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คำนำ 
 

 

  ด้วยมีการประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันว าคม 2563 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 11 พ.ศ.2565  ฉบับน้ีจึงมีเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดทำเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความถูกต้องสมบรูณ์
สอดคล้องเชื่อมโยงกับปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจที่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลางให้
สามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขเป็นสำคัญ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นแผนการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบล  ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล  
ซึ่งได้กำหนดแผนงานการพัฒนาตำบลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  
โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างดียิ่ง 
   

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง  ใคร่ขอขอบคุณทุกภาคส่วน คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์จัดหาข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลบ้านกลางให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน 

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -  -  -  -  - 16 10,627,000  16 10,627,000    

 -  -  -  -  -  -  -  - 16 10,627,000  16 10,627,000    

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรกีฬำ 

5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  -  -  -  -  -  -  -  - 2 450,000    2 450,000      

 -  -  -  -  -  -  -  - 2 450,000    2 450,000     

ยุทธศำสตร์ท่ี 7 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -  -  -  -  -  -  -  - 1 500,000    1 500,000      

 -  -  -  -  -  -  -  - 1 500,000    1 500,000     

 -  -  -  -  -  -  -  - 19  11,577,000  19   11,577,000   

รวม

รวม

รวมท้ังหมด

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  

งบประมำณ

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2565

งบประมำณ

รวม

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ

แบบ ผ.01
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการ พัฒนาเมืองในอนาคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

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

๑ โครงการก่อสร้างหลังคา เพ่ือก่อสร้างหลังคา ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน - - - - 300,000 ก่อสร้างหลัง- 1.นักเรียนเดินข้ามอาคาร กองช่าง
คลุมทางเดิน คลุมทางเดินระหว่าง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 79 คาคลุมทาง ได้อย่างสะดวก (โรงเรียนเทศบาล

อาคารเรียน เพ่ือป้อง- เมตรหรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 118.50 เดินจ านวน  2.โรงเรียนมีหลังคาคุม 1 บ้านกลาง)
(เพ่ิมเติม) กันแสงแดดและน้ าฝน ตารางเมตร ต้ังแต่พระพุทธรูป 1 แห่ง ทางเดินเพ่ือป้องกันแสง

ไปถึงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แดดและน้ าฝนให้กับ
บริเวณ โรงเรียนมัธยม (สนามกีฬา) นักเรียน

2 โครงการก่อสร้างร้ัว 1.เพ่ือป้องกันอันตราย ก่อสร้างร้ัวทางทิศตะวันตก - - - - 500,000 ร้ัวขนาดสูง โรงเรียนมีร้ัวเพ่ือป้องกัน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้กับครู นักเรียนและ ขนาดสูง 2 เมตร ยาว 72 เมตร 2 เมตร ยาว อันตรายให้กับครู นักเรียน (โรงเรียนเทศบาล

บุคลากรทางการศึกษา บริเวณ โรงเรียนมัธยม (สนามกีฬา) 72 เมตร และบุคลากรทางการศึกษา 1 บ้านกลาง)
(เพ่ิมเติม) 2.เพ่ือรักษาความ และความปลอดภัยของ

ปลอดภัยให้กัลสถานท่ี สถานท่ีราชการ
ราชการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการ พัฒนาเมืองในอนาคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ  ผ.02

3 ปรับปรุงหลังคาอาคาร เพ่ือป้องกันน้ าร่ัวซึม ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนา - - - - 600,000     ร้อยละของ ป้องกันน้ าร่ัวซึมและ กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และป้องกันความ เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านกลาง ท่ีปรับปรุง ป้องกัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เทศบาลต าบล เสียหายต่อทรัพยสิน โดยการเปล่ียนวัสดุมุงหลังคา หลังคา
บ้านกลาง ของราชการ และฝ้าเพดาน

(เพ่ิมเติม)

