
 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลบานกลาง 
เรื่อง   การประกาศใชแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕๖๑) 

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

ตามที่ เทศบาลตําบลบานกลาง ไดจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)         
ซึ่งไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลบานกลาง เมื่อวันศุกร ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานกลาง   
ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๑๗ และผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง ไดพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป          
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว ดังนั้น เทศบาลตําบลบานกลาง จึงประกาศใชแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาตําบลตอไป 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ  ณ  วันที ่  26  เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

 

 

(นายประสิทธิ์   จันทกลาง) 

นายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
แผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ของ 

เทศบาลตาํบลบ้านกลาง 

อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน 



 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

ก

คํานํา 

  เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับประชาชน
มากที่สุด  มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาการปกครองตามระบบประชาธิปไตยรวมทั้งการพัฒนาเพื่อสรางสรรค
ความเจริญใหเกิดแกทองถิ่น ทั้งในดานการบริหารและการบริการอยางสูงสุด โดยการพัฒนาดานการบริหาร
และการบริการประชาชนจะตองอาศัยปจจัยเกื้อกูลหลายดาน เชน ระบบการบริหารงานบุคคล วัสดุอุปกรณ 
และงบประมาณ ปจจัยที่สําคัญเบื้องตนคือ การวางแผนอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการวางแผนเปนเสมือน
เครื่องมือหรือกลไกลที่จําเปนตอการบริหารงาน สามารถกําหนดทิศทางดําเนินงานลวงหนาไดอยางมีเหตุผล  
ซึ่งจะปรากฏออกมาในลักษณะรูปเอกสารที่ศึกษาได ประกอบกับรัฐบาลไดใหความสําคัญในการบริหารงาน  
โดยยึดแผนงานเปนหลักในทุกระดับทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับทองถิ่น 

  ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาเปนไปโดยสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน     
ในทองถิ่นเปนสําคัญ เทศบาลตําบลบานกลาง จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทาง        
การพัฒนา และโครงการพัฒนาดานตางๆ บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดยใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาในการพัฒนา
ประเทศ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับภาค จังหวัด และอําเภอ รวมถึงนโยบายในการบริหารงาน      
ของผูบริหารเทศบาล เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งเปนการเตรียมความพรอม เพื่อรองรับ
การถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค และการเขาสูประชาคมอาเซียน แผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ฉบับนี้ จึงเปนแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลาง ซึ่งจะใชเปนแนวทางในการ
บริหารงานและพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุวตัถุประสงคและเปาหมายที่วางไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมทั้งกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและทองถิ่นโดยสวนรวมตอไป 
   

ทั้งนี้ เทศบาลตําบลบานกลาง ใครขอขอบคุณทุกสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ภายนอก คณะกรรมการชุดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล ผูนําชุมชน กลุม
พลังมวลชน และประชาคมหมูบาน ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๑) ฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 
 
                   เทศบาลตําบลบานกลาง 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

ข

 
สารบัญ 

เร่ือง                  หนา 
 
สวนที่  ๑          

บทนํา          1 
 
สวนที่  ๒          

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน       15 
          
สวนที่  ๓          

ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา       21 
   
สวนที่  ๔          

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป     36 
     

 
สวนที่  ๕          

บัญชีโครงการพัฒนา        54  
       
ภาคผนวก          
        ก รูปตามแผนพัฒนาทองถิ่น       318 
 ข การประเมินคุณภาพของแผน 
 

**************************************** 
 
 



สวนที่  ๑  บทนํา 

            

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

 

 

สวนที่  ๑ 

 

 
 

บทนํา 
 

 

 

เทศบาลตําบลบานกลาง 



สวนที่  ๑  บทนํา 

            

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน 

 
 

สวนที ่ ๑ 

บทนํา 

 

   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิน่ คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกําหนดหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในการบริการสาธารณะที่จําเปนแกทองถิ่น ตลอดจนจัดสรรรายไดใหแกของทองถิ่น

เพิ่มขึ้น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกําหนดรูปแบบการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่มีความเปนอิสระมากขึ้น 

  ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีบทบาทอํานาจหนาที่อยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะมี

หนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไปรวมถึง

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวย และเปนองคกรที่เปดใหประชาคม

ทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลานั้นใหคุมคา และเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งในปจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กําหนดใหเกิด  

ผลสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาที่กําหนด มีการควบคุมติดตามและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผนงาน/

โครงการนั้น จะตองเปนการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส พรอมที่จะใหมีการตรวจสอบทั้งโดยหนวยงาน

ของรัฐและประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล 

ความหมายของการวางแผน 

การวางแผน หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงควา จะใหเกิดสิ่งใดขึ้นในอนาคต พรอมทั้ง

กําหนด แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการในการปฏิบัติ ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น  

     การวางแผน หมายถึง วิธีการตัดสินใจลวงหนาเพื่ออนาคตขององคกร ซึ่งเปนหนาที่ของการ

จัดการ ในทางเลือกวาควรจะใหใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร  เปนขั้นตอนดําเนินงาน การใชทรัพยากร การ

บริหารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตองการ 



สวนที่  ๑  บทนํา 

            

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

  การวางแผน ประกอบดวยสวนที่สําคัญ ๒ สวน คือ 

   ๑. การกําหนดวัตถุประสงค 

   ๒. การกําหนดแนวทางการกระทํา หรือแผนงานตางๆ ที่จะนํามาปฏิบัติ เพื่อที่จะให

สําเร็จตามวัตถุประสงคเหลานั้น  

  แผน (Plan) หมายถึง เอกสารที่กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานอยางชัดแจงเพื่อเปนมูลฐาน

สําหรับการการปฏิบัติงานตางๆ ใหประสานกันอยางดี ประกอบดวยลักษณะ ๓ ประการ คือ 

   - เกี่ยวของกับอนาคต 

   - เกี่ยวของกับการกระทํา 

   - ตองมีปจจัยที่ชี้ใหเห็นวาเปนเรื่องสวนตัวหรือเรื่องขององคการ 

 

  แผนงาน หมายถึง การรวมเขาดวยกันของโครงการหลายๆ โครงการที่มีความเกี่ยวของ

สัมพันธกัน 

  โครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรม (activity) ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

 

สรุปไดวา การวางแผนเปนเรื่องเกี่ยวกับอนาคต และเปนกระบวนการของการตกลงใจ

ลวงหนาวาจะทําอะไร จะทําเมื่อใด จะทําอยางไร ใครจะเปนผูทํา อาจกลาววาเปนการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติ 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการนั่นเอง  

  การวางแผนเปนการพิจาณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา

เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต (Where we are to where we want to go) 

เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาที่พิจารณา กําหนด

แนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและการคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ 

 

  การวางแผนจึงมีความเกี่ยวของกับการคาดการณตางๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา ฉะนั้น จึงกลาวไดวา การวางแผนคือ ความพยายามที่เปน

ระบบ (Systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สําหรับอนาคตเพื่อใหองคกร

บรรลุผลที่ปรารถนา 

 

  การวางแผนที่ดียอมสงผลใหเกิดประโยชน ดังตอไปนี้ 

  ๑. บรรลุจุดมุงหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมาย

ปลายทางเพื่อใหองคการบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดให การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานขั้นแรกของการ

วางแผน ถาจุดมุงหมายที่กําหนดมีความแจมชัด ก็จะชวยใหการบริหารงานมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายที่

กําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลสัมฤทธิ์ 



สวนที่  ๑  บทนํา 

            

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

  ๒. ประหยัด (Economical  Operation) การวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญา เพื่อ

คิดวิธีการใหองคการบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ เปนการจัดการใหงานในฝายตางๆ มีการ

ประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดําเนินการมีความตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตางๆ ที่ทําซึ่ง     

สิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคา ทําใหมีการใชกําลังคน วัสดุอุปกรณ 

งบประมาณ และเวลาอยางประหยัด นับวาเปนการลดตนทุนที่ดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคกร 

  ๓. ลดความไมแนนอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนชวยลดความไม

แนนอนในอนาคต เพราะเปนการวางแผนงานที่เกี่ยวของกับการคาดการณในอนาคต การวางแผนที่มี

ประสิทธิภาพเปนผลจากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแลว ทําการคาดคะเนเหตุการณใน

อนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไวแลว 

  ๔.  เปนเกณฑในการควบคุม (Basics of Control) การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนด

หนาที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้  เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปนกิจกรรมที่    

ดําเนินการคูกันอาศัยซึ่งกันและกัน กลาวคือ ถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถควบคุมการทํางานได ถือไดวาการ

วางแผนเปนการกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใชควบคุมการทํางาน 

 

 

 

  ๕. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค (Encourage innovation and 

Creativity) การวางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ หรือ

นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค โดยเปนผลจากการระดมปญญาของคณะทํางานฝายตางๆ ทําใหเกิด

ความคิดใหมๆ และความคิดสรางสรรคนํามาใชประโยชนแกองคกรและยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคต

รวมกัน 

๖. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเปนการบงชี้ใหเห็น 

ถึงความรวมแรงรวมใจในการทํางานของผูบริหารและทีมงาน เปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหเกิดขึ้นกับ

ทีมงานดวย เพราะเขารูอยางชัดเจนวาองคกรคาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้นการวางแผนยังเปน

เครื่องมือฝกและพัฒนาการทํางานที่ดีสําหรับผูบริหารในอนาคต 

 ๗. พัฒนาการแขงขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มี

ประสิทธิภาพทําใหองคกรมีความไดเปรียบในการแขงขันกันมากกวาองคกรที่ไมมีการวางแผนหรือมีการ

วางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลง

วิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตางๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

  ๘. ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนไดสรางความมั่นใจ

ในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ ทําใหกิจกรรมตางๆ ที่จัดวางไว มุงไปที่จุดมุงหมาย  

เดียวกัน โดยมีการจัดประสานงานในฝายตางๆ  ขององคการเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝาย 
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ความสําคัญของการวางแผน 

การวางแผนนับวามีความสําคัญยิ่งตอการจัดการ คือ การวางแผนจะชวยใหผูบริหารสามารถ

ทํางานทันกับเวลาและโอกาสตาง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถใชปองกันการเสี่ยงภัยและยังลดการสิ้นเปลืองตางๆ ที่

อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลาดวย ซึ่งสรุปความสําคัญของการวางแผนไดดังนี้  

๑. การวางแผนชวยใหระบุเปาหมายผลสําเร็จ คือ การระบุผลงานที่วัดดวยเกณฑตาง ๆ  ที่จะ

สามารถกําหนดขึ้นมาไดพรอมกับแผนงานและกําหนดเวลาการทํางานตามแผน ทําใหผูบริหารและหัวหนางาน

ทุกระดับทราบถึงสิ่งที่ตองการทําใหเสร็จลุลวงไป ทั้งผลงานรวมขององคการและผลงานยอยของแผนกตางๆ 

ดวย  

๒. การวางแผนชวยในการกําหนดหนาที่รับผิดชอบ โดยแบงแยกใหเห็นชัดเจนวาใคร

รับผิดชอบ ตองทําอะไร ดวยเหตุผลใด และตองทําเมื่อไร ซึ่งจะชวยใหสามารถเชื่อมโยงและรวบรวมกิจกรรม

ตาง ๆ  ที่กระทําโดยหลาย ๆ  ฝายใหเขากันได ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการทํางานซ้ําซอนกัน หรือเกี่ยงงานกันให

หมดไป  

๓. การวางแผนชวยใหกิจการมีนโยบายที่ชัดเจน  สามารถที่จะนํามาใชเปนเครื่องชี้นําและ

ประสานการทํางานของบุคคลฝายตาง ๆ ซึ่งตางฝายตางก็ตองแยกกันรับผิดชอบทําการตัดสินใจแกปญหา    

ในหนาที่งานของตน  

 ๔. การวางแผนชวยใหมีการคาดคะเนปญหาที่อาจเกิดขึ้นลวงหนา ทําการปองกันหรือแกไข

กอนที่จะเกิดความเสียหาย สามารถระดมประสานทรัพยากรที่จําเปนตาง ๆ ทั้งทางดานบุคลากร เครื่องจักร 

อุปกรณและวัตถุดิบ ใหพรอมเพ่ือเตรียมไวรับกับปญหา  

๕. การวางแผนชวยใหผูบริหารสามารถใชวิธีการควบคุมท่ีคลองตัวและเหมาะสม โดยสามารถ

ใชวิธีการควบคุม อาศัยแผนงานตาง ๆ คือ วัตถุประสงค นโยบาย และแผนงานเปนเครื่องกํากับพฤติกรรมของ

บุคคลที่ตองการจะใหควบคุม ในเปาหมายและหลักการ 

 

ประเภทของการวางแผน 

การวางแผนสามารถแยกออกเปนประเภทตางๆ ตามแนวความคิดพื้นฐานโดยใชมิติตางๆ 

เปนเกณฑดังนี ้

๑. จําแนกตามเวลา 

๑) การวางแผนระยะสั้น 

๒) การวางแผนระยะปานกลาง 

๓) การวางแผนระยะยาว 

๒. จําแนกตามระดับการจัดการ 

๑) การวางแผนกลยุทธ 

๒) การวางแผนบริหาร 

๓) การวางแผนปฏิบัติการ 
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๓. จําแนกตามระดับโครงสรางการบริหารประเทศ 

๑) แผนระดับชาติ 

๒) แผนระดับภาค 

๓) แผนระดับทองถิ่น 

๔. จําแนกตามหนาที่การงาน 

๑) การวางแผนดานการผลิต 

๒) การวางแผนดานบุคลากร 

๓) การวางแผนดานการตลาด 

๔) การวางแผนดานการเงิน 

 

ลักษณะของแผนที่ด ี 

การวางแผนงานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้   

  ๑. แผนควรจะมีลักษณะชี้เฉพาะมากกวาจะมีลักษณะกวางหรือกลาวทั่วๆ ไป (It should be 

specific rather then general) 

 ๒. แผนควรจําแนกตามความแตกตางระหวางสิ่งที่รูและสิ่งที่ยังไมรูใหชัดเจน (The plan 

should distinguish the known and the unknown) 

   ๓. แผนควรมีการเชื่อมโยงอยางเปนเหตุผลและสามารถนําไปปฏิบัติ (A plan should be 

and practical) 

   ๔. แผนจะตองมีลักษณะยืดหยุนและสามารถปรับพัฒนาได (The plan must be flexible 

and capable of being modified) 

   ๕. แผนจะตองไดรับการยอมรับจากบุคคลที่เกี่ยวของ (The plan must be acceptable to 

the persons who adopt it and to the persons who are affected) 

 

 

 

 

 

 

 ขอจํากัดของการวางแผน 

  - ขอจํากับเกี่ยวกับการทํานายอนาคต  

  - ขอจํากัดเกี่ยวกับตัวเลขและขอมูล 

  - แนวปฏิบัติของแผนปดกั้นการใชดุลยพินิจของผูปฏิบัติ 

  - ขอจํากัดเกี่ยวกับคานิยมของผูบริหาร 
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ขอบเขตของการวางแผน 

- การวางแผนทั้งองคการ 

- การวางแผนภายในหนวยงาน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติใหเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง ซึ่งนอกจากจะมีอํานาจ

หนาที่ในการจัดแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองแลว ยังมีอํานาจหนาที่ในการประสานการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดอีกดวย 

 

  ผูที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองตระหนักวา    

แผนพัฒนาระดับตาง ๆ ไดแกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนของกระทรวง 

แผนของกรม และแผนของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซึ่งเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในระดับ

จังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาในระดับอําเภอ ซึ่งในการกําหนดยุทธศาสตร  

แผนพัฒนาระดับจังหวัดและอําเภอนั้น  ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาคมจะมีสวนเกี่ยวของอยูดวย 

  ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน และแผนพัฒนาสามปผูที่เกี่ยวของจําเปนตอง

ตระหนักถึงขั้นตอน และกําหนดเวลาของการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทั้งของระดับจังหวัด

และระดับอําเภอดวย 

 

ประเภทของแผนพัฒนาทองถิ่น 

  ดังไดกลาวมาแลววาระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถิ่นไว ๒ ประเภท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

