ที่กอสราง ชวงฝนตกหนัก

พักสุขสมหมาย หมูที่ 2 ลึกไมนอยกวา 0.30 เมตร พรอมวางทอ

บานทาลอ - ศรีคํา คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม. จํานวน 7 

ทอน บริเวณซอยขางหอพักสุขสมหมาย 

หมูที่ 2 บานทาลอ - ศรีคํา 

๓๘ ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน เพื่อใหการคมนาคมในหมูบาน ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง ขนาด 0 0 0 500,000    0 รอยละของ -ประชนสามารถใช กองชาง

ลูกรัง บริเวณถนนทางเขา สามรถสัญจรได รวดเร็ว กวางไมนอยกวา 6.00 เมตร ยาว ระยะทาง ถนนสัญจรไดสะดวก

ประปาหมูบาน หมูที่ 5 ปลอดภัย ไมนอยกวา 1,800.00 เมตร หนา ที่ปรับปรุง รวดเร็ว และปลอดภัย

บานศรีชุม ไมนอยกวา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 10,800.00  ตารางเมตร  

บริเวณถนนทางเขาประปาหมูบาน 

หมูที่ 5 บานศรีชุม
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

๓๙ กอสรางรางระบายน้ํา คสล. -เพื่อใชสําหรับระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 0 0 0 1,656,000 0 รอยละของ -ประชาชนไม กองชาง

รูปตัวยูมีฝาปด บริเวณถนน สาธารณะและทวมขัง มีฝาปดขนาดกวางไมนอยกวา 0.30 รางระบายน้ํา ประสบปญหา

สายกลางบาน ถึงหนาวัด เมตร ยาวไมนอยกวา 625.00 เมตร ที่กอสราง น้ําทวมขัง ชวง

สิงหเคิ่ง หมูที่ 6 บานสิงหเคิ่ง ลึกไมนอยกวา 0.30 เมตร บริเวณถนน ฝนตกหนัก

สายกลางบาน ถึงหนาวัดสิงหเคิ่ง 

หมูที่ 6 บานสิงหเคิ่ง

๔๐ กอสรางรางระบายน้ํา คสล. -เพื่อใชสําหรับระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 0 0 0 1,219,000 0 รอยละของ -ประชาชนไม กองชาง

รูปตัวยูมีฝาปด บริเวณ สาธารณะและทวมขัง มีฝาปดขนาดกวางไมนอยกวา 0.30 รางระบายน้ํา ประสบปญหา

ซอย 1 (นิคมเพลส) หมูที่ 6  เมตร ยาวไมนอยกวา 460.00 เมตร ที่กอสราง น้ําทวมขัง ชวง

บานสิงหเคิ่ง ลึกไมนอยกวา 0.30 เมตร บริเวณ ฝนตกหนัก

ซอย 1 (นิคมเพลส) หมูที่ 6 บานสิงหเคิ่ง

๔๑ ขุดวางทอรางระบายน้ํา -เพื่อใชสําหรับระบายน้ํา ขุดวางทอรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0 0 0 500,000    0 รอยละของ -ประชาชนไม กองชาง

คสล. พรอมบอพักน้ํา สาธารณะและทวมขัง ศก. 0.60 เมตร จํานวน 167.00 ทอน ทอระบายน้ํา ประสบปญหา

สําเร็จรูป บริเวณซอย 1 พรอมบอพักน้ําสําเร็จรูป จํานวน 18 บอ ที่กอสราง น้ําทวมขัง ชวง

(บานไร) หมูที่ 6 บานสิงหเคิ่ง บริเวณซอย 1 (บานไร) หมูที่ 6 ฝนตกหนัก

บานสิงหเคิ่ง

19



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

๔๒ กอสรางประตู เปด - ปด -เพื่อใชสําหรับเปด - ปด กอสรางประตู เปด - ปด ระบายน้ํา 0 0 0 100,000    0 รอยละของ -ประชาชนไมประสบ กองชาง

ระบายน้ําฝายน้ําลน บริเวณ ระบายน้ําและเก็บกักน้ํา ฝายน้ําลน จํานวน 1 บาน บริเวณฝาย ประตูน้ํา ปญหาขาดแคลนน้ํา

ฝายกลางบาน หมูที่ 7 เพื่อใชในการเกษตร กลางบาน   หมูที่ 7 บานรองสาว ที่กอสราง ทําการเกษตร 

บานรองสาว ชวงฤดูแลง

๔๓ ขยายเขตระบบทอจายน้ํา  - เพื่อใชสงน้ําอุปโภคและ ขยายเขตระบบทอจายน้ําประปาหมูบาน 0 0 0 500,000    0 รอยละของ -ประชาชนไมประสบ กองชาง

ประปาหมูบาน บานแมยาก บริโภคใหประชาชนในหมูบาน บานแมยาก หมูที่ 8 บานแมยาก การขยายเขต ปญหาขาดแคลนน้ํา