4 โครงการก่อสร้าง เพ่ือก่อสร้างหลังคา ก่อสร้างหลังคาคลุม - - - - 50,000       ก่อสร้างหลัง- 1.นักเรียนเดินข้ามอาคาร กองช่าง
หลังคาคลุมทางเดิน คลุมทางเดินระหว่าง ทางเดิน ขนาดกว้างไม่ คาคลุมทาง ได้อย่างสะดวก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารเรียน เพ่ือป้อง- น้อยกว่า 1.5 เมตร ยาวไม่ เดินจ านวน 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล กันแสงแดดและน้ าฝน น้อยกว่า 11 เมตร หรือมี 1 แห่ง มีหลังคาคุมทางเดินเพ่ือ
บ้านกลาง พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 16.5 ป้องกันแสงแดดและน้ าฝน

(เพ่ิมเติม) ตารางเมตร ให้กับนักเรียน
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการ พัฒนาเมืองในอนาคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ  ผ.02

5 ก่อสร้างอาคาร เพ่ือใช้จอดรถเคร่ือง ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเคร่ือง - - - - 2,000,000  ร้อยละของ ทรัพย์สินของเทศบาล กองช่าง
โรงจอดรถเคร่ือง จักรกลท่ีเป็นทรัพย์สิน จักรกล  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ท่ีก่อสร้าง มีความปลอดภัย และ
จักรกล บริเวณพ้ืนท่ี ของเทศบาลต าบล ๑๐.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า เพ่ิมระยะเวลาใช้งาน
ภายในส านักงาน บ้านกลาง ๓๒.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบล ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร
บ้านกลาง บริเวณพ้ืนท่ีภายในส านักงาน
หมู่ท่ี ๙ บ้านกลาง เทศบาลต าบลบ้านกลาง หมู่ท่ี ๙ 

(เพ่ิมเติม) บ้านกลาง (ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
บ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการ พัฒนาเมืองในอนาคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ  ผ.02

6 ก่อสร้างอาคาร เพ่ือใช้จอดรถผู้มา ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถผู้มา - - - - 900,000     ร้อยละของ ประชาชนผู้มารับ กองช่าง
โรงจอดรถผู้มารับ รับบริการจากเทศบาล รับบริการขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ท่ีก่อสร้าง บริการมีสถานท่ีจอดรถ
บริการ  บริเวณพ้ืนท่ี ต าบลบ้านกลาง ๖.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า สะดวก ปลอดภัย
ภายในส านักงาน ๔๙.๕0 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านกลาง ไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๐๐ตารางเมตร 
หมู่ท่ี ๙ บ้านกลาง บริเวณภายในส านักงานเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง หมู่ท่ี ๙ 
(เพ่ิมเติม) บ้านกลาง (ตามรายละเอียด

แบบแปลนของเทศบาลต าบล
บ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการ พัฒนาเมืองในอนาคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ  ผ.02

7 โครงการปรับปรุง เพ่ือใช้ส าหรับป้องกัน ปรับปรุง ต่อเติม หลังคาคลุม - - - - 300,000     ร้อยละของ  - เกิดความสะดวก กองช่าง
ต่อเติมหลังคาคลุม แสงแดดและฝน ทางเดินด้านหน้าอาคาร ท่ีก่อสร้าง และป้องกันแสงแดด
ทางเดินด้านหน้าอาคาร อ านวยความสะดวก ส านักงานเทศบาลต าบล แก่ประชาชนผู้รับบริการ
ส านักงานเทศบาลต าบล แก่ประชาชนบริเวณ บ้านกลางขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
บ้านกลาง บริเวณ ทางเดินด้านหน้า ๔.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
ส านักงานเทศบาล ส านักงานเทศบาล ๑๓.๐๐  เมตร พร้อมขยาย
ต าบลบ้านกลาง ต าบลบ้านกลาง หลังคากันสาดบริเวณภายใน
หมู่ท่ี ๙ บ้านกลาง ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง

หมู่ท่ี ๙ บ้านกลาง (ตาม
(เพ่ิมเติม) รายละเอียดแบบแปลนของ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการ พัฒนาเมืองในอนาคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ  ผ.02

8 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้มีทางส าหรับ ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต - - - - 1,728,000  ร้อยละของ 1.ระบบระบายน้ าเสียมี กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ าจากท่ีอยู่ เสริมเหล็ก รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้าง รางระบายน้ า ประสิทธิภาพมากข้ึน
รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณ อาศัยลงสู่ทางระบาย ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ประชาชนไม่ประสบ
ถนนสายทางหลวงท้องถ่ิน น้ าสาธารณะและ ไม่น้อยกว่า ๕๑๓.00 เมตร ปัญหาน้ าท่วมขัง
๑๓๐๐๖ สาย ทางบ้าน ป้องกันปัญหาน้ า ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
สันป่าฝ้ายถึงบ้านสิงห์เค่ิง ท่วมขัง บริเวณถนนสายทางหลวงท้องถ่ิน 
(หอพักฮาน่าด้านขวาทาง) ๑๓๐๐๖ สายทางบ้านสันป่าฝ้าย
หมู่ท่ี ๖ บ้านสิงห์เค่ิง ถึงบ้านสิงห์เค่ิง (ตอนหอพัก

ฮาน่าด้านขวาทาง) หมู่ท่ี ๖ 
(เพ่ิมเติม) บ้านสิงห์เค่ิง (ตามรายละเอียด

แบบแปลนของเทศบาลต าบล
บ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการ พัฒนาเมืองในอนาคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ  ผ.02

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้การคมนาคมใน ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 400,000     ร้อยละของ 1.ประชาชนสามารถ กองช่าง
เหล็ก บริเวณถนนซอยหน้า หมู่บ้านสามารถสัญจร ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.00 เมตร ระยะทาง ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก
คุ้มเทวีเก่า หมู่ท่ี ๒ ได้สะดวก รวดเร็ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.00 เมตร ท่ีก่อสร้าง รวดเร็วและปลอดภัย
บ้านท่าล้อ - ศรีค า ปลอดภัยทุกฤดูกาล หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 2.การคมนาคมในหมู่

รวมท้ังขนส่งผลผลิต หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๖๐๐.00 บ้านสะดวก รวดเร็วข้ึน
(เพ่ิมเติม) ออกสู่ตลาดได้สะดวก ตารางเมตร บริเวณถนนซอย

หน้าคุ้มเทวีเก่า หมู่ท่ี ๒ 
บ้านท่าล้อ - ศรีค า
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการ พัฒนาเมืองในอนาคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ  ผ.02

10 โครงการจัดท าป้าย 1.เพ่ือบอกเขตรับผิดชอบ ติดต้ังป้ายแนะน าเขตเทศบาล  -  -  -  - 39,000       ประชาชน 1.การจัดท าแผนพัฒนา กองยุทธศาสตร์
แนะน า (เขตเทศบาล ของหน่วยงานเพ่ือให้ ต าบลบ้านกลาง  จ านวน  6 แห่ง มีความพึง ของเทศบาลมีประสิทธิ และ
ต าบลบ้านกลาง) ง่ายต่อการจัดท าแผน ดังน้ี พอใจ ภาพมากข้ึน งบประมาณ

พัฒนา 1.เขตติดต่อต าบลป่าสัก  ร้อยละ 80 2.ประชาชนได้ทราบแนว
2.เพ่ือให้ประชาชนได้ จ านวน  2  จุด เขตความรับผิดชอบของ

(เพ่ิมเติม) ทราบถึงแนวเขตความ 2.เขตติดต่อต าบลมะเขือแจ้ เทศบาล  
รับผิดชอบของเทศบาล จ านวน  2  จุด 3.ประชาชนท่ีเดินทาง