  “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึง

วิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน  

  “แผนพัฒนาสามป” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง     

สวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน

โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุม

ระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

  ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปอยาง

ใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน 
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  สําหรับ  “แผนการดําเนินงาน”  ที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ นั้น หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แสดง

ถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น 

 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และ      

แผนชุมชน 

  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนกระบวนการ

กําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและ   

แนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้จะตอง

สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น และปญหา / ความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย 

 

  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง

ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต  

เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงค

ไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ   

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตอง

กําหนดสภาพการณที่ตองการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพอยางแทจริง 

  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและการ

วิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง 

 

 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 

 

  แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่วา

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการ

พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม



สวนที่  ๑  บทนํา 

            

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย 

จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับ

งบประมาณรายจายประจําป คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความ

รอบคอบ และผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 

  การวางแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นซึ่ งแสดงวิสั ยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุ งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับ        

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายในการพัฒนา

ทองถิ่น  ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป

นั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย ๒  ประการ คือ 

  ๑. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ

โครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

  ๒. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่อง 

รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช 

จัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

 

แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวางๆ  ดังตอไปนี้        

๑.  เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

๒.  เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนนิการ 

๓. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป  

๔. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ 

รายจายประจําป 

 

 

 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามป  มีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

๑.  เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

  ๒.  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ

ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในเอกสาร 

วัตถุประสงคของแผนพัฒนาสามป 



สวนที่  ๑  บทนํา 

            

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

งบประมาณประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร

แลวก็จะตองถึงข้ันตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งไดกําหนดขั้นตอนการจัดทํา

เปนแนวทางในการไปดําเนินการ ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  ๑   การเตรียมการจัดทําแผน 

  ๑. หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารทองถิ่น เพื่อชี้แจง          

วัตถุประสงคความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจ         

ที่จะตองดําเนินการตอไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป หวงป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  

ขั้นตอนที่  ๒   การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของทองถิ่น รวมทั้งสรุป

ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด / อําเภอ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

  ๒. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ประชาคมทองถิ่นและสวนราชการที่ เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา            

แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป ไปเปนกรอบในการพิจารณา

จัดทําโครงการ / กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปตอไป 

  ๓. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวลาการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/ กิจกรรม 

อะไรบางที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปน

กรอบในการพัฒนา 

  ๔. โครงการ / กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะตองมี

การดําเนินการดังนี ้

ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 



สวนที่  ๑  บทนํา 

            

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

๑) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนา 

๒) พิจารณาทําโครงการ / กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถ ในการ 

ดําเนินการของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทํา

แผนพัฒนาสามป   

๓) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม เพ่ือท่ีจะบรรจุลงในแผน 

พัฒนาสามปไดอยางเหมาะสม 

ขั้นตอนที่  ๓  การเก็บรวมรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

๑. การเก็บรวมรวมขอมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม 

ขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ทั้งขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอกเพื่อสามารถนํามา

วิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได 

 

 

 

๒. การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก คือ 

๒.๑ การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 

๒.๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 

๒.๓ การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 

๒.๔ การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

ขั้นตอนที่  ๔  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

 ๑. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค

ของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก

วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา

ในชวงสามป 

  ๒. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะตอง

ดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะตอง

พิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ คือ 

๑)  พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทาง        

การพัฒนาที่กําหนดอยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง หรือดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่น  

๒) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาทั้ง ภายใต 

แนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 



สวนที่  ๑  บทนํา 

            

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

๓) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการดําเนินงานและใน 

ดานของผลการดําเนินการเพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในที่ตาง ๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๔) พิจารณาคัดเลือกโครงการ  / กิจกรรม 

-  จากความจําเปนเรงดวน 

-  ขีดความสามารถทางทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

-  ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

ขั้นตอนที่  ๕      การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลอง

กับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ 

งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบและตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ขั้นตอนที่  ๖      การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป พรอมหา

เหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น โดยมีเคาโครงประกอบดวย ๕ สวน ดังนี้ 

  สวนที่   ๑ บทนํา 

  สวนที่   ๒ สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

          สวนที่   ๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

  สวนที่   ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

สวนที่   ๕ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

  ภาคผนวก        ก  รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ข การประเมินคุณภาพของแผน 

ขั้นตอนที่   ๗    การอนุมตัิและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามป เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

๒. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

๓. ผูบริหารทองถ่ินประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบ 

 

 

   ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 

  ๑. เปนเครื่องมือที่จะชวยใหเทศบาลสามารถดําเนินการพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๒. ชวยใหเทศบาลสามารถประหยัดไดทั้งเวลา บุคลากรและงบประมาณในการดําเนินการ

อยางมีระบบ 



สวนที่  ๑  บทนํา 

            

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

  ๓. เปนกรอบในการพิจารณา และเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาในหวง   

ระยะเวลาสามป 

  ๔.  ชวยใหเทศบาลสามารถพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมและเปนไปไดสูงสุดในการ

ดําเนินการ 

  ๕. เปนมาตรการที่แสดงถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสาม

ปและงบประมาณรายจายประจําป 

  เทศบาลตําบลบานกลาง ไดดําเนินการตามขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป    

ตามลําดับและเพื่อเปนการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน

รวมในการปกครองทองถิ่นอยางแทจริง จึงไดจัดใหมีประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อรับฟงขอคิดเห็นที่เสนอ 

รวมถึงปญหาอุปสรรคนํามาจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อแกไขปญหาของทองถิ่นใหลุลวงไปดวยดี 

องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นซึ่งสรุปได ดังนี้  

๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เปนองคกรที่มีหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น  

ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ินโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

การผังเมือง ตลอดจนใหคําปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น  

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เปนองคกรที่มีหนาที่จัดทําราง 

แผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด  

  ๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนองคกรที่ทําหนาที่กําหนดแนวทาง 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมไปถึงการรายงานผล

และเสนอความเห็นของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เสนอตอผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น และประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเปนประจําทุกป  

 

 

สําหรับองคประกอบขององคกรในการจัดทําและประสานแผนพัฒนา จะมีลักษณะ“ไตรภาคี”  

โดยมีองคประกอบจาก ตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตัวแทนของราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือ

รัฐวิสาหกิจ และตัวแทนจากภาคประชาชนในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการประสานงานและ

บูรณาการ รวมทั้งสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานทองถิ่น  

แผนภาพที ่๑ แสดงความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับตางๆ กับแผนพัฒนาทองถิ่น  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

(กําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ) 



สวนที่  ๑  บทนํา 

            

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

 
 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒ แสดงการเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป 



สวนที่  ๑  บทนํา 

            

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

 

 

โครงการ โครงการ โครงการ 

 

กิจกรรม ๑ 

กิจกรรม ๒ 

กิจกรรม ๓ 

กิจกรรม ๑ 

กิจกรรม ๒ 

กิจกรรม ๓ 

กิจกรรม ๑ 

กิจกรรม ๒ 

กิจกรรม ๓ 

วิสัยทัศนของเทศบาล 

จุดมุงหมายการพัฒนา จุดมุงหมายการพัฒนา จุดมุงหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 



สวนที่  ๑  บทนํา 

            

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

แผนภาพที่ ๓ แสดงการเชื่อมโยงของแผนชุมชนสูแผนพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนาจังหวัด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 สงเสริมใหประชาชนมีการรวมตัว 

รวมคิดรวมทําในประเด็นสวนรวม 

 สงเสริมใหชุมชนมีพลังอํานาจในการ

กําหนดตนเอง ในการพัฒนาทุกดาน 

 สงเสริมใหมีกระบวนการแลกเปลี่ยน 

ความรู สรางความรู และเพิ่มพูนภูมิปญญา

ในการจดัการดวยตนเองได 

 สงเสริมการพึ่งตนเองของชุมชนใน

ทุกๆ ดาน ทั้ งทางเศรษฐกิจ การศึกษา 

คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม 

 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของ

ผูนําชุมชน 

 สงเสริมประชาธิปไตยพื้นฐานใน

การบริหารตามยุทธศาสตร 

การพัฒนาของจังหวัด 
นโยบาย 

ของรัฐบาล 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนา 

แผนชุมชน 

กิจกรรมชุมชน 

ทําเอง 

เทศบาล 

สนับสนุน 

นําแผนสู 

การปฏิบัติ 

เชื่อมแผน 

ระหวาง 

แผนพัฒนาสามป 

เทศบาล 

แผนงาน/ 

โครงการ 

ความตองการ 

ของชุมชน 

ความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 



สวนที่  ๑  บทนํา 

            

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

****************************************** 

 
 



สวนที่  ๒  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

 

 

สวนที่  ๒ 
 

 

 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 

 
 

เทศบาลตําบลบานกลาง 

อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน 



สวนที่  ๒  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 
 

 

 

 

สวนที่  ๒ 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

๒.๑  สภาพทั่วไป 

 ๑)  สภาพทั่วไปของตําบลบานกลาง 

๑.๑ ที่ตั้ง 

เทศบาลตําบลบานกลาง  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออําเภอเมืองลําพูน อยูหางจาก

ที่วาการอําเภอเมืองลําพูนประมาณ ๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดตอ  ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมืองลําพูน 

  ทิศใต  ติดตอ  ตําบลปาสัก ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน 

  ทิศตะวันออก ติดตอ  ตําบลมะเขือแจ ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน 

  ทิศตะวันตก ติดตอ  ตําบลเหมืองงา ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน 

เปนพื้นที่ราบลุมแมน้ํากวง (กลุมแมน้ําสาขาที่ไหลผานคือ ลําน้ําแมตีบและลําน้ําแมยาก)  

เปนเขตพ้ืนที่เปาหมายของการสงน้ําโดยคลองชลประทานแมกวงและเปนที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

๑.๒ เนื้อท่ี 

พื้นที่ของตําบลทั้งหมดประมาณ ๑๘.๓๑๔ ตารางกิโลเมตร (ประมาณ ๑๑,๔๔๖.๒๕ ไร) 

๑.๓ ภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศสวนใหญเปนพื้นที่ราบลุมแมน้ํากวงฝงตะวันออก   มีลักษณะลาดต่ํามาทาง    

ทิศตะวันตกจากแนวปาเขาแมธิ–แมสาร มีลําน้ําไหลผาน ๓ สาย คือ ลําน้ําแมตีบ ลําน้ําแมยากและลําน้ํา 

รองสาว 

๑.๔ จํานวนหมูบาน   

มีทั้งหมด  ๑๒  หมูบาน  ไดแก  

หมูที่   ๑  บานพญาผาบ   หมูที่  ๒  บานทาลอ-ศรีคํา 

หมูที่   ๓  บานขี้เหล็ก   หมูที่  ๔  บานสันปาฝาย 



สวนที่  ๒  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

หมูที่   ๕  บานศรีชุม   หมูที่  ๖  บานสิงหเคิ่ง 

หมูที ่  ๗  บานรองสาว   หมูที่  ๘  บานแมยาก 

หมูที่   ๙  บานกลาง   หมูที่  ๑๐  บานประตูโขง 

 หมูที่  ๑๑ บานหอชัย   หมูที่  ๑๒  บานแจมพัฒนา 

๑.๕ ประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น ๑๐,160 คน แยกเปน ชาย ๔,๗48 คน หญิง ๕,412 คน จํานวนครัวเรือน   
๑๐,362  ครัวเรือน มคีวามหนาแนนเฉลี่ย 554.76 คน/ตารางกิโลเมตร 

หมายเหตุ    ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

๒)  สภาพทางเศรษฐกิจ 

๒.๑ อาชีพ 

*  อาชีพในภาคเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําสวน และการเลี้ยงสัตว  

*  อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ไดแก การทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน (ตูเสื้อผา, ตูใสกับขาว

อลูมิเนียมและผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร) คาขาย รับจางทั่วไป รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ทําธุรกิจสวนตัว (กิจการหอพัก) 

๒.๒ หนวยธุรกิจในเขตเทศบาลตําบลบานกลาง 

*  ธนาคาร     จํานวน  ๑๓ แหง   

*  โรงแรม     จํานวน  ๓ แหง 

*  โรงภาพยนตร    จํานวน  - แหง 

*  โรงรับจํานํา    จํานวน  - แหง 

*  หางสรรพสินคา    จํานวน  ๓ แหง 

*  หอพัก     จํานวน  ๕๐๒  แหง  (๑๒,๘๑๐ หอง) 

*  ปมน้ํามัน (ขนาดใหญ)   จํานวน  ๕ แหง 

*  รานคาตาง ๆ    จํานวน  ๕๙๑ แหง 

*  โรงส ี     จํานวน  - แหง 

*  โรงฆาสัตว    จํานวน  ๑ แหง 

*  โรงงานอุตสาหกรรม                     จํานวน  ๖๗ แหง   

๓)  สภาพทางสังคม 

๓.๑ การศึกษา 

*  ศูนยเจริญวัย (Nurseries)   จํานวน  ๑ แหง 



สวนที่  ๒  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

*  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน  ๒ แหง  แยกเปน 

- ของรัฐ     จํานวน  ๑ แหง 

- ของเอกชน         จํานวน  ๑   แหง 

* โรงเรียน     จํานวน  ๓ แหง  แยกเปน 

- ของรัฐ     จํานวน  ๒ แหง 

 - ของเอกชน    จํานวน  ๑ แหง   

*  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  จํานวน  ๑๒ แหง 

*  หองสมุดประชาชน   จํานวน  ๑ แหง 

*  หอกระจายขาวประจําหมูบาน        จํานวน  ๑๒ แหง  

๓.๒ สถาบันและองคกรทางศาสนา 

* วัด/สํานักสงฆ    จํานวน  ๑๐ แหง 

 

 

 

 

๓.๓ การสาธารณสุข 

*  ศูนย ศสมช.    จํานวน  ๑๒ แหง 

*  รานขายยาแผนปจจุบัน   จํานวน  ๑๐ แหง 

*  สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก  จํานวน  ๑๓ แหง 

*  โรงพยาบาลเอกชน   จํานวน  ๑ แหง 

*  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน  ๑ แหง 

๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

*  สถานีตํารวจ    จํานวน   ๑ แหง 

*  ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน   ๑ แหง 

 

๔)  การบริการพื้นฐาน 

๔.๑ การคมนาคม 

*  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จํานวน  ๒๐๓  สาย 

*  ถนนคอนกรีตทีไ่ดมาตรฐานทางหลวง จํานวน  ๔ สาย 

*  ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต     จํานวน  ๒ สาย 

*  ถนนดินลูกรัง      จํานวน   ๑๘ สาย 

*  ถนนหินคลุก      จํานวน    ๑ สาย 



สวนที่  ๒  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

๔.๒ การโทรคมนาคม 

*  ที่ทําการไปรษณียโทรเลข   จํานวน  ๑ แหง 

*  โทรศัพทสาธารณะ   จํานวน          ๑๔๗ ตู 

*  สถานีโทรคมนาคม อื่นๆ      จํานวน      ๑ แหง 

๔.๓ การไฟฟา 

อัตราการมีและการใชไฟฟาของจํานวนหมูบานและจํานวนประชากรที่ใชไฟฟา  รอยละ  ๑๐๐ 

๔.๔ แหลงน้ําธรรมชาต ิ

*  ลําน้ํา,ลําหวย    จํานวน   ๓ สาย 

*  บึง หนอง และอื่นๆ    จํานวน     ๕ แหง 

๔.๕ แหลงน้ําที่สรางขึ้น 

*  ฝายกักน้ํา    จํานวน  ๑๐ แหง 

* อางเก็บน้ําขนาดใหญ   จํานวน  ๑ แหง 

* บอบาดาล               จํานวน  ๒๕ แหง 

 

 

 

 

 

 

๕)  ขอมูลอื่น ๆ 

๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

-ไมมี- 

๕.๒ มวลชนจัดตั้ง 

*  อส.ปปส.     จํานวน  ๑๒๐  คน 

*  อสม.     จํานวน  ๒๓๓ คน 

*  สมาชิก อปพร.              จํานวน  ๑๕๐ คน 

*  หนวย EMS    จํานวน      ๔   คน 

 