บริเวณภายในบานแมยาก ที่กอสราง อุปโภค บริโภค 

หมูที่ 8 บานแมยาก 

๔๔ เสริมขอบรางระบายน้ํา คสล. -เพื่อใชสําหรับระบายน้ํา เสริมขอบรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0 0 0 140,000    0 รอยละของ -ประชาชนไมประสบ กองชาง

บริเวณถนนซุมประตู สาธารณะและทวมขัง ยาวไมนอยกวา 276.00 เมตร บริเวณ การเสริมขอบ ปญหาน้ําทวมขัง 

หมูบานเกา ถึงถนนสาย ถนนซุมประตูหมูบานเกา ถึงถนนสาย ชวงฝนตกหนัก

กลางบาน หมูที่ 8 กลางบาน หมูที่ 8 บานแมยาก 

บานแมยาก
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

๔๕ กอสรางฝายน้ําลน บริเวณ -เพื่อใชเก็บกักน้ําเพื่อใช กอสรางฝายน้ําลน สันฝายสูง 1.00 เมตร 0 0 0 450,000    0 รอยละของ -ประชาชนไมประสบ กองชาง

ลําน้ําสาวหลังโรงเรียน ในการเกษตร ผนังขางสูง 2.50 เมตร ขนาดกวาง ฝายกั้นน้ํา ปญหาขาดแคลนน้ํา

วัดรองสาว หมูที่ 7 8.00 เมตร บริเวณลําน้ําสาวหลัง ที่กอสราง ทําการเกษตร 

บานรองสาว โรงเรียนวัดรองสาว หมูที่ 7 บานรองสาว ชวงฤดูแลง

๔๖ เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหการคมนาคมในหมูบาน เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 0 0 513,000        0 0 รอยละของ -ประชนสามารถ กองชาง

คอนกรีต บริเวณตั้งแต สามรถสัญจรไดไดสะดวก ขนาดกวางไมนอยกวา 2.50 - 4.00 ระยะทาง ใชถนนสัญจรได

จุดเชื่อมทางหลวงทองถิ่น รวดเร็วและปลอดภัย เมตร ยาวไมนอยกวา 410.00 เมตร ที่ปรับปรุง สะดวกรวดเร็ว 

อบจ. ลําพูน บานถึงถนน หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ และปลอดภัย

สามแยกทางไปบอขยะ ไมนอยกวา 1,446.00 ตารางเมตร 

หมูที่ 9 บานกลาง บริเวณตั้งจุดเชื่อมทางหลวงทองถิ่น 

อบจ. ลําพูน ถึงถนนสามแยกทางไป

บอขยะ หมูที่ 9 บานกลาง 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

๔๗ เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหการคมนาคมในหมูบาน เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 0 0 0 131,000    0 รอยละของ -ประชนสามารถ กองชาง

คอนกรีต บริเวณหนา สามรถสัญจรไดไดสะดวก ขนาดกวางไมนอยกวา 8.50 เมตร ระยะทาง ใชถนนสัญจรได

ศูนยเนอรสเซอรี่เทศบาล รวดเร็วและปลอดภัย ยาวไมนอยกวา 44.00 เมตร หนาเฉลี่ย ที่ปรับปรุง สะดวกรวดเร็ว 

ตําบลบานกลาง หมูที่ 11 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา และปลอดภัย

บานหอชัย 374.00 ตารางเมตร บริเวณหนา

ศูนยเนอรสเซอรี่เทศบาลตําบลบานกลาง 

หมูที่ 11 บานหอชัย 

๔๘ กอสรางรางระบายน้ํา คสล. -เพื่อใชสําหรับระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 0 0 325,000        0 0 รอยละของ -ประชาชนไมประสบ กองชาง

รูปตัวยูมีฝาปด บริเวณซอย สาธารณะและทวมขัง มีฝาปดขนาดกวางไมนอยกวา 0.30 ทอระบายน้ํา ปญหาน้ําทวมขัง 

บานนางวรรณา พรมโย เมตร ยาวไมนอยกวา 126.00 เมตร ที่กอสราง ชวงฝนตกหนัก

หมูที่ 12 บานแจมพัฒนา ลึกไมนอยกวา 0.30 เมตร บริเวณซอย

บานนางวรรณา พรมโย หมูที่ 12 

บานแจมพัฒนา

๔๙ กอสรางโรงจอดรถ บริเวณ เพื่อบริการเจาหนาที่และ กอสรางโรงจอดรถบริเวณดานขาง 0 0 200,000        0 0 รอยละของ มีสถานที่จอดรถ กองชาง

ดานขางอาคารเทศกิจภายใน ประชาชนที่มาติดตอราชการ อาคารเทศกิจ ภายในสํานักงานเทศบาล โรงจอดรถ เพียงพอตอเจาหนาที่ 