3.เขตติดต่อต าบลเหมืองง่า สัญจรไปมาเกิดความ
จ านวน  2  จุด สะดวก  
ขนาดป้ายไม่น้อยกว่า  2.40 x
0.75  เมตร  ตามมาตรฐาน
ป้ายข้างทางของกรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการ พัฒนาเมืองในอนาคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ  ผ.02

11 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้การคมนาคมใน ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง  -  -  -  - 400,000     ร้อยละของ 1.ประชาชนสามารถ กองช่าง
บริเวณซอยหลังบ้าน หมู่บ้านสามารถสัญจร ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก
บ้านพญาผาบ หมู่ท่ี 1 ได้สะดวก รวดเร็ว ยาวไม่น้อยกว่า ๘๔๐.00 เมตร ท่ีก่อสร้าง รวดเร็วและปลอดภัย
บ้านพญาผาบ ปลอดภัยทุกฤดูกาล หนาเฉล่ีย 0.๒๐ เมตรหรือมี 2.การคมนาคมในหมู่

รวมท้ังขนส่งผลผลิต พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ๒,๙๔๐ บ้านสะดวก รวดเร็วข้ึน
(เพ่ิมเติม) ออกสู่ตลาดได้สะดวก ตารางเมตร บริเวณซอยหลังบ้าน 

บ้านพญาผาบ หมู่ท่ี ๑ 
บ้านพญาผาบ
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง)

10



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการ พัฒนาเมืองในอนาคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ  ผ.02

12 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้มีทางส าหรับ ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม  -  -  -  - 70,000       ร้อยละของ 1.ระบบระบายน้ าเสียมี กองช่าง
คสล.รูปตัวยู มีฝาปิด ระบายน้ าจากท่ีอยู่ เหล็ก รูปตัวยูมีฝาปิดขนาดกว้าง รางระบายน้ า ประสิทธิภาพมากข้ึน
พร้อมขุดวางท่อ อาศัยลงสู่ทางระบายน้ า ไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลึก ท่ีได้ก่อสร้าง 2.ประชาชนไม่ประสบ
ระบายน้ า ซอย ๓/๑ สาธารณะและป้องกัน ไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ความ ปัญหาน้ าท่วมขัง
หมู่ท่ี ๙ บ้านกลาง ปัญหาน้ าท่วมขัง ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘.00 เมตร 

พร้อมขุดวางท่อระบายน้ า 
(เพ่ิมเติม) ขนาด ศก. ๐.๓๐ เมตร จ านวน 

๓  ท่อน บริเวณซอย ๓/๑ 
หมู่ท่ี ๙ บ้านกลาง
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง)

11



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการ พัฒนาเมืองในอนาคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ  ผ.02

13 เสริมผิวจราจร เพ่ือให้การคมนาคมใน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก - - - - 1,070,000  ร้อยละของ 1.ประชาชนสามารถ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านสามารถสัญจร คอนกรีต จ านวน ๒ ช่วง ช่วงท่ี ๑ ท่ีก่อสร้าง ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก
บริเวณถนนซอยหน้า ได้สะดวก รวดเร็ว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐เมตร รวดเร็วและปลอดภัย
คุ้มเทวีเก่า หมู่ท่ี ๒ ปลอดภัยทุกฤดูกาล ยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๕.๐๐ เมตร 2.การคมนาคมในหมู่
บ้านท่าล้อ - ศรีค า รวมท้ังขนส่งผลผลิต หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี บ้านสะดวก รวดเร็วข้ึน

ออกสู่ตลาดได้สะดวก ไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๐.๐๐ ตารางเมตร 3.ระบบระบายน้ าเสียมี
(เปล่ียนแปลง) ช่วงท่ี ๒ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ประสิทธิภาพมากข้ึน

ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๐๐ เมตร 4.ประชาชนไม่ประสบ
หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ปัญหาน้ าท่วมขัง
ไม่น้อยกว่า ๔๒๘.๐๐ ตารางเมตร
บริเวณถนนซอยหน้าคุ้มเทวีเก่า ถึง
เช่ือมถนนเดิมบริเวณหอกระจายข่าว
หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าล้อ - ศรีค า
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง )
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการ พัฒนาเมืองในอนาคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ  ผ.02