 ๒.๒  ศักยภาพในตําบล 

ศักยภาพของเทศบาลตําบลบานกลาง 



สวนที่  ๒  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

ก. จํานวนบุคลากร 
จํานวนทั้งสิ้น    จํานวน  ๑๗๗ คน 
ตําแหนงในสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  ๒5 คน 
ตําแหนงในกองวิชาการและแผนงาน  จํานวน  9 คน 
ตําแหนงในกองคลัง        จํานวน  22 คน 
ตําแหนงในกองชาง    จํานวน  31 คน 
ตําแหนงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน  18 คน 
ตําแหนงในกองสวัสดิการและสังคม  จํานวน  20 คน 
ตําแหนงในกองการศึกษา   จํานวน  12 คน 
ตําแหนงในโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล จํานวน  ๔๐ คน 
  

หมายเหตุ  จําแนกตําแหนงตามการปฏิบัติหนาที่ของแตละบุคคล 

ข. ระดับการศึกษาของบุคลากร 

ประถมศึกษา    จํานวน  ๑8 คน 
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา   จํานวน  56 คน 
ปริญญาตรี     จํานวน  89 คน 
สูงกวาปริญญาตรี    จํานวน  14 คน 

หมายเหตุ    ขอมูล ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ค. รายรับของเทศบาลตําบลบานกลาง 

รวมรายรับประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗        ๑๐2,345,828.97 บาท แยกเปน 
รายไดที่เทศบาลตําบลบานกลางจัดเก็บเอง      52,388,803.1๖ บาท 
รายไดที่ราชการจัดเก็บแลวจัดสรรให     26,427,212.81 บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล           ๒3,529,813.00 บาท 

หมายเหตุ      ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ง. รายจายของเทศบาลตําบลบานกลาง 
รายจายตามงบประมาณรายจายประจําป  92,619,778.69 บาท แยกเปน 
   งบกลาง      8,940,379.09 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจํา)  30,703,062.๐๐ บาท 
   เงินเดือน (ฝายการเมือง)    ๓,๐๗0,603.๐๐ บาท 
   คาตอบแทน        568,311.75  บาท 
   คาใชสอย   ๒๖,445,421.42 บาท 
   คาวัสดุ      ๙,451,734.41 บาท  
   คาสาธารณูปโภค       2,026,481.34 บาท 
   เงินอุดหนุน     2,391,002.43 บาท 



สวนที่  ๒  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

   คาครุภัณฑ     3,376,783.๒5 บาท 
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง    5,646,000.๐๐ บาท 

หมายเหตุ      ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่

ก. การรวมกลุมของประชาชน 

*กลุมอาชีพ     จํานวน  ๑๘ กลุม 

*กลุมออมทรัพย    จํานวน  ๑๒ กลุม 

*ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน  จํานวน  ๑๒ ศูนย 

*ศูนยพัฒนาครอบครัวระดับหมูบาน  จํานวน  ๑๒ ศูนย 

* ศูนยพัฒนาครอบครัวระดับตําบล  จํานวน  ๑  ศูนย 

* กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานกลาง จํานวน  ๑  กองทุน 

* กลุมพัฒนาสตรีระดับหมูบาน  จํานวน  ๑๒  กลุม 

* กลุมพัฒนาสตรีระดับตําบล   จํานวน  ๑  กลุม 

ข. จุดเดนของพื้นที่ (เอื้อตอการพัฒนาตําบล) 

พื้นที่ของตําบลบานกลาง เปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจัดตั้งขึ้น เพื่อสนอง 

นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔) ซึ่งเนนใหมีการพัฒนา

เมืองหลัก เมืองรองของภูมิภาคตางๆ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) จึงไดมีโครงการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือขึ้นที่จังหวัดลําพูน  มีผลทําใหพื้นที่ของตําบลบานกลางซึ่งในอดีตเปนพื้นที่แหงแลงและ

กันดาร ขาดแหลงน้ําสําหรับใชในการอุปโภค-บริโภค และใชในการเกษตรกรรม กลายเปนพื้นที่อุตสาหกรรม

แหงใหมเปนแหลงสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได ใหกับคนในพื้นที่ตําบลบานกลางและพื้นที่ใกลเคียง และ

ยังเปนแหลงลงทุนที่สําคัญของนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  ซึ่งในอนาคตพื้นที่แหงนี้ก็จะยังคงมี

ความสําคัญตอไป 

 
******************************* 



สวนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

 

สวนที่  ๓ 
 

 
 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

ในปที่ผานมา 

 

 

เทศบาลตําบลบานกลาง 

อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน 



สวนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

 
สวนที่  ๓ 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

3.1 สรุปสถานการณพัฒนา 

3.1.1  ผลการวิเคราะหความตองการของประชาชนจากการทําแผนชุมชนในชวงปที่ผานมา 

1. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ตองการใหปรับปรุงซอมแซมถนน และทอ/รางระบายน้ําที่ชํารุดทรุดโทรม  

 กอสรางถนน และทอ/รางระบายน้ําใหทั่วถึงครอบคลุมพื้นที ่

 ตองการใหมีไฟฟาสาธารณะในจุดที่ยังไมม ี

 ตองการพัฒนาที่ดินที่รกรางวางเปลาในเขตตําบลใหเปนสวนสาธารณะหรือลานกีฬา 

 ตองการใหมีน้ําใชอุปโภค-บริโภคอยางพอเพียง 

 ตองการปรับปรุงระบบประปาในหมูบาน ใหมีความสะอาดและพอเพียงตอความ
ตองการใช 

2. ความตองการดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

 ตองการอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว 

 ตองการสถานที่จําหนายสินคาชุมชน เพื่อเปนสถานที่รองรับผลิตภัณฑจากชุมชนและ
ขายสินคาในราคาถูก 

 ตองการใหสงเสริมพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงงานใหแกกลุมอาชีพตางๆ 

 ตองการใหมีการจัดตั้งกองทุนที่สงเสริมการออมและการชวยเหลือเม่ือยามจําเปน 

 ตองการใหมีกรพัฒนาแหลงทองเท่ียวในชุมชน 
  3. ความตองการดานสังคมและวัฒนธรรม 

 ตองการใหมีการสงเคราะหชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อ 

 ตองการใหมีการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 

 ตองการใหมีการสนับสนุนการจัดงานประเพณีทองถิ่น 

 ตองการใหมีการสืบสานอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น 

 ตองการใหมีการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 

 ตองการใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 4.  ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 ตองการใหมีการรณรงคปลูกฝงจิตสํานึกอยางจริงจังในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และ  สิ่งแวดลอม 

 ตองการใหมีการดูแลเรื่องการทําความสะอาดราง/ทอระบายน้ํา เนื่องจากไมสามารถ
ระบายน้ําไดและสงกลิ่นเนาเหม็น รวมทั้งเปนแหลงเพาะพันธุยุง 

 ตองการใหมีการแกไขปญหาขยะมูลฝอยและน้ําเนาเสียอยางจริงจัง 

 ตองการใหฟนฟูแกไขแหลงน้ําธรรมชาติในตําบลใหสะอาดปราศจากมลพิษ 

 ตองการใหปรับสภาพภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหมีการรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยสวยงาม 

 ตองการสวนสาธารณะ  และสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 5. ความตองการดานการศึกษาและกีฬา 

 ตองการใหสงเสริมสนับสนุนการศึกษาใหแกเด็กท่ีครอบครัวมีฐานะยากจน 

 ตองการใหมีหองสมุดประชาชนเพื่อใชเปนแหลงคนควา 

 ตองการใหมีลานกีฬา หรือสถานที่ฝกซอมกีฬาใหครบทุกชุมชน รวมทั้งงบประมาณ
สนับสนุนในสวนของอุปกรณกีฬา 

  6. ความตองการดานการสาธารณสุข 

 ตองการใหสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม อสม. และจัดระบบสาธารณสุขมลูฐาน
อยางมีประสิทธิภาพ  

 ตองการใหควบคุมปองการแพรระบาดของโรคติดตอ 

 ตองการใหมีหนวยบริการตรวจรักษาพยาบาลเคลื่อนท่ี 

 ตองการใหมีการสงเสริมการออกกําลังกาย 

 ตองการใหมีการปองกันรักษาในโรคที่พบบอย เชนเบาหวาน ความดันโลหิต ฯลฯ 
7. ความตองการดานการเมือง การบริหารจัดการ  

 ตองการใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามัคคีระหวางชุมชนใหเกิดขึ้นเปนประจํา 

 ตองการรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับทองถิ่นและทางราชการ และมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น 

 ตองการใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

 ตองการใหบุคลากรของเทศบาลดําเนินการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น 

8. ความตองการดานการจัดทําระบบฐานขอมูลทองถิ่น  

 ตองการใหมีการบริการดานงานทะเบียนราษฎร ณ เทศบาล 
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3.1.2 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT ANALYSIS) ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค – SWOT Analysis 

 จากการศึกษาสภาพทั่วไปของเทศบาลตําบลบานกลาง ไดนํามากําหนดประเด็นเพื่อการวิเคราะห
ศักยภาพของการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลางโดยใชเทคนิค SWOT ANALYSIS การวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน อันเปนปจจัยภายในเทศบาลตําบลบานกลาง และการวิเคราะหโอกาส และขอจํากัด  อันเปนปจจัย
ภายนอก  ตามรายละเอียดของตารางการวิเคราะห ดังนี้           

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายในของเทศบาลตําบลบานกลาง  
ปจจัยภายใน 

(Internal  
Factors) 

จุดแข็ง 

(Strength) 

จุดออน 

(Weakness) 

ดานองคกร 1. วิสัยทัศนผูบริหาร 
2. ความพรอมและประสิทธิภาพ 
(มีความพรอมทางดานบุคลากรและมีความ
คลองตัวในการบริหารงาน) 
3. ความรวมมือของประชาชน /องคกร / ชุมชน 
4. มีการบริหารจัดการที่ดี เปนที่ยอมรับ 

1. บุคลากรมีมากแตบางสวนขาด
ประสิทธิภาพ 
2. การจัดสรรบุคลากรบางสวนไมเหมาะสม
กับงาน 
3. งบประมาณจํากัด เมื่อเทียบกับภารกิจการ
ใหบริการชุมชนที่ขยายใหญขึ้น 

ดานสังคม 1. มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 
2. ประชาชนมีความเปนอยูเรียบงายรักสงบ 
3. ชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
4. ประชาชนมีความสามัคคีกัน 
5. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
พอสมควร 
6. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีพอสมควร 

1. ขาดสถาบันการศึกษาขนาดใหญใน
ระดับอุดมศึกษา 
2. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
เพิ่มสูงขึ้นทุกป 
3. มีปญหายาเสพติดในพื้นที่ 

 

ดานเศรษฐกิจ 1. เปนเมืองใหมมีความเจริญทางดาน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมสูง 
2. เปนแหลงผลิต/จําหนาย สินคาพื้นเมือง และ
สินคาการเกษตร 
3. ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน จปฐ. 

1. ประชาชนขาดนิสัยการออม/มีหนี้สินมาก 
2. ขาดแหลงทองเที่ยวในชุมชน 
3. อัตราการวางงานเพิ่มสูงขึ้น 

ดานสิ่งแวดลอม 1. บานเมืองมีความสะอาด 1. มีน้ําเสียจากนอกเขตไหลผาน 
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2. มีภูมิทัศนเมืองที่สวยงาม 
3. การคมนาคมสะดวก 
 

2. ประชาชนบางสวนไมใหความรวมมือใน
การคัดแยกขยะและดูแลสิ่งของสาธารณะ
หรือทรัพยสินของทางราชการ 
3. มีเสียงรบกวนจากสถานบันเทิงที่อยูใกล
ชุมชน  

 

 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกของเทศบาลตําบลบานกลาง  

ปจจัยภายนอก 
(External  Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

ขอจํากัด 
(Treat) 

ดานองคกร 1.  นโยบายรัฐบาล (การกระจายอํานาจ) 
2. โอกาสการยกฐานะเปนเทศบาลขนาด
ใหญมีสูง 

1. นโยบายในการจัดสรรเงินอุดหนุนของ
รัฐบาลลดลง ทําให ทต.บานกลาง มีเงิน
อุดหนุนจากรัฐ เพื่อใชในการบริหารนอย
เกินไป 
2. การมีสวนรวมของ  อปท. อื่นยังมีนอย 
3. ขอจํากัดดานผังเมืองรวมในการกําหนด
เขตพ้ืนที่ ไมเอื้อตอการพัฒนา 

ดานสังคม 1. เปนเมืองอุตสาหกรรมและการคา  
2. ความเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับจังหวัด
เชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง 
3. การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีการ
สื่อสาร                                              
4. การขยายและเติบโตของชุมชนเมือง 

1. การขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมที่อยู
ในเขต ตําบลบานกลางทําใหเกิดปญหา
อาชญากรรม  ยาเสพติด การมั่วสุม                                                    
2. การพัฒนาดานการศึกษาในจังหวัด
ใกลเคียงมีมาตรฐานสูงกวา                    
3. ความเจริญทางเทคโนโลยีทําใหเกิดการ
หลั่งไหลของวัฒนธรรมที่ไมพึงประสงค  
ทําใหวิถีชีวิตของคนในตําบลเปลี่ยนไป 

ดานเศรษฐกิจ 1. มีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งอยู  
ซึ่งชวยสนับสนุนดานเศรษฐกิจ 
2. นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงชวย
สนับสนุนผลิตภัณฑของชุมชน 
3. การพัฒนาเสนทางคมนาคมสนับสนุน
ความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจ 

1. ประชาชนหันไปประกอบอาชีพอ่ืนแทน
การเกษตร และไปประกอบอาชีพนอกเขต
พื้นที่มากข้ึน 
2. ที่ตั้งตําบลบานกลางอยูใกลจังหวัด
เชียงใหม  ทําใหประชาชนไปใชจายใน
จังหวัดเชียงใหม  

ดานสิ่งแวดลอม 1. การอนุรักษสิ่งแวดลอมตามยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด 
2.  ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
สวนกลางในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 

1. ขาดความรวมมือจากผูประกอบการ
และประชาชนนอกเขตที่เขามาทํางานและ
พักอาศัย ในการกําจัดขยะและการจัดการ
น้ําเสีย  
2. ไมไดรับความรวมมือจาก อปท.  
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ใกลเคียง อยางจริงจังในการจัดการ  
สิ่งแวดลอม 
3. ประสบปญหาจากภัยธรรมชาติเปน
ประจําทุกป 

 

 
 
 
3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงประมาณ 
 

ในชวงระยะเวลา ๑ ปที่ผานมานั้น เทศบาลตําบลบานกลาง  ไดพัฒนาในดานตาง ๆ เพื่อให

ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานกลางนั้น           

ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลักในการแกไขปญหา เพราะหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น       

ไมทราบปญหาของคนในทองถิ่นอยางแทจริงแลว การแกไขปญหายอมไมถูกจุด การพัฒนาก็ไมสามารถบรรลุ

ตามวัตถุประสงคและตามนโยบายขององคกรได  ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานกลางนั้น อยางที่

ทราบกันวา แมงบประมาณของทองถิ่นจะมีจํากัด ถาเทียบกับภารกิจของเทศบาลตําบลบานกลางที่จะตองทํา

ใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ๑๘.๓๑๔ ตารางกิโลเมตร เทศบาลตําบลบานกลางก็ยังสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางเต็มที่ ตามผลการดําเนินการดานตาง ๆ ดังนี้ 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
งบประมาณ 

ที่ใชจริง 
สํานักปลัดเทศบาล 
๑. โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจําป ๒๕๕๗ 
2. โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง 
    เทศกาลสําคัญ 
3. โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบานในตําบลบานกลาง 
5. โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ 
6. โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย (อปพร.) 
7. เงินอุดหนุนสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอเมืองลําพูน   
8. เงินอุดหนุนสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน  

กองวิชาการและแผนงาน 
๑. โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
3. โครงการเทศบาลตําบลบานกลางพบประชาชน 
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๒๗,๕๔๐.๐๐ 

 
2,000.00 

45,000.00 
27,540.00 

 
๒๘๐,๘๐๐.๐๐ 

๓๕,๐๐๐.๐๐ 
๓๒,๐๐๐.๐๐ 

 

๓๓,๒๘๐.๐๐ 
๘,๓๖๓.๐๐ 

56,839.00 



สวนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

4. โครงการเทศบาลสีขาว 
5. โครงการจัดสื่อนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ         
พระเจาอยูหัว 
 