สํานักงานเทศบาล ตําบลบานกลาง ที่กอสราง และประชาชน 

ตําบลบานกลาง ผูมาติดตอราชการ
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

๕๐ โครงการการบริหารจัดการ -เพื่อใชสําหรับระบายน้ํา การบริหารจัดการระบบระบายน้ํา 0 0 1,000,000     0 0 รอยละของ ประชาชนไมประสบ กองชาง

ระบบระบายนํ้า บริเวณ สาธารณะและทวมขัง บริเวณภายในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง การดําเนิน ปญหาน้ําทวมขัง

ภายในเขตพื้นที่ หมูที่ 1 - 12 ตําบลบานกลาง การ ชวงฝนตกหนัก

ตําบลบานกลาง หมูที่ 1

 - 12 ตําบลบานกลาง

๕๑ โครงการขุดลอกและกําจัด -เพื่อใชสําหรับระบายน้ํา ขุดลอกและกําจัดวัซพืช  บริเวณลําน้ํา, 0 0 500,000        0 0 รอยละของ ประชาชนไมประสบ กองชาง

วัซพืช บริเวณลําน้ํา, สาธารณะและทวมขัง ลําเหมืองและรางระบายน้ําสาธารณะ ขุดลอก ปญหาน้ําทวมขัง

ลําเหมืองและรางระบายน้ํา บริเวณภายในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง ชวงฝนตกหนัก

สาธารณะ บริเวณภายใน หมูที่ 1 - 12 ตําบลบานกลาง 

เขตพื้นที่ตําบลบานกลาง 

หมูที่ 1 - 12 

ตําบลบานกลาง

0 0 271,172,800 5,516,000 0รวม 51 โครงการ
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.1 แผนงานสาธารณสุข
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาศูนย - เพื่อพัฒนาและปรับปรุง - จัดกิจกรรมการมีสวนรวมของ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับ ประชาชนคนในชุมชนมี กองสาธารณสุข

การเรียนรูสมุนไพร ศูนยเรียนรู แหลงเรียนรู ชุมชนในการพัฒนาปลูกพืชสมุนไพร ความ ความรูความเขาใจ เรื่อง และสิ่งแวดลอม

ตําบลบานกลาง ของชุมชน ประชาชนเด็กและ ในศูนยการเรียนรูสมุนไพร พึงพอใจ พืชสมุนไพร ในทองถิ่น 

เยาวชน ตําบลบานกลาง จัดกิจกรรมอบรม ของผู มีการประยุกตใช และ

- เพื่อสงเสริมการปลูกพืช สงเสริมการ ใหความรูการใช เขารวม ตอยอดภูมิปญญาที่ดี ดาน

สมุนไพร และภูมิปญญา สมุนไพรและภูมิ ปญญาทองถิ่น โครงการ สมุนไพรในทองถิ่น

ทองถิ่นในการประยุกต ในการประยุกตใช สมุนไพรของคน

ใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน ในชุมชน แกนนํา สุขภาพ ผูนําชุมชน

0 0 50,000   50,000   50,000   

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู เศรษฐกิจชุมชน สรางสรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รวม 1 โครงการ

ผ.02
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
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ผ.02/1 สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ คาขุดเจาะบอบาดาล บริเวณ เพื่อใชในการอุปโภค และบริโภค ขุดเจาะบอบาดาล ขนาด ๐ ๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ มีปริมาณน้ําที่  เพียงพอตอ กองชาง

หมูที่ 2 บานทาลอ -ศรีคํา และ ของประชาชน เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ที่ดําเนินการ การ อุปโภคบริโภค 

หมูที่ 9 บานกลาง 6 นิ้ว ลึก 250 เมตร 

จํานวน 3 บอ สถานที่ดําเนินการ 

หมูที่ 2 บานทาลอ -ศรีคํา 

จํานวน 1 บอ และ หมูที่ 9 

บานกลาง จํานวน 2 บอ

2 คากอสรางระบบประปา เพื่อสงน้ําไปยังหมูบานภายใน กอสรางระบบประปาหมูบาน ๐ ๐ 3,500,000 ๐ ๐ รอยละของ มีปริมาณน้ําที่ เพียงพอ กองชาง

หมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ เขตตําบลบานกลาง แบบบาดาลขนาดใหญ ที่ดําเนินการ ตอ การ  อุปโภคบริโภค 

สถานที่ดําเนินการหมูที่ 2 สถานที่ดําเนินการหมูที่ 2 

บานทาลอ - ศรีคํา บานทาลอ - ศรีคํา 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา     ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ข. ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผ.02/1
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    รายละเอียดโครงการพัฒนา     ๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ข. ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานกลาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ผ.02/1

3 คาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อจัดระเบียบการจราจร ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณ 0 0 2,000,000 0 0 รอยละของ เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองชาง

บริเวณแยกตลาดอินทร ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ แยกตลาดอินทรตําบลบานกลาง ที่ดําเนินการ จราจรและปองกัน

ตําบลบานกลาง การเกิดอุบัติเหตุ

4 คาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อจัดระเบียบการจราจร ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณ 0 0 2,000,000 0 0 รอยละของ เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองชาง

บริเวณแยกโคงเขียวหวาน ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ แยกโคงเขียวหวาน ที่ดําเนินการ จราจรและปองกัน

ตําบลบานกลาง ตําบลบานกลาง การเกิดอุบัติเหตุ

0 0 9,800,000 0 0รวม 4 โครงการ
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 ผ.02/1 สาํหรับ โครงการที่เกินศักยภาพ ผ.03 บัญชคีรุภัณฑ 
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,000 0 0 48,000        0 0 สํานักปลัด

บีทียู ระบบ Inverter จํานวน ๒ เครืองๆ ละ เทศบาล

๒๔,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)

๒ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,000 0 0 109,200      0 0 สํานักปลัด

บีทียู ระบบ Inverter จํานวน ๓ เครื่องๆ ละ เทศบาล

๓๖,๕๐๐ บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)

๓ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค ขนาด 0.๕๐x0.๗๕x๑.๕ ม. 0 0 51,000        0 0 สํานักปลัด

จํานวน ๓๐ ตัวๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท (ราคาตามทองตลาด) เทศบาล

๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้เหล็กบุนวม จํานวน ๕๐ ตัวๆ ละ ๕๕๐ บาท 0 0 27,500        0 0 สํานักปลัด

(ราคาตามทองตลาด) เทศบาล

๕ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน สําหรับพนักงาน มีพนักเทาแขน 0 0 9,000          0 0 สํานักปลัด

และปรับสูงต่ําได จํานวน ๒ ตัวๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท เทศบาล

(ราคาตามทองตลาด)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๖ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา ๕ ฟุต 0 0 14,000        0 0 สํานักปลัด

พรอมกระจก จํานวน ๒ ตัวๆ ๗,๐๐๐ บาท เทศบาล

(ราคาตามทองตลาด)

๗ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ขนาด ๙๐x๔๕ 0 0 11,000        0 0 สํานักปลัด

x ๑๘๒ เซนติเมตร จํานวน ๒ ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท เทศบาล

(ราคาตามทองตลาด)

๘ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูล็อกเกอร ๑๒ ชอง ขนาดไมนอยกวา 0 0 14,000        0 0 สํานักปลัด

๙๐x๔๕x๑๘๓ ซม. จํานวน ๒ ตูๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท เทศบาล

(ราคาตามทองตลาด)

๙ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูใสรองเทา ๔ ชั้น ขนาด ๑.๒๐ ๐๘.๐๐.๓๐ เมตร 0 0 5,000          0 0 สํานักปลัด

จํานวน ๒ ตูๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท (ราคาตามทองตลาด) เทศบาล

๑๐ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเตียงนอนgs]Hd ๒ ชั้น พรอมที่นอน ขนาด 0 0 42,500        0 0 สํานักปลัด

ไมนอยกวา ๓ ฟุต ยาว ๒ เมตร จํานวน ๕ ชุดๆ ละ เทศบาล

๘,๕๐๐ บาท (ราคาตามทองตลาด)
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๑๑ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) แบบดิจิตอล 0 0 2,000,000   0 0 สํานักปลัด

และอุปกรณ พรอมติดตั้งและเชื่อมตอสัญญาณ เทศบาล

ภายในตําบลบานกลาง

๑๒ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ 0 0 30,000        0 0 สํานักปลัด

จํานวน ๑ เครื่อง (ราคาตามบัญชีเกณฑราคากลาง เทศบาล

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ) 

๑๓ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 0 0 8,900          0 0 สํานักปลัด

Network แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง เทศบาล

(ราคาตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ) 

๑๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อเครื่องอัดอากาศสําหรับอัดอากาศเคร่ืองชวยหายใจ 0 0 500,000      0 0 สํานักปลัด

(SCBA) จํานวน ๑ เครื่อง (ราคาตามทองตลาด) เทศบาล

๑๕ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อชุดเครื่องชวยหายใจ แบบอัดอากาศ (SCBA) 0 0 320,000      0 0 สํานักปลัด

จํานวน ๒ ชุด ตามมาตรฐาน EN หรือNFPA เทศบาล

(ราคาตามทองตลาด)
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๑๖ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อพัดลมระบายควันชนิดเครื่องยนตเบนซิน 0 0 250,000      0 0 สํานักปลัด

จํานวน ๑ เครื่อง (ราคาตามทองตลาด) เทศบาล

๑๗ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ชุดปองกันสารเคมี ระดับ A จํานวน 4 ชุดๆ ละ 0 0 488,000      0 0 สํานักปลัด