14 ปรับปรุงพ้ืนสนาม เพ่ือให้พ้ืนสนามฟุตบอล ปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตบอลพร้อม  -  -  -  - 1,000,000  ร้อยละของ ประชาชนสามารถ กองช่าง
ฟุตบอลพร้อมระบบ มีประสิทธิภาพในการ ระบบจ่ายน้ า บริเวณภายใน ท่ีก่อสร้าง ใช้สนามฟุตบอลได้
จ่ายน้ า บริเวณภายใน ใช้งานของนักฟุตบอล สนามฟุตบอลศูนย์กีฬาและ สะดวก ปลอดภัย
สนามฟุตบอลศูนย์กีฬา และท ากิจกรรม นันทนาการจามเทวีเทศบาลต าบล
และนันทนาการ นันทนาการส่วนรวม บ้านกลาง หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าล้อ - 
จามเทวีเทศบาลต าบล และระบายน้ าของพ้ืน ศรีค า (ตามรายละเอียดแบบแปลน
บ้านกลาง หมู่ท่ี ๒ สนามฟุตบอลได้ ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง)
บ้านท่าล้อ - ศรีค า สะดวกรวดเร็ว

(เปล่ียนแปลง)
(แผนพัฒนาฯ 61-65

คร้ังท่ี 9 ข้อ 12)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการ พัฒนาเมืองในอนาคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ  ผ.02

15 ปรับปรุงขยายสะพาน เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีสัญจรได้ ปรับปรุงขยายสะพานคอนกรีตเสริม  -  -  -  - 1,000,000  ร้อยละของ ประชาชนสามารถ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สะดวกและปลอดภัย เหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ท่ีก่อสร้าง ใช้สนามฟุตบอลได้
บริเวณหน้าโรงเรียน เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ สะดวก ปลอดภัย
ธนรัตน์ หมู่ท่ี ๙ บ้านกลาง เมตร บริเวณหน้าโรงเรียนธนรัตน์

หมู่ท่ี ๙ บ้านกลาง
(เปล่ียนแปลง) (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ

(แผนพัฒนาฯ 61-65 เทศบาลต าบลบ้านกลาง)
คร้ังท่ี 10 ข้อ 8)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการ พัฒนาเมืองในอนาคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ  ผ.02

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้การคมนาคมใน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  -  - 270,000     ร้อยละของ ประชาชนสามารถ กองช่าง
เหล็กพร้อมปรับฝาบ่อ หมู่บ้านสามารถสัญจร ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.00 เมตร ระยะทาง ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก
พักน้ า บริเวณซอยทางเข้า ได้สะดวก รวดเร็ว ยาวไม่น้อยกว่า ๘๓.00 เมตร ท่ีก่อสร้าง รวดเร็วและปลอดภัย
บ้านหนองเป็ด หมู่ท่ี ๔ ปลอดภัยทุกฤดูกาล หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  - การคมนาคมในหมู่
บ้านสันป่าฝ้าย รวมท้ังขนส่งผลผลิต หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๓๓๒.00 บ้านสะดวก รวดเร็วข้ึน

ออกสู่ตลาดได้สะดวก ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง
(เปล่ียนแปลง) ฝาบ่อพักน้ า จ านวน ๔ ฝา 

(แผนพัฒนาฯ 61-65 บริเวณซอยทางเข้าบ้านหนอง
คร้ังท่ี 9 ข้อ 11) เป็ด หมู่ท่ี ๔ บ้านสันป่าฝ้าย

(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง)

- - - - 10,627,000 รวม 16 โครงการ
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม ชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