กองชาง  
๑. คาขยายเขตการไฟฟา ม. 8  บานแมยาก 
 

200,000.00 
70,000.00 

 
 

200,000.00 
 

44,178.00 
70,000.00 

 
 

198,002.43 
 
 
 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
งบประมาณ 

ที่ใชจริง 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
๑. โครงการบริการรักษาพยาบาลออกหนวยเคลื่อนที ่
๒. โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
๓. โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตําบลบานกลาง 
๕. โครงการรวมพลังแผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด 
6. โครงการชุมชนนาอยู  หมูบานนามอง 
7. โครงการพัฒนารานเสริมสวย - แตงผม ตําบลบานกลาง 
8. โครงการพัฒนาดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถานที่จําหนาย 
    อาหารและสะสมอาหารใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
9. โครงการวัน อสม. แหงชาติ 
10. โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมเบาหวานความดันโลหิตสูง 
11. โครงการหนวยปฏิบัติการอาสาสมัครกูชีพ กูภัย (EMS) 
12. โครงการสรางความรูความเขาใจในการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
13. โครงการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน ฯ 
14. เงินอุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
15. เงินอุดหนุน ศตส.อ.เมืองลําพูน 
16. เงินอุดหนุน ศตส.จ.ลําพูน 
กองสวัสดิการสังคม 
๑. โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตเด็กดอยโอกาสยากจน  
    ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู    
๒. โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตเด็กท่ีไดรับผลกระทบจากโรคเอดส 
๓. โครงการสงเคราะหชวยเหลือดูแลครอบครัวผูยากไร  
    ผูดอยโอกาส ผูยากจนและผูประสบปญหาความเดือดรอน 
4. โครงการเปดบานหนูนอยครอบครัวเนอรสเซอรี่ 
5. โครงการแขงขันกีฬามวลชนสัมพันธตําบลบานกลาง 

 

150,000.00 
๑2๐,๐๐๐.๐๐ 

48,7๐๐.๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
300,๐๐๐.๐๐ 

50,000.00 
11๐,๐๐๐.๐๐ 

4๐,๐๐๐.๐๐ 
 

2๐,๐๐๐.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 
27,400.00 
60,000.00 
40,000.00 

๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๒๘๘,๐๐๐.๐๐ 

10,000.00 
 

50,000.00 
330,000.00 

 

๑49,477.๐๐ 
89,644.5๐ 
48,700.๐๐ 

282,470.๐๐ 
70,515.๐๐ 
49,852.95 

109,775.๐๐ 
32,650.00 

 
20,0๐๐.๐๐ 
10,265.๐๐ 
27,400.00 
60,000.00 
13.360.00 

240,000.00 
30,000.00 
30,000.00 

 
150,๐๐๐.๐๐ 

 
๒64,๐๐๐.๐๐ 

3,500.00 
 

47,700.00 
330,000.00 



สวนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

6. โครงการฝกอบรมอาชีพ 
7. โครงการเสริมสรางความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีแมบาน ผูนําทองถ่ิน 
9. โครงการจัดทําแผนชุมชน ๑๒ หมูบาน 
10. โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตแกเด็กและเยาวชนตําบลบานกลาง 
11. โครงการขยายเครือขายตลาดและสงเสริมเศรษฐกิจในทองถิ่น 
 

60,000.00 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

330,000.00 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

230,000.00 
100,000.00 

 

60,000.00 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

329,400.00 
๓4,16๐.๐๐ 

215,340.00 
72,200.00 

 
 

 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
งบประมาณ 

ทีใ่ชจริง 
กองการศึกษา 
1. โครงการกีฬาสัมพันธโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล 
2. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนในสังกัด อปท. 
3. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาคเหนือ
ระดับประเทศ 
4. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 
5. โครงการสงเสริมขวัญและกําลังใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพคร ู
6. โครงการเพิ่มศักยภาพและทักษะทางการเรียนรูเพื่อการศึกษาตอ 
7. โครงการมอบสัมฤทธิบัตรและประกาศนียบัตรแกเด็กนักเรียน 
8. โครงการวันเด็กแหงชาติ 
9. โครงการอบรมครู นักเรียน ผูปกครอง และผูประกอบการ 
รถรับ-สง นักเรียน 
10. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลบานกลาง 
11. โครงการเทศกาลลําไย ผลไมมหัศจรรยเมืองลําพูน 
12. โครงการวันสําคัญทางศาสนา 
13. โครงการสงเสริมประเพณีสําคัญจังหวัดลําพูน 
14. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
15. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 
16. โครงการสงเสริมประเพณีประจําตําบลบานกลาง 
17. โครงการเสริมสรางศักยภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม 
18. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ม.11 (บานหอชัย) 
19. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ม.12 (บานแจมพัฒนา) 
20. เงินอุดหนุนหนวยอบรมประชาชน (สงเสริมประเพณี) 
21. เงินอุดหนุนหนวยอบรมประชาชน (จัดกิจกรรม) 
22. เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบานกลาง 
 

 
๑3๐,๐๐๐.๐๐ 

5๐,๐๐๐.๐๐ 
200,000.00 

 
3,502,800.๐๐ 

40,000.๐๐ 
40,000.00 
50,000.00 

100,000.00 
20,000.00 

 
225,000.00 

50,000.00 
75,000.00 
40,000.00 

725,000.00 
250,000.00 

30,000.00 
80,000.00 
50,000.00 
30,000.00 

500,000.00 
500,000.00 

95,000.00 
 

 
๑3๐,๐๐๐.๐๐ 

47,35๐.๐๐ 
195,579.00 

 
3,187,407.00 

24,850.00 
39,280.00 
49,756.00 
98,614.00 
13,775.00 

 
224,192.00 

31,100.00 
45,000.00 
35,000.00 

710,500.00 
226,400.00 

6,000.00 
74,920.00 
50,000.00 
30,000.00 

500,000.00 
500,000.00 

95,000.00 
 



สวนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

จายขาดเงินสะสม 
๑. คากอสรางปรับปรุงศาลาประชาคมเปนอาคารหอประชุม 
2. คาปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานเทศบาล 1 ชั้น 
3. คาติดตั้งระบบไฟฟาอาคารสํานักงานเทศบาล 1 ชั้น 
4. คากอสรางหลังคาเชื่อมอาคารสํานักงานเทศบาล 2 ชั้น 
    กับอาคารสํานักงาน 
5. คาจางทาสีภายนอกอาคารและกรุผนังอาคารสํานักงานเทศบาล  
    2 ชั้น 
6. คาปรับปรุงซอมแซมรางน้ําฝน (รางริน) อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
7. คากอสรางติดตั้งรางน้ําฝน (รางริน) อาคารโรงอาหาร  
    จํานวน 2  หลัง 

โครงการ 
 

 
1,980,000.00 

350,000.00 
292,000.00 

65,000.00 
 

280,000.00 
 

100,000.00 
40,000.00 

 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 

 
1,590.000.00 

349,000.00 
236,000.00 

68,000.00 
 

279,000.00 
 

100,000.00 
40,000.00 

 
งบประมาณ 

ที่ใชจริง 
8. คาติดตั้งระบบไฟฟา  อาคารโรงอาหารโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล 
9. คาติดตั้งตอเติมระบบไฟฟา อาคารโรงอาหารโรงเรียน 
    บานกลางวิทยานุกูล 
10. คากอสรางรั้วบริเวณดานหลังอาคารคุณธรรม 
11. คาปรับปรุงเทพื้น ชั้น 2 อาคารปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
12. คากอสรางทางลาด คสล. ลานพักขยะเทศบาลตําบลบานกลาง 
13. คากอสรางวางทอระบายน้ํา  หมูที่ 8 บานแมยาก 
14. โครงการสํารวจเพื่อออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียรวมตําบล 
      บานกลาง อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน 
15. โครงการสํารวจและออกแบบระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
      ตําบลบานกลาง 
16. คากอสรางอาคารอเนกประสงค  คสล. 1 ชั้น 
17. คากอสรางประตูน้ํา บริเวณฝายทดน้ําลําเหมืองแมตีบ  
      หมูที่ 9 บานกลาง 
18. คากอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู  หมูที่ 3 บานขี้หล็ก 
 
19. คาจัดซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟาพรอมอุปกรณติดตั้ง  
      จํานวน 1  ชุด 
20. คาดัดแปลงและปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกขยะเปนรถบรรทุก    
      แบบเททาย จํานวน 2 คัน 
21. คากอสรางปายประชาสัมพันธ  หมูที่  9  บานกลาง 
22. คากอสรางถนน  คสล. หมูที่ 6  บานสิงหเคิ่ง 
23. คากอสรางถนน  คสล. ภายในเทศบาลตําบลบานกลาง 
24. คาวางทอ คสล. มอก. สระเก็บน้ําดิบหมูที่ 2  บานทาลอ - ศรีคํา 

52,000.00 
45,000.00 

 
35,000.00 

189,000.00 
150,000.00 
195,000.00 
200,000.00 

 
100,000.00 

 
360,000.00 
320,000.00 

 
750,000.00 

 
300,000.00 

 
720,000.00 

 
80,000.00 

600,000.00 
100,000.00 
450,000.00 

52,000.00 
44,000.00 

 
34,000.00 

189,000.00 
150,000.00 
195,000.00 

200,000.0 
 

99,500.00 
 

319,000.00 
319,000.00 

 
599,000.00 

 
298,000.00 

 
720,000.00 

 
79,000.00 

450,000.00 
99,000.00 

449,000.00 
 



สวนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

ในรอบปงบประมาณที่ผานมา เทศบาลตําบลบานกลางไดดําเนินงานพัฒนาดานตางๆ ตาม

แนวนโยบายของผูบริหารเทศบาลที่มุงเนนการบริหารการพัฒนาตําบลบานกลาง โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงาน   

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพื่อมุงแกไขปญหาความเดือดรอนและ

สนองตอบตอความตองการของประชาชน ใหไดรับประโยชนและเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งไดแถลงไวตอสภา

เทศบาล สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา สรุปไดดังตอไปนี ้

        1.นโยบายดานการบริการประชาชน 
           มุงเนนการบริหารจัดการดวยความโปรงใสโดยใชหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให
ประชาชนที่มาติดตองานหรือขอรับบริการจากเทศบาล ไดรับความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง อาทิ 
โครงการเทศบาลตําบลบานกลางพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการรวมกับหนวยงาน
ภายนอก งบประมาณ 56,839 บาท การปรับปรุงกระบวนงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริการรับ
เรื่องราวรองทุกข รับปรึกษาปญหากฎหมาย เว็บไซต รวมถึงการใหบริการขอมูลขาวสารผานศูนยขอมูล
ขาวสาร และศูนยดํารงธรรมของเทศบาล เปนตน 

        2.นโยบายดานการบริหารงานทองถิ่น 
  มุงเนนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตําบลบานกลางใหเปนไปตามสภาพแวดลอมที่ดีที่สุด เพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนและสนองตอบตอความตองการของประชาชนในตําบล โดย 

 2.1 พัฒนาตําบลรวมกับองคกรอ่ืน ใหปลอดมลภาวะจากอุตสาหกรรม 
 โดยเทศบาลรวมเปนคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ธงขาวดาว
เขียว) และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมกับสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ รวมถึง
การรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการศึกษาและวิจัย “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและชุมชนโดยรอบ” รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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 2.๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่นองประชาชนในตําบลบานกลางใหอยูดี กินดีและมีสุข  อาทิ การ
สงเสริมอาชีพ การสงเสริมการออม การใหบริการดานสาธารณสุข เปนตน 
 2.3 พัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน ใหไดรับการศึกษาการเรียนรูจากสถานศึกษาที่ดี มีคุณภาพ
อาทิ การสนับสนุนงบประมาณแกสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือปรับปรุงสถานศึกษา และจัดโครงการ/กิจกรรม
ตางๆ เกีย่วกับการสงเสริมการศึกษา เสริมสรางพัฒนาการของเด็กและเยาวชน การเปดใหบริการหองสมุด
ประชาชนตําบลบานกลาง เปนตน 
 2.4 สนับสนุนและสงเสริมการเกษตรใหเกิดความอุดมสมบูรณ มีน้ําสําหรับทําการเกษตรตลอดฤดูกาล 
สงเสริมการสรางผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน อาทิ การจัดศึกษาดูงานและฝกอบรมใหแกเกษตรกร         
การจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรขนาดใหญ การสํารวจขยายเขตไฟฟาเกษตร เปนตน 
 2.5 สนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบาน อาทิ ประเพณีปางเกา ประเพณี
สงกรานต รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ พิธีถวายเทียนพรรษา พิธีสรงน้ําพระเจาทองทิพย ประเพณีลอยกระทง เปนตน 
  
 
 

2.6 ดําเนินการแกไขปญหาน้ําอุปโภค บริโภค ที่ขาดแคลนใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน
ในพื้นที่ โดยการจัดทําโครงการขุดสระเก็บน้ําดิบ ขนาดพื้นที่ ๕ ไร ลึก 10 เมตร งบประมาณ ๓,๓๙๕,000 
บาท  จากงบประมาณของเทศบาล (เงินกูคงเหลือ) และจัดหางบประมาณจัดทําโครงการกอสรางขุดสระเก็บน้ํา
ดิบ พรอมกอสรางระบบประปาผิวดินขนาดใหญมาก ขนาดพื้นที่  6 ไร ลึก 15 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ํา งบประมาณ 9,840,000 บาท จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
  2.7 ดําเนินการแกไขปญหาน้ําหลากในฤดูฝน ในพื้นที่ลุมทุกหมูบานที่ประสบปญหา โดยการเรง
ระบายน้ําและดําเนินโครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่ง ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ อาทิ โครงการ “คลองสวย 
น้ําใสคืนความสุขใหประชาชน ถวายเปนพระราชกุศล ๕ ธันวามหาราช” รวมกับกองพลทหารราบที่ 7 สวน
แยก 1 และองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
 2.8 ดําเนินการแกไขปญหาจราจรแออัดในอนาคต โดยการสรางแนวถนนใหม และปรับปรุงแนวเขต
คันคลองชลประทาน เปนถนนเพื่อเพิ่มพื้นที่สัญจรไดสะดวก อาทิ โครงการกอสรางสะพานขามลําน้ําแมตีบ 
พรอมผิวจราจร และทางเทา งบประมาณ จํานวน 14 ลานบาท จากกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 
บริเวณ หมูที่ 9  บานกลาง ,โครงการกอสรางถนนเลียบคลองชลประทาน สาย 18 R จากบริเวณซุมทางเขา
เทศบาลตําบลบานกลาง ถึงบานสะแลง ตําบลมะเขือแจ งบประมาณจํานวน 9.8 ลานบาท งบประมาณ
อุดหนุนจากกรมทางหลวงชนบท และโครงการกอสรางถนนเลียบครองชลประทาน จากบริเวณลําน้ําแมตีบ ถึง
ทางแยกบานแมยาก จากงบยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดลําพูน จํานวน 2.2 ลานบาท ในสวนของการกอสราง
ถนนเลียบคลองชลประทาน สาย 18 R เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของเสนทางดังกลาว เทศบาลยังไดจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 5.3 ลานบาท ดําเนินการกอสรางในสวนที่เหลือระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตรอีกดวย 
 2.9 ดําเนินโครงการกอสรางถนนและปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตําบล รวม 17 โครงการ รวม
งบประมาณ 3,945,000 บาท จากงบประมาณรายจายประจําป และงบจายขาดเงินสะสม 
 2.10 ดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ํา/วางทอ ภายในตําบล รวม 12 โครงการ รวมงบประมาณ 
3,635,000 บาท จากงบประมาณรายจายประจําป และงบจายขาดเงินสะสม 
 2.11 ดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 8 บานแมยาก จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ 
200,000 บาท จากงบประมาณรายจายประจําป  
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          3. นโยบายดานสังคม  
      มุงเนนการสงเสริมการพัฒนาสังคมใหนาอยู สิ่งแวดลอมสะอาดสวยงาม ประชาชนมีสุขภาพที่
สมบูรณแข็งแรง การใหบริการดานสาธารณสุขและการแพทย การพัฒนาดานการศึกษา การอนุรักษรักษา
ขนบธรรมเนียมที่  ดีงาม การสงเสริมงานสวัสดิการสังคม รวมไปถึงการสงเสริมดานการกีฬา จําแนกได ดังนี้  
 3.1 ดานสาธารณสุข 
 ๑) ดําเนินโครงการเกี่ยวกับงานสาธารณสุข สุขาภิบาล การปองกันและควบคุมโรค  
     อาทิ โครงการพัฒนาดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถานที่จําหนายอาหาร และสะสมอาหารให
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล งบประมาณ 40,000 บาท โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง งบประมาณ ๕0,000 บาท และโครงการหนวยปฏิบัติการอาสาสมัครกูชีพ กูภัย (EMS) งบประมาณ 
30,000 บาท โครงการบริการรักษาพยาบาลออกหนวยเคลื่อนที่ งบประมาณ 150,000 บาท โครงการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกงบประมาณ 150,000 บาท โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
งบประมาณ 50,000 บาท เปนตน 