59,000 บาท (ราคาตามทองตลาด) เทศบาล

๑๘ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ชุดปองกันสารเคมี ระดับ B จํานวน 4 ชุดๆ ละ 0 0 56,000        0 0 สํานักปลัด

๑๔,๐๐๐ บาท (ราคาตามทองตลาด) เทศบาล

๑๙ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อหลังคาไฟเบอรกลาสพรอมอุปกรณติดตั้ง 0 0 160,000      0 0 สํานักปลัด

และขนสง เชน หลังคาไฟเบอรกลาสทรงสูง บันไดทาย เทศบาล

กระจกบานเลื่อน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 

ชุดเบาะนั่ง ฯลฯ (ราคาตามทองตลาด) 

๒๐ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จํานวน ๒ เครื่องๆ ละ 0 0 40,000        0 0 สํานักปลัด

เผยแพร ๒๐,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) เทศบาล

๒๑ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 0 0 33,700        0 0 สํานักปลัด

เผยแพร ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จํานวน ๑ เครื่อง เทศบาล

(ราคาตามาตรฐานครุภัณฑ)
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๒๒ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 0 0 15,300        0 0 สํานักปลัด

เผยแพร 120 นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน เทศบาล

ครุภัณฑ)

๒๓ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 0 0 27,500        0 0 สํานักปลัด

เผยแพร ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ เทศบาล

(Resolution) ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาดที่กําหนด 

เปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา ๕๕ นิ้ว (ราคาตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ) เพื่อใชสําหรับเชื่อมตอกลองวงจรปด

๒๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ประกอบดวย 0 0 65,000        0 0 สํานักปลัด

เผยแพร ๑. เครื่องผสมเสียงพาวเวอรมิกเซอร เทศบาล

๒. ตูลําโพงขนาด ขนาด ๑๒ นิ้ว 

๓. ไมคโครโฟนไรสาย แบบคู ๑ คู 

๔. คาติดตั้ง พรอมอุปกรณตอพวง 

๕. ตูแร็ค

(ราคาตามทองตลาด)
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๒๕ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อฉากกั้นหองประชุม ขนาดกวาง 5.00 เมตร 0 0 35,000        0 0 สํานักปลัด

เผยแพร สูง ๓.๕๐ เมตร จํานวน ๑ ชุด เทศบาล

(ราคาตามทองตลาด)

๒๖ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แบบแสตนเลส ๑ กอกน้ําเย็น 0 0 10,000        0 0 สํานักปลัด

งานครัว พรอมขาตั้งและถังน้ํา ๑ ใบ จํานวน ๒ เครื่องๆ เทศบาล

ละ ๕,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)

๒๗ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อเตาแกส ไมนอยกวา ๓ หัวเตา จํานวน ๑ เตา 0 0 9,900          0 0 สํานักปลัด

งานครัว (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) เทศบาล

๒๘ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๓ KVA จํานวน ๕ 0 0 160,000      0 0 สํานักปลัด

เครื่องๆ ละ ๓๒,000 บาท เทศบาล

(ราคาตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ) 

๒๙ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 0 0 6,000          0 0 สํานักปลัด

จํานวน 4 ตัวๆ ละ 1,500.-บาท เทศบาล

(ราคาตามทองตลาด)
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๓๐ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 0 0 120,000      0 0 สํานักปลัด

วิทยุ 5 วัตต  จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 12,000.-บาท เทศบาล

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)

๓๑ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อเครื่องวัดควันดํา  แบบเคลื่อนที่ 0 0 350,000      0 0 สํานักปลัด

และขนสง จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด) เทศบาล

๓๒ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อเครื่องวัดระดับเสียง จํานวน 1 เครื่อง 0 0 20,000        0 0 สํานักปลัด

และขนสง (ราคาตามทองตลาด) เทศบาล

๓๓ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน 0 0 22,000        0 0 กองวิชาการ

๑ เครื่อง (ราคาตามบัญชีเกณฑราคากลางและ และแผนงาน

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ) 

เพื่อใชสําหรับปฏิบัติงาน

๓๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อคอมพิวเตอรแท็ปเลต จํานวน ๑ เครื่อง 0 0 20,000        0 0 กองวิชาการ

(ราคาตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ และแผนงาน

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ) 

เพื่อใชสําหรับปฏิบัติงานประชาสัมพันธ

35



หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๓๕ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ จัดซื้อไมโครโฟน สําหรับงานรัฐพิธี จํานวน ๒ ชุด 0 0 20,000        0 0 กองวิชาการ

วิทยุ ชุดละ 10,000 บาท (ราคาตามทองตลาด) และแผนงาน

เพื่อใชในงาน กิจกรรมตางๆ

๓๖ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพรอมลําโพง ติดรถประชาสัมพันธ 0 0 40,000        0 0 กองวิชาการ