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

๑ 1.เพ่ือส่งเสริมการ ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา - - - - 400,000 จ านวน กองการศึกษา
ออกก าลังกายและ ท้ังรูปแบบกีฬาพ้ืนบ้านและ ประชาชน
เล่นกีฬา รูปแบบกีฬาสากลเป็นประจ า ท่ีเข้าร่วม
2.เพ่ือสร้างความรัก กิจกรรม
ความสามัคคีใน

(เพ่ิมเติม) ชุมชน

2 โครงการค่าใช้จ่ายใน เพ่ือส่งนักกีฬาเข้า ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน - - - - 50,000 จ านวน กองการศึกษา
การส่งนักกีฬาเข้าร่วม ร่วมการแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬา
การแข่งขัน ในระดับอ าเภอ ท่ีเข้าร่วม

จังหวัด ประเทศ การแข่งขัน
(เพ่ิมเติม)

- - - - 450,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รวม 2 โครงการ

โครงการการจัดแข่งขัน
กีฬามวลชนสัมพันธ์
ต าบลบ้านกลาง

ประชาชนในต าบลบ้าน
กลางได้ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬา เกิดความรัก 
ความสามัคคี
ในหมู่คณะ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

1.ประชาชนในต าบลบ้าน
กลางได้ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬา

2.ประชาชนในต าบลบ้าน
กลางได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) 
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เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2565

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ  ผ.02



7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง เพ่ือช่วยในการจัดการ ด าเนินการปรับปรุง ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน ปัญหาจัดการจราจรและ ส านักปลัด

ระบบกล้อง จราจรและป้องปราม ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) กล้อง อาชญากรรมในเขต เทศบาล
วงจรปิด (CCTV) อาชญากรรมในเขตพ้ืนท่ี จ านวน 13 จุด ในพ้ืนท่ี  CCTV พ้ืนท่ีลดลง

ต าบลบ้านกลาง ท่ีได้รับ
(เพ่ิมเติม) การ

ปรับปรุง

0 0 0 0 500,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) 

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม ชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

๑๗
รวม  1  โครงการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ  ผ.02



2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 กองการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือโต๊ะท างานระดับ 3-6 แบบไม้อัดมีล้ินชัก 2 ข้าง  -  -  -  - 15,000       โรงเรียนเทศบาล 1
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ยาว ไม่น้อยกว่า บ้านกลาง
150 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอ้ี
ล้อเล่ือนมีพนักพิง จ านวน 3 ชุดๆละ 5,000 บาท
(ราคาตามท้องตลาด)

2 กองการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวง (ระบบ Inverter)  -  -  -  - 42,500       กองการศึกษา
ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

3 กองการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมแบบติดผนัง ขนาดหน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า   -  -  -  - 20,000       กองการศึกษา
16 น้ิว พร้อมติดต้ัง จ านวน 10 เคร่ืองๆละ 2,000 บาท (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เพ่ือติดต้ังภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
(ราคาตามท้องตลาด)
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หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

ท่ี แผนงาน

แบบ  ผ.03



2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

ท่ี แผนงาน

แบบ  ผ.03

4 กองการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะโฟเมก้าขนาดไม่น้อยกว่า 60x180x75 เซนติเมตร  -  -  -  - 10,000 กองการศึกษา
จ านวน 4 ตัวละ 2,500 บาท เพ่ือใช้ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและห้องสมุดเพ่ือประชาชน

5 กองการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ  -  -  -  - 19,000 กองการศึกษา
ครัว 9,500 บาท เพ่ือใช้ในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี

 
6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง -       -       -       -          8,500         ส านักปลัด

งานครัว (ราคาตามท้องตลาด) เทศบาล

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซ้ือไมค์ประชุมไร้สาย จ านวน 4 ชุด โดย 1 ชุดประกอบ -       -       -       106,000  -             ส านักปลัด
และเผยแพร่ ไปด้วย ไมค์โครโฟน ไร้สาย ก้านยาวไม่น้อยกว่า เทศบาล