 2) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตามโครงการรวมพลังแผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด งบประมาณ 
300,000 บาท รวมถึงการอุดหนุนงบประมาณ ใหแก ศตส.อ.เมืองลําพูน และ ศพส.จังหวัดลําพูน รวม
งบประมาณ 60,000 บาท 
 3) ดําเนินการสงเสริมคุณภาพน้ําประปาและแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
น้ําประปา ใหสะอาด โดยการเฝาระวังตรวจสอบคุณภาพน้ํา รวมกับ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
 4) อุดหนุนงบประมาณใหแกกลุม อสม. ประจําหมูบาน งบประมาณ 240,000 บาท และดําเนิน
โครงการวัน อสม. แหงชาติ งบประมาณ 20,000 บาท โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตําบลบานกลาง 
งบประมาณ 300,000 บาท 

 3.2 ดานสิ่งแวดลอม 
 มุงเนนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมซึ่งเปนปญหาสําคัญ และสงเสริมปองกันการเกิดมลภาวะตางๆ 
พรอมใหพ้ืนที่เปนเมืองนาอยู โดย 

1) ดําเนินโครงการสรางความรูความเขาใจ ในการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน และโครงการผลิตพลังงาน
จากขยะชุมชน รวมเปนเงิน 100,000 บาท และโครงการสํารวจและออกแบบระบบกําจัดขยะมูลฝอยตําบล
บานกลาง งบประมาณ 100,000 บาท 
 2) รณรงคสรางจิตสํานึกใหประชาชนรวมกัน ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ โดยจัดกิจกรรมผาปา
ขยะรีไซเคิล โครงการขยะเหลือศูนย โดยการนําขยะรีไซเคิล พลาสติก ขวดแกว กระดาษ โลหะ แลกไข และ
การแจกถุงขยะใหแกครัวเรือน 
 3) โครงการชุมชนนาอยู หมูบานหนามอง งบประมาณ 50,000 บาท การรณรงคใหประชาชนมีสวน
รวมในการรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน และการจัดทีมงานทําความสะอาดถนน-ตัดหญา
ภายในตําบล 
 4)โครงการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน เทศบาลตําบลบานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน โดยความรวมมือ
ของเอกชนรานคา รานอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมที่เก็บรวบรวมคัดแยกเศษอาหารใหเทศบาลในแตละวันมา
เปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน 

3.3 ดานการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรม 
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 3.3.1 ดานการศึกษา 
 มุงเนนสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนอยางเต็มที่ โดย 
 1) พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง ใหมีวิชาการเปนเลิศ มุงสูโรงเรียน
คุณธรรมและมีคุณภาพเทียบเทาโรงเรียนชั้นนําทั่วไป โดยจัดงบประมาณสนับสนุนทั้งในสวนของโครงการ
พัฒนาและคาบริหารจัดการสถานศึกษาอื่นๆ 

 2) ดําเนินงานและพัฒนาศูนยเจริญวัย (เนอรสเซอรี)่ เพื่อใหการดูแลและเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก
เล็กชวงอายุ 3 เดือน ถึง 2 ขวบ เปนการแบงเบาภาระการดูแลบุตรหลานของประชาชน โดยการปรับปรุงดาน
อาคารสถานที่ ใหมีความพรอม ปลอดภัย เหมาะสมแกเด็กเล็ก และดําเนินโครงการเปดบานหนูนอยครอบครัว
เนอรสเซอรี่งบประมาณ 50,000 บาท โครงการฝกอบรมพี่เลี้ยงเด็กประจําศูนยเจริญวัย (เนอรสเซอรี่) 
งบประมาณ 30,000 บาท 
 3) สนับสนุนงบประมาณใหเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาไดรับอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
อยางครบถวน รวมงบประมาณ 2,681,200 บาท 

 4) ดําเนินโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาคเหนือ ระดับประเทศ งบประมาณ 
200,000 บาท 
 5) ดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ 3,502,800 บาท 
 6) ดําเนินโครงการเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรูของบุคลากรครูสังกัด
เทศบาล โครงการสงเสริมขวัญและกําลังใจ และความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และโครงการเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะทางการเรียนรูเพื่อการศึกษาตอ รวมงบประมาณ 140,000 บาท 
 7) ดําเนินโครงการมอบสัมฤทธิบัตรและประกาศนียบัตรแกเด็กนักเรียน โครงการวันเด็กแหงชาติ และ
โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก รวมงบประมาณ 175,000 บาท 
 8) ดําเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงการรณรงคปองกัน 
ยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาล โครงการอบรมครู นักเรียน ผูปกครอง และผูประกอบการรถรับ-สง นักเรียน 
โครงการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน รวมงบประมาณ 171,000 บาท 
 3.3.2 ดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
 สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมตางๆในทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นที่เกาแกควรอนุรักษ 
 อาทิ โครงการวันสําคัญทางศาสนา โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต โครงการสืบสานประเพณีประจําตําบลบานกลาง เงินอุดหนุนหนวยอบรมประชาชนตําบลบานกลาง 
สําหรับจัดกิจกรรม และเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม รวมถึงการจัดงานวันสําคัญของชาติ อาทิกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  5 ธันวาคม วันปยมหาราช 23 ตุลาคม  

3.3.3 ดานการกีฬา 
 1) สงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบล อาทิ โครงการแขงขันกีฬามวลชนสัมพันธตําบลบาน
กลาง งบประมาณ 330,000 บาท โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลบานกลาง งบประมาณ 
150,000 บาท และโครงการกีฬาสัมพันธเด็กนักเรียนโรงเรียนตําบลบานกลาง งบประมาณ 50,000 บาท 
โครงการกีฬาสีสานสัมพันธโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล งบประมาณ 130,000 บาท โครงการแขงขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อปท. งบประมาณ 50,000 บาท  
  2) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการกอสรางสนามกีฬามาตรฐานระดับอําเภอ 
ประกอบดวย สนามฟุตบอล พรอมลูวิ่งมาตรฐาน อัฒจันทร โรงยิมเอนกประสงค ลานกีฬา งบประมาณ 
24,500,000 บาท จากกรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
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 3.4 ดานสวัสดิการและสังคม 
 มุงเนนที่จะพัฒนาคนในตําบลใหอยูในสังคม และเปนบุคคลที่มีคุณภาพเสมอ โดย 
 1) สนับสนุนงบประมาณ มอบเบี้ยยังชีพใหแก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ รวมถึงเด็กยากจน และเด็กที่
ไดรับผลกระทบ โดยจายจากเงินอุดหนุนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และงบประมาณของเทศบาลเอง 
 2) ดําเนินโครงการเกี่ยวกับการงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห อาทิ โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตเด็กดอยโอกาส ยากจน ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู งบประมาณ 300,000 บาท โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตเด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส และเด็กกําพรา พอแมเสียชีวิต หรือหยาราง งบประมาณ 
280,000 บาท และโครงการสงเคราะหชวยเหลือดูแล ครอบครัวผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจน และผู
ประสบปญหาความเดือดรอน งบประมาณ 10,000 บาท 
 3) สนับสนุนงบประมาณเปนเงินสมทบใหแกกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลบานกลาง งบประมาณ 
100,000 บาท 
 4. นโยบายดานการเกษตร 
 1) มุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนการเกษตรในตําบลใหไดผลและยั่งยืน อาทิ จัดโครงการเสริมสราง
ความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง งบประมาณ 50,000 บาท การจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกร 
เปนตน 
 2) การจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ไดจัดทําการจัดโครงการกอสรางขุดสระเก็บน้ําดิบ พรอม
กอสรางระบบประปาผิวดินขนาดใหญมากในตําบล  

 5. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
 1) สงเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุมอาชีพตางๆ ในตําบลใหไดมีงานมีรายได มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน 
โดยการจัดโครงการฝกอบรมอาชีพ งบประมาณ 60,000 บาท  โครงการพัฒนารานเสริมสวย–แตงผม ตําบล
บานกลาง งบประมาณ 110,000 บาท  
 ๒) สนับสนุนการจําหนายผลิตภัณฑจากกลุมอาชีพ โดยการประชาสัมพันธสินคาผานทางเว็บไซต
เทศบาล และการสนับสนุนการเพิ่มชองทางการจําหนายสินคา รวมถึงจัดโครงการขยายเครือขายตลาดและ
สงเสริมเศรษฐกิจในทองถิ่น งบประมาณ 709,5๐๐ บาท เปนตน 
 ๓) การประสานขอความรวมมือในการจัดตั้งสถานธนานุเคราะห (โรงรับจํานํา) ของรัฐ ในพื้นที่ตําบล             
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนชวยเหลือประชาชนในดานเศรษฐกิจ 

 6. นโยบายดานการเมือง 
 มุงเนนการสนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารบานเมือง ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล อาทิ จัดเวทีประชาคม เพ่ือจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาสามป การประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนกรณีจัดโครงการตางๆ การดําเนินโครงการเทศบาลสีขาว และจัดกิจกรรมสรางความปรองดอง
สมานฉันท ใหแกประชาชน รวมกับหนวยงานทหาร กองพลทหารราบที่ 7 สวนแยก 1 และหนวยงานราชการ
อื่นๆ เปนตน 
 จากผลการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารเทศบาล ซึ่งยึดมั่นการทํางานเพื่อพี่นองประชาชน
ตําบลบานกลาง โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนสําคัญ รวมถึงการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก  
ธรรมาภิบาลภายในองคกร ทําใหเทศบาลตําบลบานกลางไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจ ในป พ.ศ.255๗ 
ดังนี้ 
 1. รางวัลศูนยพัฒนาเด็กคุณภาพ ประจําป 2557 จากกระทรวงสาธารณสุข                                
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 2. รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลงานดีเดนดานสตรีและครอบครัว ตอเนื่อง ๘ ป จาก
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 ๓. ประกาศเกียรติคุณ ประเภทหนวยงานภาครัฐ ตามโครงการคัดเลือกบุคคลหนวยงานภาครัฐและ
องคกรภาคเอกชนดีเดน สํารับผูสูงอายุ จากวุฒิสภา 
           ๔. รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดีเดนตนแบบดานการปองกันการทุจริต จากสํานักงานคระ
กรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติ 

 

************************************************ 
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สวนท่ี  ๔ 
 
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
ในชวงสามป   

 
 
 

เทศบาลตําบลบานกลาง 
อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน 
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บทท่ี  ๔ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

 
๑. วิสัยทัศนการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลาง 
 
๑.๑ วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลบานกลาง 

“เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ เศรษฐกิจพัฒนา การศึกษาชั้นนํา  
วัฒนธรรมดีงาม ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน เปยมลนคุณภาพชีวิต” 

 
๑.๒ พันธกิจของเทศบาลตําบลบานกลาง 

พันธกิจที่  ๑ พัฒนาตําบลใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ  
พันธกิจที่  ๒   สงเสริมและพัฒนาตําบลใหเปนแหลงอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษ  
พันธกิจที่  ๓    สงเสริมและพัฒนาชุมชนใหดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่  ๔   สงเสริมและพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

อยางท่ัวถึง 
พันธกิจที่  ๕   สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
พันธกิจที่  ๖ สรางความเขมแข็งแกชุมชนอยางมั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม 

อาเซียน 
พันธกิจที่  ๗ สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ดานสาธารณสุข การกีฬา และความปลอดภัย 

ในชีวิต และทรัพยสิน 
พันธกิจที่  ๘ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบฐานขอมูลทองถิ่น เพื่อรองรับการบริการดาน 

ทะเบียนราษฎร และบริการ E-Service เพื่อประชาชน 
พันธกิจที่  ๙ สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
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๒. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลาง  มีจํานวน ๘ ดานการพัฒนา ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ผูรับผิดชอบ 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนา    
ดานโครงสรางพืน้ฐาน    
สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ 

๑. แนวทางการปรับปรุงและพฒันาสาธารณูปโภค 
สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้าํ  

๒. แนวทางการปรับปรุงและพฒันาระบบไฟฟา ประปา   
๓. แนวทางการปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหลงน้ํา  
๔. แนวทางการจัดทําและวางระบบผังเมือง  
๕. แนวทางการปรับปรุงและพฒันาการใชประโยชนที่ดนิ              

ที่สาธารณะในทองถิน่ 
 

กองชาง 
 

กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

 

 

 

 

๑. แนวทางการสรางและพฒันาระบบเครือขายการตลาด  
สงเสริมหรือจัดตั้งตลาดกลาง และ 

      ศูนยจําหนายสนิคา OTOP ในทองถิ่น 
๒. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและ 

อุตสาหกรรมแกประชาชน 
๓. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาปจจัยเกื้อหนุนดาน

เศรษฐกิจในทองถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานแก

กลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร 
๕. แนวทางการสงเสริม และพัฒนาการทองเที่ยว 
 
 

กองวิชาการฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

 
กองสวัสดิการสังคม 

 
กองสวัสดิการสังคม 

 
กองสวัสดิการสังคม 

 
กองวิชาการฯ  

กองสวัสดิการสังคม 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสงัคมและวฒันธรรม 

๑. แนวทางการพัฒนาสงัคม สงเคราะหผูดอยโอกาสและ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยนื 

๒. แนวทางการสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาและการอนุรักษ 
ฟนฟูบูรณะสถานที่สาํคัญในตาํบลบานกลาง 

๓. แนวทางการสืบสาน อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภมูิปญญาทองถิน่ในชุมชน 

๔. แนวทางการสงเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชน
ในทองถิ่น 

๕. แนวทางการสนบัสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด 

๖. แนวทางสงเสริมสนับสนนุและพฒันาเยาวชน 

สํานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษา 

 
 
 



สวนที่ ๔ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

  

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 
. 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ผูรับผิดชอบ 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

๑. แนวทางการสรางองคความรูและจิตสํานึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒. แนวทางการดูแล เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน 

๓. แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  
๔. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมี

ประสิทธิภาพ  
๕. แนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดลอม  
๖. แนวทางการปองกันและควบคุมมลพิษในชุมชนโดยการ

จัดการขยะมูลฝอยและบาํบัดน้าํเสียรวม 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

กองชาง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา และการกีฬา 

 

 

 

๑. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานอยางทั่วถึงและเสมอภาค 

๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พรอมปรับปรุง
และพัฒนาสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๓. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการใน
ทองถิ่น 

๔. แนวทางการสนบัสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจถายโอน  
๕.  แนวทางการพฒันาแหลงเรียนรูในชุมชน การศึกษา 
     นอกระบบและตามอัธยาศัย 

กองการศึกษาและ
กองสวัสดิการสังคม 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
กองการศึกษาและ
กองสวัสดิการสังคม 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานระบบสาธารณสุข 

๑. แนวทางการสงเสริมพัฒนาสุขาภิบาลและระบบบริการ
สาธารณสุข  

๒. แนวทางการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชน  
๓. แนวทางการปองกันและควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ  
๔. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สาธารณสุข ทั้งภาครัฐ-ภาคประชาชน 
๕. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทยและ

สมุนไพรทองถิน่ 
๖.  แนวทางการดาํเนินงานดานอาชีวอนามัยและพฒันา 
     คุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน 
๗. แนวทางการสนับสนนุ สงเสริม การมีสวนรวมของ 
    องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชนในการ 
    จัดบริการดานสาธารณสุขในชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
 

กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

 
กองสาธารณสุขฯ 

 
กองสาธารณสุขฯ 

 
กองสาธารณสุขฯ 

 