เผยแพร จํานวน ๑ ชุด (ราคาตามทองตลาด) และแผนงาน

เพื่อใชในงาน กิจกรรมตางๆ

๓๗ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อโครงเหล็กประกอบกับรถประชาสัมพันธ 0 0 20,000        0 0 กองวิชาการ

และขนสง จํานวน ๑ ชุด (ราคาตามทองตลาด) และแผนงาน

เพื่อใชประกอบรถประชาสัมพันธ 

๓๘ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อผามานพรอมติดตั้ง จํานวน ๗ ชุด 0 0 68,600        0 0 กองวิชาการ

งานครัว ขนาดกวางไมนอย กวา ๒.๕๐ เมตร สูงไมนอยกวา และแผนงาน

๑.๗๐ เมตร (ราคาตามทองตลาด) เพื่อใชติดตั้ง 

ในอาคารใหมบริเวณกองวิชาการและแผนงาน 
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๓๙ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ทํางานมีพนักเทาแขน บุหนัง ปรับสูงต่ําได 0 0 15,600        0 0 กองวิชาการ

ขาแฉก มีลูกลอ จํานวน 6 ตัวๆละ ๒,๖๐๐.- บาท และแผนงาน

(ราคาตามทองตลาด) เพื่อใชสําหรับพนักงาน และ

เจาหนาที่ของกองวิชาการและแผนงาน 

๔๐ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัวๆละ 6,000 บาท 0 0 12,000        0 0 กองวิชาการ

(ราคาตามทองตลาด) เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และแผนงาน

ภายในสํานักงาน

๔๑ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 0 0 22,000        0 0 กองวิชาการ

จํานวน ๑ เครื่อง (ราคาตามบัญชีเกณฑราคากลางและ และแผนงาน

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ) 

เพื่อใชสําหรับปฏิบัติงาน

๔๒ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ จัดซื้อลอวัดระยะ จํานวน 1 ตัว (ราคาตามทองตลาด) 0 0 7,000          0 0 กองคลัง

เพื่อใชในการวัดขนาดโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง

๔๓ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร จํานวน 1 ตัว 0 0 11,000        0 0 กองคลัง

(ราคาตามทองตลาด) เพื่อใชในการวัดขนาดปาย

สําหรับการประเมินภาษี
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๔๔ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร 0 0 40,800        0 0 กองการศึกษา

และขนสง ธรรมดา จํานวน ๑ คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)

เพื่อใชปฏิบัติงานของกองการศึกษา

๔๕ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อชุดพวงขางโครงเหล็กประกอบกับ 0 0 5,000          0 0 กองการศึกษา

และขนสง รถจักรยานยนต จํานวน ๑ ชุด (ราคาตามทองตลาด)

เพื่อใชปฏิบัติงานของกองการศึกษา

๔๖ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ขนาดพื้นที่หอง ๓๐ - ๕๐ 0 0 529,000      0 0 กองการศึกษา

ตารางเมตร จํานวน ๒๓ เครื่อง สําหรับใชกับหอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 หอง และหองระดับชั้น 

อนุบาล ร.ร.เทศบาล ๑ บานกลาง จํานวน ๑๕ หอง 

ราคาเคร่ืองละ ๒๓,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)

๔๗ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอออนไวใชในงานอาคาร 0 0 10,900        0 0 กองการศึกษา

งานครัว สถานที่ของโรงเรียนจํานวน ๑ เครื่อง

 (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)

๔๘ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบเข็นไวใชในงานอาคาร 0 0 13,000        0 0 กองการศึกษา

งานครัว สถานที่ของโรงเรียนจํานวน ๑ เครื่อง 

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๔๙ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักแบบคานสมดุลพรอมที่วัดสวนสูง 0 0 16,000        0 0 กองการศึกษา

หรือการแพทย  ใหกับ ศพด. และ ร.ร.เทศบาล ๑ บานกลาง 

สําหรับใหบริการแกนักเรียนจํานวน ๒ เครื่องๆละ 

๘,000 บาท(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) 

๕๐ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 0 1,400          0 0 กองการศึกษา

(Smart Card Reader) จํานวน ๒ เครื่องๆละ 

๗00 บาท (ราคาตามบัญชีเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ) 

๕๑ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็งไวใชในงานสนาม 0 0 47,500        0 0 กองการศึกษา

งานครัว ศูนยกีฬาและนันทนาการจามเทวีจํานวน ๕ เครื่องๆละ 

9,๕๐๐ บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)

๕๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อผามานทึบแสงชนิดแบบตาไกพรอมอุปกรณ 0 0 73,100        0 0 กองสาธารณสุข

งานครัว ติดตั้ง ใสหนาตางจํานวน ๗ ชุด ขนาดกวาง ๒.๕ เมตร และสิ่งแวดลอม

 สูง ๑.๗๐ เมตร และหนาตางจํานวน ๑ ชุด ขนาดกวาง

 ๑.๓๐ เมตร สูง ๑.๗ เมตร(ราคาตามทองตลาด) 