60 เซนติเมตร จ านวน 8 ตัว และตัวรับสัญญาณ จ านวน
1 ชุด  (ราคาตามท้องตลาด) หมายเหตุ เปล่ียนแปลงแผน
ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 7 หน้า 3 ล าดับ 10
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2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

ท่ี แผนงาน

แบบ  ผ.03

8 บริหารงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 -       -       -       -          60,000       ส านักปลัด
ท่ัวไป หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 เคร่ือง (ราคาตามมาตรฐาน ICT) เทศบาล

9 บริหารงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีบุนวม ขาเหล็ก จ านวน 50 ตัวๆ 550 บาท -       -       -       -          27,500       ส านักปลัด
ท่ัวไป (ราคาตามท้องตลาด) เทศบาล

10 บริหารงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีแถว 4 ท่ีน่ัง โครงสร้างขาเก้าอ้ีแถวผลิตจากเหล็ก -       -       -       -          24,000       ส านักปลัด
ท่ัวไป เบาะหนัง จ านวน 4 ชุด (ราคาตามท้องตลาด) เทศบาล

11 บริหารงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 16 น้ิว จ านวน 6 ตัวๆ ละ -       -       -       -          13,200       ส านักปลัด
ท่ัวไป 2,200.-บาท  (ราคาตามท้องตลาด) เทศบาล

12 บริหารงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะสแตนเลส ขนาด 150*45*75 เซนติเมตร -       -       -       -          120,000     ส านักปลัด
ท่ัวไป จ านวน 40 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) เทศบาล

13 บริหารงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะประชุม ขนาด 140*460*75 เซนติเมตร  -  -  -  - 20,000       กองยุทธศาสตร์และ
ท่ัวไป ขนาด 13 ท่ีน่ัง จ านวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณ
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2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

ท่ี แผนงาน

แบบ  ผ.03

14 บริหารงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน  มีล้อเล่ือน 4 ล้อ ปรับหมุนได้  -  -  -  - 50,000       กองยุทธศาสตร์และ
ท่ัวไป มีท่ีพักแขน  และพนักพิงหลัง  รับน้ าหนักได้ไม่ต่ ากว่า 100 งบประมาณ

กิโลกรัม  ปรับความสูงของท่ีน่ังได้  จ านวน  20 ตัวๆ ละ
2,500 บาท  (ราคาตามท้องตลาด)

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 0 0 0 0 8,400         กองคลัง
ราคา 2,800 บาท/เคร่ือง จ านวน 3 เคร่ือง 
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

16 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองอัดอากาศ  ขนาด  300  ลิตรต่อนาที 0 0 0 0 66,000       กองสาธารณสุข
จ านวน  1  เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)
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2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

ท่ี แผนงาน

แบบ  ผ.03

17 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย  -  -  -  - 3,800,000   กองสาธารณสุข
และขนส่ง ชนิด 6 ล้อ  มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 และส่ิงแวดล้อม

แรงม้า ท่ีรอบไม่เกิน 3,300 รอบ/นาที 
น้ าหนักรวมบรรทุกไม่น้อยกว่า 7,400 กิโลกรัม 
มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์หลา
จ านวน 2 คัน ราคาคันละ 1,900,000 บาท 
(ราคาตามท้องตลาด) (นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ)

18 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า  -  -  -  - 103,800     กองช่าง
การโยธา สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จ านวน 6 ตัว

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

19 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตดิผนัง  -  -  -  - 18,500       กองช่าง
การโยธา (ระบบ Inverter)  ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

(ราคารวมค่าติดต้ัง) (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
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2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 11 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

ท่ี แผนงาน

แบบ  ผ.03

20 บริหารงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือระบบการจัดการคิวอัตโนมัติ  พร้อมติดต้ัง   -  -  -  - 100,000     ส านักปลัด
ท่ัวไป จ านวน  1  ระบบ เทศบาล

(ราคาตามท้องตลาด) (นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ)

 -  -  - 106,000  4,526,400
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