 
 



สวนที่ ๔ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

  

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ผูรับผิดชอบ 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  
ดานการเมือง-การบริหาร 

 

 

 

 

 

 
 

๑. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
องคกร ตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมแนวทางการ
ปองกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบในวงราชการ 

๒. แนวทางการเสริมสรางความรูความเขาใจการเมืองใน
ระบอบประชาธปิไตยและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถิ่น  

๓. แนวทางการพัฒนาการใหบริการประชาชน โดยการลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการใหบริการประชาชน 

๔. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองคกร  
 
๕. แนวทางการปรับปรุงและพฒันารายไดของทองถิ่น 
๖. แนวทางการปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือเครื่องใช และ

สถานทีป่ฏิบัตงิาน  
๗. แนวทางการสนบัสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และการ
ปองกันบรรเทาสาธารณภัยในชมุชน 

๘.  แนวทางการบริหารจัดการและแกไขปญหาจราจร 
 

ทุกกอง 
 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองวิชาการฯ 

 
สํานักปลัดเทศบาล 

 
สํานักปลัดเทศบาล 

กองวิชาการฯ 
กองคลัง 
ทุกกอง 

 
สํานักปลัดเทศบาล 

 
 

สํานักปลัดเทศบาล 

๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลทองถิ่น 

๑. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบ
ฐานขอมูลทองถิ่น 

๒. แนวทางการพัฒนา ICT เพื่อการบริหารจัดการภายใน
องคกรและการใหบริการประชาชน 

๓.  แนวทางการพฒันาทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลย ี
     สารสนเทศ 
 

ทุกกอง 
 

กองวิชาการฯ 
 

กองวิชาการฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๔ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

  

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

3. กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน 

3.๑ วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน 
“ สงเสริมเศรษฐกจิรากหญา  พัฒนาอุตสาหกรรม  อนุรักษวัฒนธรรม  นําประชามีสุข ” 

วิสัยทัศนดังกลาว คือ ทิศทางหรือความตองการที่จะเปนในอนาคตของจังหวัด โดยมุงเนนที่จะพัฒนา
ในภารกจิหลักตามวิสัยทัศน ไดแก 

๑. การมุงพัฒนาภาคเกษตรกรรม ซึ่งเปนกลุมอาชีพประชากรสวนใหญของจังหวัดลําพูนใหสามารถ
ผลิตสินคาดานเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งลําไย รวมถึงพืชผักและอื่นๆ ที่มีคุณภาพ เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศและสงออกตางประเทศ 

๒. การมุงพัฒนาและสงเสริมการคา การลงทุนและการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม โดยขยายเขต และ
จัดเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือที่ชัดเจน พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แรงงาน และเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
ภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสินคาหัตถกรรม  สิ่งทอ และการแกะสลักไม
สําหรับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อสามารถแขงขันในระดับประเทศ และตางประเทศได 

๓. การเปนเมืองโบราณทีมีการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และการทองเที่ยว เพื่อใหประชากรมีคุณภาพ
ชีวิตความเปนอยูที่ดี โดยการมุงสรางรายไดใหแกครอบครัวที่ยากจนดอยโอกาส มีรายไดพอเพียง พอกิน พอใช 
รวมทั้งการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองใหมีสภาพยั่งยืนในเชิงอนุรักษเมืองโบราณ ๑,๔๐๐ ป 
(Old City) ใหมีสภาพแวดลอมที่ดี และพัฒนาแหลงทองเที่ยวตางๆ ใหเกิดศักยภาพมากขึ้น เชน อุทยาน
แหงชาติแมปง/ดอยขุนตาล เปนตน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยดวยกระบวนการเรียนรูตลอด
ชีวิต สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาความรูความสามารถดาน IT และโอกาสในการมีงานทํา 

        

3.๒ พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน 
พันธกิจที่  ๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐาน

เพียงพอตอความตองการของประชาชน และเพื่อรองรับการขยายตัวดานเศรษฐกิจ
และภาคอุตสาหกรรม 

พันธกิจที่  ๒ สงเสริมและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันการเพิ่มผลผลิต การ
ยกระดับคุณภาพผลผลิต การลงทุน การจัดจําหนายและการทองเที่ยว เพื่อสราง
ความเขมแข็งแกชมุชนอยางมั่นคงและยั่งยืน 

พันธกิจที่  ๓ พัฒนาเมืองลําพูนใหเปนเมืองนาอยู แหลงเรียนรูและทองเที่ยว ทั้งทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ โดยการสนับสนุน สงเสริมฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการบูรณะซอมแซมสถานที่
สําคัญในจังหวัดลําพูน 

พันธกิจที่  ๔ สงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น ใหเอื้อตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลําพูน 

พันธกิจที่  ๕     สงเสริมการเรียนรูและยกระดับการจัดการศึกษาและการกีฬาของประชาชนใน
จังหวัดลําพูนใหสูงขึ้น ครอบคลุมและทั่วถึงอยางมีคุณภาพ 

พันธกิจที่  ๖ สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนไดรับการบริการขั้นพื้นฐาน และการสาธารณสุข
อยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

 



สวนที่ ๔ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

  

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

3.๓ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน  มี ๘ ประเด็น 
๓.๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว 
๓.๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต 
๓.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
๓.๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓.๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา 
๓.๗  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน 
๓.๘  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.๔ ประเด็นแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน มีดังนี ้

๑) ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑.๑)  แนวทางการพัฒนาระบบการจัดทําผังเมืองรวม 
๑.๒)  แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหลงน้ํา 
๑.๓)  แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม และขนสง 
๑.๔)  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

  ๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๒.๑)  แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ และของดีเมืองลําพูน 

๒.๒)  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกประชาชน 
๒.๓)  แนวทางการพัฒนาสถานที่แสดงและจําหนายสินคาผลิตภัณฑของทองถิ่น 
๒.๔)  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
๒.๕)  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวทั้งระบบ 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๓.๑)  แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน 
 ๓.๒)  แนวทางการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตแกประชาชน 

๓.๓)  แนวทางการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด      
        และอาชญากรรม 
๓.๔)  แนวทางการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ตามวิถีประชาธิปไตย 

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น มีแนวทางการพัฒนา  
 ดังนี้ 

๔.๑)  แนวทางการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
๔.๒)  แนวทางสงเสริมศาสนา ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
๔.๓)  แนวทางอนุรักษและพัฒนาแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่สําคัญ 
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๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีแนวทางการพัฒนา  
      ดังนี้ 

  ๕.๑)  แนวทางการฟนฟู อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๒)  แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดลอม และพลังงานทดแทน 
๕.๓)  แนวทางการบริหารจัดการใหมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูล และน้ําเสียใน 
       ชุมชน 

๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๖.๑)  แนวทางการสงเสริมการพัฒนาศึกษาทุกระบบ และกลุมผูดอยโอกาส 
๖.๒)  แนวทางการสงเสริมสถานศึกษาใหเปนฐานแหงการพัฒนา 
๖.๓)  แนวทางการสงเสริมการศึกษาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน 
๖.๔)  แนวทางการสนับสนุนและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการในทองถิ่น 

๗) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน มีแนวทาง 
      การพัฒนา ดังนี้ 

๗.๑)  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้งระบบ 
๗.๒)  แนวทางการเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพประชาชน 
๗.๓)  แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข 

๘) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางการพัฒนา  
      ดังนี ้  

  ๘.๑)  แนวทางการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 ๘.๒)  แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานองคกร 
 ๘.๓)  แนวทางการพัฒนาการจัดทําฐานขอมูลทองถิ่น 
 ๘.๔)  แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคุณภาพ  
     รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได 
 

3.๕ จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาที่ย่ังยืนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน มีดังนี้ 
๑. โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีมาตรฐานเพียงพอตอความตองการของ

ประชาชน 
๒. ชุมชนมีความเขมแข็ง มั่นคง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น 
๓. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับการอนุรักษและฟนฟู รวมทั้ง

สถานที่สําคัญในจังหวัดลําพูนไดรับการบูรณซอมแซม 
๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น ไดรับการสงเสริมและอนุรักษใหเอื้อตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวดัลําพูน 
๕. การจัดการศึกษาและการกีฬาของจังหวัดลําพูน ไดรับการยกระดับและประชาชนไดรับการศึกษา

อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
๖. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารจัดการที่ดี และใหบริการตรงตามความตองการของ

ประชาชน 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําพูน 

4.๑ วิสัยทัศนจังหวัดลําพูน  “เมืองแหงความสุขบนความพอเพียง” 
เมืองแหงความสุข หมายถึง ประชาชนในจังหวัดลําพูนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๔ ดาน ประกอบดวย 

ดานรางกาย คือ ๑. การรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคล ๒. ดานจิตใจ คือ การรับรูสภาพจิตใจของตนเอง

๓. ดานความสัมพันธทางสังคม คือ การรับรูเรื่องความสัมพันธของตนเองกับบุคคลอื่น และ ๔. ดานสิ่งแวดลอม 

คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินชีวิต 

 4.๒ พันธกิจ 
๑. ดานสังคมและความม่ังคง : พัฒนาจังหวัดลําพูนใหเปนสังคมแหงดุลยภาพ สุข สงบ เขมแข็ง 

เชื่อมโยงฐานความรู วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม 
๒. ดานเศรษฐกิจ: สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด สูเศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจ

สรางสรรค ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใชวัฒนธรรมเปนฐานในการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคา และบริการที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและเนนฐานการผลิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมไมสงผลกระทบทางลบตอวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม: อนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคง สมดุลของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวดัดวยกระบวนการมีสวนรวม โดยใชความรูภูมิปญญาทองถิ่น และ
แนวทางการจัดการแบบชุมชนเปนฐาน เปนเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม 

๔. ดานบริหารจัดการ: พัฒนาระบบบริหารจัดการ สมรรถนะบุคลากรของจังหวัดใหมีคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ เนนการบริหารงานแบบบูรณาการ ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยาง
แทจริง เพื่อเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน ภายใตบริบท
ของการเปลี่ยนแปลง 

 
4.๓ เปาประสงค 

พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชวัฒนธรรมเปนฐานในการ
พัฒนา เชื่อมโยงในทุกมิติ เพื่อนําไปสูเมืองแหงวัฒนธรรมและความสุข 

4.๔ ผลผลิต  
 หมายถึง ประเภทของผลผลิตของโครงการ โดยกําหนดไว ๕ แหลง โดยใหระบุหมายเลขของผลผลิต ดังนี้ 

๑) หมายถึง ดานเศรษฐกิจ 
๒) หมายถึง ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓) หมายถึง ดานทรัพยากรและธรรมชาติ 
๔) หมายถึง ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ 
๕) หมายถึง ดานการบริหารจัดการ 
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4.๕ ประเด็นยุทธศาสตร  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง  

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
เปาประสงคที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of life) ที่ดีของประชาชน ทุกกลุมเปาหมาย 

 ตัวชี้วัด 
รอยละความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตของประชาชน ๔ ดาน 

 กลยุทธการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
กลยุทธที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคม 
กลยุทธที่  ๒ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธที่ ๓ : เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อใหเกิดสังคมคุณภาพ   

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สูเมืองเศรษฐกิจ 
     สรางสรรค และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
เปาประสงคที่ ๑ : เพิ่มศักยภาพ และมูลคาการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

   หัตถอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑเศรษฐกิจชุมชน 

 ตัวชี้วัด 
รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลคาการผลิตภาคอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม และ
ผลิตภัณฑเศรษฐกิจชุมชน 

 กลยุทธการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
กลยุทธที่ ๑ : เพิ่มประสิทธิภาพ  และสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสูฐานการผลิต 

       ที่เปน มิตรตอสิ่งแวดลอม 
กลยุทธที่ ๒ : พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานอุตสาหกรรมเกษตร                  

       แปรรูปบนพื้นฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญาทองถิ่น 
กลยุทธที่ ๓ : เสริมสรางความเขมแข็ง และขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมชน 
กลยุทธที่ ๔ : สรางความพรอมภาคเศรษฐกิจในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูเมืองเกษตรปลอดภัย 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
   เปาประสงคท่ี ๑ : เพิ่มศักยภาพ และมูลคาผลผลิตของสินคาเกษตรปลอดภัย 

 ตัวชี้วัด 
จํานวนแปลง หรือฟารมที่เพ่ิมขึ้นจากการทําการเกษตรปลอดภัย 

 กลยุทธการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
กลยุทธที่ ๑ : พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร 

       ปลอดภัย 
กลยุทธที่ ๒ : พัฒนาประสิทธิภาพ และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตของสินคา 

       เกษตรปลอดภัย  เพื่อรองรับความตองการของตลาดในทุกระดับ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรม และการทองเที่ยว 

  แบบสมดุลและยั่งยืน  

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
เปาประสงคที่ ๑ : แหลงมรดกทางวัฒนธรรมไดรับการฟนฟูอยางเปนระบบ 
เปาประสงคที่ ๒ : แหลงทองเท่ียวของจังหวัดไดรับการยอมรับในระดับชาติ                   

   และนักทองเที่ยวไดรับความพึงพอใจ 

 ตัวชี้วัด 
๑. จํานวนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่รับการฟนฟู 
๒. จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา 
๓. รอยละเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว 
๔. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยว 

 กลยุทธการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
กลยุทธที่ ๑ : สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุง และการธํารงไวซึ่งอัตลักษณ 

       ของมรดกทางวัฒนธรรม ดวยกระบวนการมีสวนรวม 
กลยุทธที่ ๒ : อนุรักษ ฟนฟู และการจัดการความรูแหลงมรดกวัฒนธรรมอยาง   

       เปนระบบ เพื่อเตรียมความพรอมในการ ผลักดันมรดกทางวัฒนธรรม 
       สูมรดกโลก 

กลยุทธที่ ๓ : พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพ และเกิดความยั่งยืน 
กลยุทธที่ ๔ : การสรางความเชื่อม่ัน และพัฒนาการทองเที่ยวแบบสรางสรรค  

      บนฐานสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕  :  อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมและการบริหาร 
   จัดการน้ําแบบบูรณาการ  

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
เปาประสงคที ่๑ : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบบม ี

   สวนรวม เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
เปาประสงคที่ ๒ : การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณการ เพื่อสนับสนุนการเกษตร  

  อุตสาหกรรม และลดปญหาภัยธรรมชาติอยางเปนระบบ 

 ตัวชี้วัด 
๑. จํานวนเครือขายอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เพิ่มขึ้น 
๒. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓. จํานวนแหลงน้ําเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น 
๔. จํานวนเครือขายในการเตือนภัยน้ําทวมและดินถลม 

 กลยุทธการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
กลยุทธที่ ๑ : กลยุทธอนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  

      สิ่งแวดลอม 
กลยุทธที่ ๒ : เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแล 
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      รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
กลยุทธที่ ๓ : สงเสริมการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณการเพ่ือสนับสนุน 

      การเกษตร ลดปญหาน้ําทวม และภัยแลง 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 
5.๑  การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา ประกอบดวย กําหนดตําแหนงทางเศรษฐกิจ

ของอําเภอ  (Market Position) ดังนี้ 
   อําเภอเมืองลําพูนมีศักยภาพสูงที่จะสามารถพัฒนาใหเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรกรรมและ

ปศุสัตวที่ปลอดภัย มีคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิตภายใตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ  
เนื่องจาก มีปจจัยหลายประการท่ีเอื้ออํานวยตอการพัฒนาเปนอยางมาก เชนอยูใกลตลาดผูบริโภคทั้งในจังหวัด
เชียงใหม จังหวัดลําพูน โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูน มีสภาพพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ
เหมาะสมตอการเกษตรและปศุสัตว มีการคมนาคมที่สะดวกหลายทางและเกษตรกรมีความชํานาญใน
การเกษตรและปศุสัตว ซึ่งเปนอาชีพหลักของประชากรสวนใหญอยูแลว 

เปาหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 
๑) การบริหารราชการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๒) สงเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรและปศุสัตวอยางเหมาะสมครบวงจร 
๓) สงเสริมใหมีการจัดระบบการชลประทานที่ดี เพียงพอ และทั่วถึง 
๔) ลดจํานวนหมูบานยากจนที่ต่ํากวาเกณฑการชี้วัด กชช. ๒ ค.  
๕) เพิ่มเกณฑรายไดประชากรที่ต่ํากวาครัวเรือนละ ๒๐,๐๐๐ บาทตอป  
๖) กอสรางและปรับปรุงถนนใหไดมาตรฐานทุกสาย 
๗) พัฒนา บูรณะโบราณสถาน แหลงทองเท่ียวและการประชาสัมพันธ 
๘) ราษฎรมีสุขภาพดีหางไกลโรค 
๙) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๑๐) รักษาสภาพหมูบานปลอดยาเสพติดและปองกันการกลับมาของยาเสพติดทุกชนิด  
๑๑) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถูกตองตามหลักวิชาการ                           
      และเนนการมีสวนรวมของประชาชน และดําเนินการทางกฎหมายกับผูกระทําผิด  

5.๒ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา โดยกําหนดประเด็นและการจัดลําดับความสําคัญประเด็น  
การพัฒนา รวมทั้งการกําหนดกลยุทธและแนวทางการพัฒนาในแตละประเด็นที่จะสามารถบรรลุเปาหมายและ 
Market Position 
  คณะกรรมการบริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ไดกําหนดประเด็นการพัฒนาหลัก
ของอําเภอเมืองลําพูน สอดคลองตามแนวทางการพัฒนาของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของ
รัฐบาล ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนและของจังหวัดลําพูน โดยกําหนดเปนกลุมภารกิจ ๓ ดาน ๘ 
ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 
  ๑) ดานเศรษฐกิจ 
 ๑.๑) ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
 ๑.๒) ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
 ๑.๓) ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยว 
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  ๒) ดานสังคม 
 ๒.๑) ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางยั่งยืน 
 ๒.๒) ประเด็นยุทธศาสตรการดํารงฐานทางวัฒนธรรมลานนา 
  ๓) ดานความม่ันคงและทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๓.๑) ประเด็นยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 ๓.๒) ประเด็นยุทธศาสตรการการปองกันการคามนุษย 

 ๓.๓) ประเด็นยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    อยางยั่งยืน 
 

7. นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง 
นายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง ไดกําหนดแนวนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตําบลบานกลาง     

ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสําคัญและมีความใกลชิดกับประชาชน ตองดูแลทุกขสุข          
ของประชาชนตั้งแตเกิดจนเสียชีวิต มีหนาที่ดูแลทั้งทางดานบริการสาธารณะและดานคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในทุกๆ ดาน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกยุคโลกาภิวัฒน เทศบาลตําบล    
บานกลางจําเปนตองปรับเปลี่ยน ปรับปรุงการบริหารงาน ขยายงานในทุกสวนใหมีความสอดคลองในการ
บริหาร ตามยุทธศาสตรของจังหวัดและประเทศชาติ ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานเทศบาลตําบลบานกลาง
สามารถบรรลุถึงภารกิจและดําเนินไปอยางเปนระบบ และมีเปาหมายในการพัฒนาอยางชัดเจน คณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลบานกลางจึงไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาไวดังนี ้

 
7.๑ นโยบายการพัฒนาตําบลบานกลาง 

๑) ยุทธศาสตร ๖ ดาน ประกอบดวย 
       ๑.๑) เดินหนาสรางภาพลักษณใหมในการพัฒนาทองถิ่น 
       ๑.๒) จัดการงบประมาณเพิ่มเติมและกระจายใหทั่วถึงและโปรงใส 
       ๑.๓) เอาใจใสคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลโดยเติมเต็มใหกับสวัสดิการ 
       ๑.๔) ทํางานแบบเคียงบาเคียงไหล เพื่อแกปญหากับพี่นองประชาชน 
       ๑.๕) สรางมิติใหมในการพัฒนาตําบล 
       ๑.๖) ชูศักดิ์ศรีแหงการเปนผูนําองคกร ตอกย้ําเกียรติภูมิการพัฒนาที่เปนหนึ่งของ  

      “ตําบลบานกลาง” 
๒) นโยบาย ๕ ประการ 

๑.๑) เพื่อสังคมที่เปนสุขปราศจากอบายมุข-ยาเสพติด 
๑.๒) เพื่อจัดตั้งกองทุนการเกษตร พัฒนาการเกษตร การทํานา ทําสวน ใหไดผลผลิต 

  ที่ด ี
๑.๓) เพื่อพัฒนาการศึกษาตามแนวแหงรัฐ เรียนฟรี มีคุณภาพ 
๑.๔) เพื่อพัฒนาถนนหนทางและไฟก่ิง 
๑.๕) เพื่อพัฒนาสาธารณสุขที่ดี แจกฟรีถุงเก็บขยะ 
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7.๒ นโยบายในการบริหารดังนี้ 

๑) นโยบายดานการบริการประชาชน 
  จะมุงมั่นและมุงเนนที่จะบริหารจัดการองคกร คือ เทศบาลตําบลบานกลางดวยความโปรงใส
โดยใชหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อที่จะใหประชาชนทุกหมูเหลาไดมาติดตองาน เพื่อขอรับ
บริการจากเทศบาลตําบลบานกลางไดรับความพึงพอใจ สะดวกรวดเร็ว และถูกตอง 

๒) นโยบายดานการบริหารงานทองถิ่น 
  จะบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตําบลบานกลางใหเปนไปตามสภาพแวดลอมใหดีที่สุด เพื่อสนอง
ตอความตองการของประชาชนในตําบล โดย 
   ๒.๑) จะพัฒนาตําบลรวมกับองคกรอ่ืน ใหปลอดมลภาวะจากอุตสาหกรรม 

๒.๒) จะพัฒนาตําบลใหเปนศูนยกลางของการคาและทางพาณิชยกรรมของ       
จังหวัดลําพูน 

๒.๓) จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่นองประชาชนในตําบลบานกลางใหอยูดีกินดี       
และมีสุข 

๒.๔) จะพัฒนาการศึกษาของเยาวชนลูกหลานของพี่นองประชาชน ในตําบล      
บานกลาง ใหไดรับการศึกษาการเรียนรูจากสถานศึกษาที่ดี มีคุณภาพ 

๒.๕) จะสนับสนุนและสงเสริมการเกษตรที่เปนอาชีพพื้นฐานเดิมใหเกิดความอุดม       
สมบูรณ มีน้ําสําหรับทําการเกษตรตลอดฤดูกาล สงเสริมการสรางผลผลิต    
ทางการเกษตรใหไดมาตรฐานตอไป 

๒.๖) จะสนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบาน ในทองถิ่นให       
ยืนยงสืบไป 

   ๒.๗) จะดําเนินการแกไขปญหาน้ําอุปโภค บริโภค ที่ขาดแคลนใหเพียงพอกับความ 
       ตองการของประชาชนในพื้นที ่
๒.๘)  จะดําเนินการแกไขปญหาน้ําหลากในฤดูฝน ในพื้นที่ลุมทุกหมูบานที่ประสบ       

ปญหา โดยการเรงระบายน้ําและดําเนินการหางบประมาณสนับสนุนทํา    
แกมลิงตอไป 

๒.๙) จะดําเนินการแกไขปญหาจราจรแออัดในอนาคต โดยการสรางแนวถนนใหม       
และปรับปรุงแนวเขตคันคลองชลประทาน เปนถนนเพื่อเพิ่มพื้นที่สัญจร 

       ไดสะดวก 
๒.๑๐) จะดําเนินการติดตั้งไฟฟากิ่งโคมไฟ ตามแนวถนนสาธารณะทุกสายในพื้นที่

เพื่อความสะดวกในการสัญจรชวงระยะเวลาค่ําคืน 
 

๓. นโยบายดานสังคม 
   ๓.๑) ดานสาธารณสุข 
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          มีความมุงมั่นที่จะสงเสริมกิจกรรมที่เปนสวนทําใหสุขภาพรางกายของพี่นองใน
ตําบลบานกลางไดมีสุขภาพที่ดี ตลอดจนใชงบประมาณ อีกทั้งกําลังคน เพื่อปองกันโรคภัยตางๆ ที่จะมาคุกคาม
สุขภาพรางกายของพ่ีนองประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ โดย 

๓.๑.๑) จะดําเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณสําหรับการออกกําลังกาย    
ทุกหมูบาน เพื่อใหพี่นองในหมูบานชุมชน มีสุขภาพรางกาย 
แข็งแรง ตลอดจนสรางลานกีฬาใหเด็กและเยาวชน 

๓.๑.๒) จะจัดสรางสวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจ จัดสรางลานกีฬาตานยาเสพติดทุก
หมูบานและชุมชน 

๓.๑.๓) จะสงเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล
เพื่อใหพี่นองในชุมชนไดมีสวนรวมในการการดูแลสุขภาพของ
ตนเองในเขตพ้ืนที่ตําบลและชุมชน 

๓.๑.๔) จะจัดสรางศูนยสุขภาพฉุกเฉิน โดยจัดพาหนะ (รถพยาบาล) สง
คนไขฉุกเฉินในตําบลและชุมชนทันทีที่มีปญหาดานสุขภาพตองการ
รักษาแบบเรงดวน 

๓.๑.๕) จะดําเนินการจัดตั้งคลินิกชุมชนอบอุน โดยขอความรวมมือจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติและจังหวัดลําพูน เพื่อดูแล
สุขภาพการเจ็บปวยไขของพ่ีนองในตําบลและชุมชนไดอยางทั่วถึง 

๓.๑.๖) จะจัดการน้ําสะอาดไมวาประปาสวนภูมิภาค ประปาหมูบาน หรือ
ประปาชุมชนใหไดมาตรฐานแกพี่นองประชาชนในตําบล เพราะ
พื้นที่ตําบลบานกลางมีคาสารฟลูโอคาลีนเกินกวามาตรฐานเปน
อยางมาก 

๓.๑.๗) จะใหการสงเสริมและสนับสนุนดําเนินงานของกลุม อสม.อยาง
เต็มที่เพ่ือดูแลสุขภาพพี่นองในตําบลและชุมชน 

 
 ๓.๒) ดานสิ่งแวดลอม 

      มีความมุงมั่นที่จะพัฒนางานดานสิ่งแวดลอมที่เปนสิ่งสําคัญที่จะตองแกไข
ปญหา และสงเสริมปองกันการเกิดมลภาวะตางๆ พรอมใหพ้ืนที่เปนเมืองนาอยู โดย      

๓.๒.๑) จะดําเนินการจัดการงบประมาณจากสวนกลาง จัดสรางโรงงานบําบัด
ขยะครบวงจร เพื่อกําจัดขยะในพื้นที่ใหถูกตองตามสุขลักษณะและ
ประหยัดงบประมาณ ที่จะตองนําไปบําบัดที่แหลงอื่น 

๓.๒.๒) จะจัดทําโครงการอบรมสรางจิตสํานึกใหประชาชนรวมกัน รับผิดชอบ
การกําจัดขยะ เชน ทิ้งขยะใหเปนที่เปนทาง คัดแยกขยะ ลดการใช
วัสดุที่กําจัดยากในการบรรจุอาหาร 

๓.๒.๓) จะประสานงานและผลักดันงบประมาณในการที่จะตองแกไขปญหา
น้ําเนาเสียในตําบล อันเปนผลจากการอุปโภค บริโภคในหมูบาน
ชุมชนและหอพักตางๆ ใหสะอาด 
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๓.๒.๔) จะสนับสนุนและสงเสริมพรอมเสริมสรางพ้ืนที่ตําบลใหเปนเมืองนาอยู
โดยจัดทําโครงการบานตัวอยาง, หมูบานนาอยู, ครัวเรือนสวยงาม, 
โรงเรียนสวยงาม, โครงการวัดสวยงาม, วัดตัวอยาง ฯลฯ เปนตน  

 

๓.๓) ดานการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรม 
๓.๓.๑) ดานการศึกษา จะมุงเนนสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและ

เยาวชนในตําบลอยางเต็มที่ เพราะการศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนา โดย 
(๑) จะดําเนินการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของตําบลบานกลางใหดีม ี

มาตรฐานตามหลักสากลทั่วไป วัสดุอุปกรณทางการศึกษาใหเพียงพอ 
(๒) จะดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล หรือ

โรงเรียนที่สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง เพื่อใหมีความเขมแข็งมี
วิชาการเปนเลิศ ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเทียบเทา
โรงเรียนชั้นนําทั่วไป 

(๓) จะสงเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลและชุมชนใหมี
โอกาสไดศึกษาเลาเรียนในระดับสูงตอไป โดยการใหทุนการศึกษา
สําหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย พรอมทั้งใหเรียนฟรี
ตลอดจนจบหลักสูตร ในโรงเรียนที่สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง 

(๔) จะเสริมสรางสุขภาพรางกายเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในตําบล 
โดยการใหไดทาน อาหารฟรี นมฟรี จนจบหลักสูตรประถมศึกษา 

(๕) จะสงเสริมการเรียนรูทักษะทางวิชาการ และการกีฬาในเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษาในตําบลบานกลาง ใหมีศักยภาพที่จะแขงขัน
กับสถาบันในแหลงอื่นได 

(๖) จะพยายามประสานงาน เพื่อผลักดันใหเกิดสถาบันการศึกษาขั้นสูงขึ้น
ในตําบลบานกลาง เพื่อเปนแหลงเรียนรู และยกระดับการศึกษาของ
ประชาชนในตําบลตอไป 

๓.๓.๒ ดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี จะสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม
ตางๆ ในทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น อันเปนกิจกรรมที่จะเปนเครื่องยึดเหนี่ยว และกลอมเกลา
จิตใจของประชาชน ดังนี้  

  (๑) จะสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา เชน 
วันเขาพรรษา, วันออกพรรษา, วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วัน
อาสาฬหบูชา และวันสําคัญอื่นๆ ที่จัดขึ้น โดยการศาสนาทุกศาสนา 
ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมองคกรศาสนาในตําบล คือ อปต. 
(หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล) ใหดําเนินงานเพื่อสั่งสอนอบรม
ประชาชนในตําบลอยางพอเพียง 

  (๒) จะสนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ เชน 
วันพอแหงชาติ , วันแมแหงชาติ , วันผูสูงอายุ , วันเยาวชนแหงชาติ , 
วันเด็กแหงชาติ และวันสําคัญอ่ืนๆ 
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  (๓) จะสงเสริมและสนับสนุนในงานประเพณีตางๆ เพื่อเปนการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามสูลูกหลาน เชน ประเพณีปใหมเมือง, ประเพณ ี  
ยี่เปง (ลอยกระทง), ประเพณีสรงน้ําพระธาตุฯ, ประเพณีตานกวย
สลาก, ประเพณีปอยหลวง, ประเพณีบวชลูกแกว (บรรพชา) หรือ
ประเพณีเปกตุ (อุปสมบท)   

  (๔) จะสงเสริมและสนับสนุนงานวัฒนธรรมพื้นบาน ที่เกาแกควรอนุรักษ
สืบไป เชน วัฒนธรรมทําบุญแปงบาน (หอเสื้อบาน) วัฒนธรรมเจา
เขาทรง หรือกิ๋นปาง เปนตน 

๓.๓.๓ ดานสวัสดิการและสังคม มีความมุงมั่นที่จะใหพี่นองในตําบลบานกลาง
ไดอยูดีมีสุข มีความสามารถที่จะอยูในสังคมแบบไมไรคา และเปนบุคคลที่มีคุณภาพเสมอ โดย 

  (๑) จะดูแลและสนับสนุนงบประมาณผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอย โอกาส
ใหทั่วถึง โดยจะให เบี้ยครองชีพทุกคน พรอมจะดูแลสุขภาพตาม
ภารกิจหนาที ่

(๒) จะสนับสนุนสงเสริมใหกลุมอาชีพตางๆ ไดคิดคนผลิตภัณฑที่เกิดจาก
ฝมือคนทองถิ่น พรอมจัดหาตลาดภายนอก เพื่อจําหนายผลิตภัณฑให
เปนที่แพรหลาย ตอไป 

(๓) จะดําเนินการจัดหาแหลงน้ําสําหรับกลุมเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อใหมีน้ํา
ใชอยางเพียงพอตอการทําเกษตรกรรม 