เพื่อใชติดตั้งอาคารใหมของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๕๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ทํางานมีพนักเทาแขน บุหนัง ปรับสูงต่ําได 0 0 2,600          0 0 กองสาธารณสุข

ขาแฉก มีลูกลอ จํานวน ๑ ตัวๆละ ๒,๖๐๐.- บาท และสิ่งแวดลอม

(ราคาตามทองตลาด) เพื่อใชสําหรับพนักงาน และ

เจาหนาที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

๕๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 0 0 7,000          0 0 กองสาธารณสุข

๐.๖๐x๑.๕๐x๐.๗๕ เมตร จํานวน ๑ ตัว และสิ่งแวดลอม

(ราคาตามทองตลาด) เพื่อใชสําหรับพนักงาน และ

เจาหนาที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

๕๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดทําเคารเตอรขนาดกวาง 0.๗๐ เมตร ยาว ๔ เมตร 0 0 50,000        0 0 กองสาธารณสุข

สูง ๐.๗๐ เมตร เพื่อใหบริการประชาชนใหไดรับ และสิ่งแวดลอม

ความสะดวกสบายยิ่งขึ้น (ราคาตามทองตลาด)

๕๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 0 0 57,200        0 0 กองสาธารณสุข

๑๘,000 บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง (ราคาตามบัญชี และสิ่งแวดลอม

ราคามาตรฐานครุภัณฑ) เพื่อใชติดตั้งภายในหองงาน

กูชีพเทศบาลตําบลบานกลาง
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๕๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็งและขอออน 0 0 11,000        0 0 กองสาธารณสุข

งานครัว เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา ๑.๔ แรงมา และสิ่งแวดลอม

(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

เพื่อใชตัดหญาในที่ทางสาธารณะในเขตเทศบาลตําบล 

บานกลาง

๕๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ 0 0 1,000,000   0 0 กองสาธารณสุข

และขนสง ไมตํ่ากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด และสิ่งแวดลอม

ไมตํ่ากวา ๑๑๐ กิโลวัตต

(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

๕๙ สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูลิ้นชักพลาสติก ๕ ชั้น มีลอ เพื่อใชสําหรับ 0 0 1,850          0 0 กองสวัสดิการ

จัดเก็บ หนังสือ อุปกรณที่ใชในการสงเสริมพัฒนาการ สังคม

เด็กศูนยเจริญวัย เนอรสเซอรี่ เทศบาลตําบลบานกลาง 

จํานวน ๑ ชุด (ราคาตามทองตลาด)
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๖๐ สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อเปลโยกเด็กออน มีเสาของเลน มีลอ 0 0 6,400          0 0 กองสวัสดิการ

งานครัว เพื่อใชสําหรับ เด็กออนหองหนอนนอยของศูนย สังคม

เจริญวัยเนอรสเซอรี่ เทศบาล ตําบลบานกลาง 

จํานวน ๒ ชุดๆ ละ ๓,๒๐๐ บาท รวมเปนเงิน 

๖,๕๐๐ บาท (ราคาตามทองตลาด)

๖๑ สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา เพื่อใชสําหรับทํา 0 0 6,000          0 0 กองสวัสดิการ

กิจกรรม การสงเสริมพัฒนาการเด็กศูนยเจริญวัย สังคม

เนอรสเซอรี่ เทศบาล ตําบลบานกลาง จํานวน ๓ ชุดๆ 

ละ ๒,000 บาท รวมเปน เงิน 5,000 บาท

(ราคาตามทองตลาด)

๖๒ สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใชในการตรวจคัดกรอง 0 0 2,500          0 0 กองสวัสดิการ

หรือการแพทย โรคเด็ก ของศูนยเจริญวัยเนอรสเซอรี่ เทศบาลตําบล สังคม

บานกลาง จํานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑,๒๕๐ บาท 

(ราคาตามทองตลาด)
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๖๓ สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อถังเก็บน้ําแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 0 0 15,000        0 0 กองสวัสดิการ

เพื่อใช ในการเก็บน้ําอุปโภคและบริโภคในศูนย สังคม

เจริญวัยเนอรสเซอรี่ จํานวน ๑ ใบ

(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

๖๔ สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค ขนาดไมนอยกวา 0 0 6,800          0 0 กองสวัสดิการ

๕๐.๑๕๐x๗๕ ซม. จํานวน ๔ ตัวๆละ ๑,๗๐๐ บาท สังคม

(ราคาตามทองตลาด)

๖๕ สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอออน เพื่อใชในงานอาคาร 0 0 10,900        0 0 กองสวัสดิการ

ศูนยเจริญวัยเนอรสเซอรี่ เทศบาลตําบลบานกลาง สังคม

จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๐,๙๐๐ บาท 

(ราคาตามทองตลาด)

๖๖ สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ขนาดหอง ๓๐ - ๕๐ 0 0 92,000        0 0 กองสวัสดิการ

ตารางเมตร ใหกับศูนยเจริญวัยเนอรสเซอรี่ สังคม

เทศบาลตําบลบานกลาง จํานวน ๔ เครื่อง 

ราคาเคร่ืองละ ๒๓,๐๐๐ บาท

(ราคาตามทองตลาด)
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๖๗ สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อเตียงไมสําหรับเด็ก เบาะ หมอน มุง 0 0 4,200          0 0 กองสวัสดิการ

งานครัว เพื่อใชสําหรับ หองพยาบาลของศูนยเจริญวัย สังคม

เนอรสเซอรี่ เทศบาลตําบล บานกลาง จํานวน ๑ ชุด

(ราคาตามทองตลาด)

๖๘ สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก เพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงาน 0 0 8,000          0 0 กองสวัสดิการ

หรือการแพทย ของ ครูพี่เลี้ยง ในการสงเสริมพัฒนาการทางรางกาย สังคม

ของเด็ก ศูนยเจริญวัยเนอรสเซอรี่ เทศบาลตําบล

บานกลาง จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ 4,000 บาท 

(ราคาตามทองตลาด)

๖๙ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 0 0 59,800        0 0 กองชาง

(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 ตัว

ตัวละ 29,900 บาท

(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

เพื่อใชติดตั้งภายในสํานักงานกองชาง
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๗๐ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 0 0 130,200      0 0 กองชาง

(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 3 ตัว

ตัวละ 43,400 บาท

(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

เพื่อใชติดตั้งภายในสํานักงานกองชาง

๗๑ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด, 0 0 16,500        0 0 กองชาง

มีแผนปรับระดับ 3 ชั้น จํานวน 3 ตูๆ ละ 5,500 บาท

(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

เพื่อใชจัดเก็บเอกสารตางๆของกองชาง

๗๒ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 0 0 54,000        0 0 กองชาง

ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด A3  

จํานวน 1 เครื่อง

(ราคาตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ) เพื่อใชผลิตและพิมพ

เอกสารตางๆของกองชาง

๗๓ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ จัดซื้อเครื่องวัดมุม ชนิดอานคามุมละเอียด 2 ฟลิปตา 0 0 179,000      0 0 กองชาง

(ราคาตามทองตลาด) เพื่อใชในงานสํารวจของกองชาง
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๗๔ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดทําเคารเตอร ขนาดกวางไมนอยกวา 0.70 เมตร 0 0 50,000        0 0 กองชาง

ยาวไมนอยกวา 4.00 เมตร สูงไมนอยกวา 0.70 เมตร

เพื่อใชสําหรับรองรับการบริการประชาชน

(ราคาตามทองตลาด)

๗๕ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อถังเก็บน้ําแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร 0 0 22,600        0 0 กองชาง

จํานวน 2 ใบๆละ 11,300 บาท

(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

เพื่อใชสําหรับเก็บน้ําภายในศูนยกีฬาและนันทนาการ

จามเทวี

๗๖ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบมอรเตอรไฟฟา ขนาด 1 นิ้ว 0 0 22,600        0 0 กองชาง

(ราคาตามทองตลาด)

เพื่อใชสูบน้ําภายในศูนยกีฬาและนันทนาการจามเทวี

๗๗ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อชุดบุงกี๋ ขุดหลัง ขนาดกวางไมนอยกวา 0.30 เมตร 0 0 43,000        0 0 กองชาง

จํานวน 1 ชุด (ราคาตามทองตลาด) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองชาง
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หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลบานกลาง

เปาหมาย
ประเภทหมวดแผนงานที่

ผ.03

๗๘ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 5 เครื่องๆละ 0 0 47,500        0 0 กองชาง

9,500 บาท (ราคาตามทองตลาด) เพื่อใชสําหรับ

ตัดหญาภายในสํานักงาน

๗๙ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ขนาด 0.60  x0.45 x 0.90 0 0 10,400        0 0 กองชาง

เมตร จํานวน 4 ตัว 2,600 บาท (ราคาตามทองตลาด)

เพื่อใชในการปฏิบัติงานภายในสํานักงาน

๘๐ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อผามานพรอมติดตั้ง ภายในสํานักงานของชาง 0 0 24,000        0 0 กองชาง

งานครัว เพื่อปองกันแสงแดด และลดการใชพลังงานในสํานักงาน

(ราคาตามทองตลาด)

๘๑ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 4 ตัวๆละ 6,000 บาท 0 0 24,000        0 0 กองชาง

(ราคาตามทองตลาด) เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

ภายในสํานักงาน

0 0 683,600     0 0รวม
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