 
๔. นโยบายดานการเกษตร 

   สงเสริมและสนับสนุนการเกษตรในตําบลใหไดผลและยั่งยืนตอไป จัดตั้งกองทุน เพื่อ
พัฒนาการเกษตรและชวยเหลือเกษตรกร ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการใชน้ําในระบบชลประทาน 

๕. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
   ๕.๑ จะสงเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุมอาชีพตาง ๆ ในตําบลใหไดมีงานมีรายได มี

อาชีพท่ีมั่นคงและยั่งยืนดวยงบประมาณที่พอเพียง เชน กลุมสตรี – แมบาน, กลุม อสม., กลุมเกษตรกร, กลุม
เยาวชน, กลุมทานตะวัน, กลุมผูพิการ, กลุมเฟอรนิเจอร ฯลฯ เปนตน 

   ๕.๒ จะจัดหาหรือจัดตั้งศูนยการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑตางๆ ของกลุมอาชีพ  
ที่ดําเนินการผลิตออกจําหนายใหแพรหลายและประสบความสําเร็จในตลาดทั่วไป 

๖. นโยบายดานการเมือง 
   จะสนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารบานเมืองตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะใหพ่ีนองประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาบานเมืองอยางเต็มที่ภายใต
กฎระเบยีบแหงการบริหารบานเมือง 

 
ทั้งนี้ เทศบาลตําบลบานกลาง โดยคณะผูบริหารเทศบาลมีความมุงหวังที่จะพัฒนาตําบลและ

จัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนผูรับบริการอยางเต็มกําลังความสามารถและจะบริหารองคกรโดยยึด
หลักการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนไปตามนโยบายการบริหารงาน “เทศบาลตําบล      
บานกลางยุคใหม ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจบริการ เนนงานคุณภาพ” 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 
********************************* 



สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

    สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค ๓๔ ๑๘,๙๓๗,๐๐๐ ๓๓ ๒๘,๖๘๙,๐๐๐ ๑๕ ๒๑,๔๐๕,๐๐๐ ๘๒ ๖๙,๐๓๑,๐๐๐

      สาธารณูปการ  ถนน  สะพาน  ทางเทา 

      รางระบายน้ํา

๑.๒ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา ๔ ๑,๙๓๐,๐๐๐ ๑๑ ๔,๐๕๙,๐๐๐ ๓ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๗,๗๓๙,๐๐๐

      ประปา

๑.๓ แนวทางการปรับปรุงพัฒนา และจัดหาแหลงนํ้า ๒ ๔๕๐,๐๐๐ ๓ ๗๑๕,๐๐๐ ๑ ๗๐๐,๐๐๐ ๖ ๑,๘๖๕,๐๐๐

๑.๔ แนวทางการจัดทําและวางระบบผังเมือง ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๒๘๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๕ ๒,๓๑๐,๐๐๐

๑.๕ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชน ๗ ๓,๘๙๐,๐๐๐ ๖ ๓,๓๕๐,๐๐๐ ๘ ๓,๔๗๐,๐๐๐ ๒๑ ๑๐,๗๑๐,๐๐๐

      ที่ดินท่ีสาธารณะในทองถิ่น

รวม ๔๘ ๒๗,๒๐๗,๐๐๐ ๕๖ ๓๗,๐๙๓,๐๐๐ ๒๘ ๒๗,๓๕๕,๐๐๐ ๑๓๒ ๙๑,๖๕๕,๐๐๐

รวม ๓ ป

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณ

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑

ผ.03



สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

รวม ๓ ป

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณ

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑

ผ.03

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

๒.๑  แนวทางการสรางและพัฒนาระบบเครือขาย ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐

       การตลาดสงเสริมหรือจัดตั้งตลาดกลาง และ

       ศูนยจําหนาย OTOP ในทองถิ่น

๒.๒  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตร ๑ ๒๐๕,๐๐๐ ๑ ๒๑๐,๐๐๐ ๑ ๒๑๐,๐๐๐ ๓ ๖๒๕,๐๐๐

       และอุตสาหกรรมแกประชาชน

๒.๓  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาปจจัยเกื้อหนุน ๓ ๕๐๐,๐๐๐ ๓ ๕๐๐,๐๐๐ ๓ ๕๐๐,๐๐๐ ๙ ๑,๕๐๐,๐๐๐

       ดานเศรษฐกิจในทองถิ่น ตามแนวทางปรัชญา

       เศรษฐกิจพอเพียง

๒.๔  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือ ๖ ๔๒๐,๐๐๐ ๖ ๔๒๐,๐๐๐ ๖ ๔๒๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๒๖๐,๐๐๐

       แรงงานแกกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร

๒.๕  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๐๐,๐๐๐

รวม ๑๒ ๑,๔๒๕,๐๐๐ ๑๒ ๑,๔๓๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๔๓๐,๐๐๐ ๓๖ ๔,๒๘๕,๐๐๐



สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

รวม ๓ ป

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณ

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑

ผ.03

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑  แนวทางการพัฒนาสังคม สงเคราะหผูยากไร ๒๒ ๑๗,๐๔๒,๔๐๐ ๒๒ ๑๘,๒๘๐,๘๐๐ ๒๒ ๑๙,๓๐๘,๘๐๐ ๖๖ ๕๔,๖๓๒,๐๐๐

        ผูดอยโอกาส รวมถึงแรงงานนอกระบบ และ

       พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

๓.๒  แนวทางการสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาและการ ๔ ๙๗๕,๐๐๐ ๓ ๔๗๕,๐๐๐ ๓ ๔๗๕,๐๐๐ ๑๐ ๑,๙๒๕,๐๐๐

       อนุรักษฟนฟู บูรณะสถานท่ีสําคัญในตําบลบานกลาง

๓.๓  แนวทางการสืบสาน อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ๑๑ ๘๖๕,๐๐๐ ๑๑ ๘๖๕,๐๐๐ ๑๑ ๙๑๐,๐๐๐ ๓๓ ๒,๖๔๐,๐๐๐

       ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน

๓.๔  แนวทางการสงเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแก ๒ ๒๘๐,๐๐๐ ๒ ๒๘๐,๐๐๐ ๒ ๒๘๐,๐๐๐ ๖ ๘๔๐,๐๐๐

       ประชาชนในทองถ่ิน

๓.๕  แนวทางการสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา ๕ ๔๑๕,๐๐๐ ๕ ๔๖๐,๐๐๐ ๕ ๔๖๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๓๓๕,๐๐๐

       ยาเสพติด

๓.๖  แนวทางสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน ๖ ๖๑๐,๐๐๐ ๖ ๖๑๐,๐๐๐ ๖ ๖๑๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๘๓๐,๐๐๐

รวม ๕๐ ๒๐,๑๘๗,๔๐๐ ๔๙ ๒๐,๙๗๐,๘๐๐ ๔๙ ๒๒,๐๔๓,๘๐๐ ๑๔๘ ๖๓,๒๐๒,๐๐๐



สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

รวม ๓ ป

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณ

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑

ผ.03

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ 

    และสิ่งแวดลอม

๔.๑  แนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ๓ ๑๓๐,๐๐๐ ๓ ๑๓๐,๐๐๐ ๓ ๑๓๐,๐๐๐ ๙ ๓๙๐,๐๐๐

       และสิ่งแวดลอม 

๔.๒  แนวทางการดูแลเฝาระวังและปองกันทรัพยากร ๔ ๕๙๐,๐๐๐ ๔ ๕๙๐,๐๐๐ ๔ ๕๙๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๗๗๐,๐๐๐

       ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรักษาความสมดุล

       ของระบบนิเวศน

๔.๓  แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๕ ๙,๒๕๐,๐๐๐ ๙ ๒๗,๕๕๐,๐๐๐ ๓ ๗,๗๕๐,๐๐๐ ๑๗ ๔๔,๕๕๐,๐๐๐

๔.๔  แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมี ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๕๐๐,๐๐๐

       ประสิทธิภาพ

๔.๕ แนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๙๐๐,๐๐๐

      สิ่งแวดลอม รวมถึงการปองกันและควบคุมมลพิษ

      ในชุมชน

๔.๖. แนวทางการปองกันและควบคุมมลพิษในชุมชน ๐ ๐ ๒ ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒ ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐

       โดยการจัดการขยะมูลฝอยและบําบัดน้ําเสียรวม
รวม ๑๔ ๑๐,๗๗๐,๐๐๐ ๒๐ ๘๒๙,๐๗๐,๐๐๐ ๑๒ ๙,๒๗๐,๐๐๐ ๔๖ ๘๔๙,๑๑๐,๐๐๐



สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

รวม ๓ ป

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณ

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑

ผ.03

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๑  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ๒๑ ๔,๘๕๗,๐๐๐ ๒๑ ๔,๘๔๗,๐๐๐ ๒๑ ๔,๘๕๗,๐๐๐ ๖๓ ๑๔,๕๖๑,๐๐๐

       โดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางท่ัวถึงและเสมอภาค

๕.๒  แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พรอม ๒๐ ๑๐,๕๖๔,๐๐๐ ๖ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๕ ๘๗๐,๐๐๐ ๓๑ ๑๔,๘๓๔,๐๐๐

       ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาขององคกรปกครอง

       สวนทองถ่ิน

๕.๓  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและ ๖ ๒,๙๕๐,๐๐๐ ๖ ๒,๙๕๐,๐๐๐ ๕ ๙๕๐,๐๐๐ ๑๗ ๖,๘๕๐,๐๐๐

       นันทนาการในทองถ่ิน

๕.๔  แนวทางการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจ ๒ ๒,๑๗๐,๐๐๐ ๒ ๒,๑๘๐,๐๐๐ ๒ ๒,๑๙๐,๐๐๐ ๖ ๖,๕๔๐,๐๐๐

       ถายโอน

๕.๕  แนวทางการพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน การศึกษา ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๖ ๒๒๐,๐๐๐

       นอกระบบและตามอัธยาศัย

รวม ๕๑ ๒๐,๖๒๑,๐๐๐ ๓๗ ๑๓,๔๕๗,๐๐๐ ๓๕ ๘,๙๒๗,๐๐๐ ๑๒๓ ๔๓,๐๐๕,๐๐๐



สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

รวม ๓ ป

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณ

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑

ผ.03

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๑  แนวทางการสงเสริมพัฒนาสุขาภิบาลและระบบ ๗ ๖๒๐,๐๐๐ ๑๓ ๒,๘๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๘๑๐,๐๐๐ ๓๒ ๔,๒๔๐,๐๐๐

       บริการสาธารณสุข

๖.๒  แนวทางการเสริมสรางสุขภาพแกประชาชน ๓ ๑๒๐,๐๐๐ ๓ ๑๒๐,๐๐๐ ๒ ๑๑๐,๐๐๐ ๘ ๓๕๐,๐๐๐

๖.๓  แนวทางการปองกันและควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ ๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๒ ๗๒๐,๐๐๐

๖.๔  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๙๐๐,๐๐๐

       สาธารณสุขทั้งภาครัฐ-ภาคประชาชน

๖.๕  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทย ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๓ ๒๔๐,๐๐๐

       และสมุนไพรทองถ่ิน

๖.๖  แนวทางการสนับสนุน สงเสริม การมีสวนรวมของ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๒๐๐,๐๐๐

       องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาชน

       ในการจัดบริการดานสาธารณสุขในชุมชน

รวม ๑๗ ๑,๗๖๐,๐๐๐ ๒๓ ๓,๙๕๐,๐๐๐ ๒๑ ๑,๙๔๐,๐๐๐ ๖๑ ๗,๖๕๐,๐๐๐



สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

รวม ๓ ป

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณ

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑

ผ.03

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

๗.๑  แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ ๑๗ ๔๖,๘๙๐,๐๐๐ ๑๖ ๔๖,๘๖๐,๐๐๐ ๑๘ ๔๗,๐๑๐,๐๐๐ ๕๑ ๑๔๐,๗๖๐,๐๐๐

       บริหารงานองคกร ตามหลักธรรมาภิบาลและ

       สงเสริมแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติ

       มิชอบในวงราชการ

๗.๒  แนวทางการเสริมสรางความรูความเขาใจการเมือง ๔ ๑๖๐,๐๐๐ ๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๐ ๓๘๐,๐๐๐

       ในระบอบประชาธิปไตยและสงเสริมการมีสวนรวม

       ของประชาชนในทองถ่ิน

๗.๓  แนวทางการพัฒนาการใหบริการประชาชน โดยการ ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๔ ๔,๘๐๐,๐๐๐

       ลดระยะเวลาและขั้นตอนการใหบริการประชาชน

๗.๔  แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ๙ ๑,๓๗๐,๐๐๐ ๙ ๑,๓๗๐,๐๐๐ ๙ ๑,๓๗๐,๐๐๐ ๒๗ ๔,๑๑๐,๐๐๐

       ในองคกร

๗.๕  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายไดของทองถ่ิน ๓ ๑๓๐,๐๐๐ ๔ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๓ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๓๙๐,๐๐๐

๗.๖  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช ๕ ๒๒,๕๔๗,๘๐๐ ๖ ๑๓,๗๐๐,๐๐๐ ๕ ๑๒,๒๘๐,๐๐๐ ๑๖ ๔๘,๕๒๗,๘๐๐

       และสถานท่ีปฏิบัติงาน



สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

รวม ๓ ป

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณ

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑

ผ.03

๗.๗  แนวทางการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอย ๗ ๘๕๐,๐๐๐ ๗ ๘๕๐,๐๐๐ ๗ ๘๕๐,๐๐๐ ๒๑ ๒,๕๕๐,๐๐๐

       และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

       ประชาชนและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

       ในชุมชน

๗.๘  แนวทางการบริหารจัดการและแกไขปญหาจราจร ๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๖ ๗๕๐,๐๐๐

รวม ๔๘ ๗๓,๖๙๗,๘๐๐ ๔๘ ๖๕,๗๗๐,๐๐๐ ๔๙ ๖๓,๘๐๐,๐๐๐ ๑๔๕ ๒๐๓,๒๖๗,๘๐๐



สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

รวม ๓ ป

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณ

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑

ผ.03

๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดทําระบบฐานขอมูล

   ทองถิ่น

๘.๑  แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ -        -                 -        -                 -        -                 -        -                      

       ดานระบบฐานขอมูลทองถิ่น

๘.๒  แนวทางการพัฒนา ICT เพื่อการบริหารจัดการ 1          30,000          2          530,000        2          130,000        5          690,000             

       ภายในองคกรและการใหบริการประชาชน

๘.๓  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยี 1          20,000          1          20,000          1          20,000          3          60,000               

       สารสนเทศ

รวม ๒ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๕๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๘ ๗๕๐,๐๐๐

รวมจํานวนโครงการทั้งหมด ๒๔๒ ๑๕๕,๗๑๘,๒๐๐ ๒๔๘ ๙๗๒,๒๙๐,๘๐๐ ๒๐๙ ๑๓๔,๙๑๕,๘๐๐ ๖๙๙ ๑,๒๖๒,๙๒๔,๘๐๐



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกอสรางเปลี่ยน  - เพื่อจายเปนคากอสราง  - กอสรางเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํา ๓๖๕,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

ทิศทางการไหลของน้ํา เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํา บริเวณรางระบายน้ํา หมูที่ 1 ระยะทาง ประสิทธิภาพดีขึ้น

บริเวณรางระบายน้ํา บริเวณรางระบายน้ํา บานพญาผาบ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ที่กอสราง  - ประชาชนไมประสบ

หมูที่ 1 บานพญาผาบ หนาบานครูไวพจน 0.40 เมตร พรอมบอพัก ความยาวรวม ปญหาน้ําทวมขัง

ออกมาถึงรางระบายน้ํา ไมนอยกวา 130.00 เมตร

หนาโรงแรมแฟนตาซี และทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง

โดยวางทอสงน้ํา 0.60 เมตร พรอมบอพัก 

ความยาวรวมไมนอยกวา 90 เมตร

(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลบานกลาง)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๒ โครงการกอสรางราง  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ๑๓๕,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

ระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู รูปตัวยูมีฝาปด หมูที่ 1 บานพญาผาบ ระยะทาง ประสิทธิภาพดีขึ้น

มีฝาปด หมูที่ 1 บานพญาผาบ ทางระบายน้ําสาธารณะและ ขนาดกวาง 0.30 เมตร ที่กอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง หนา 0.10 เมตร ลึกไมนอยกวา 0.30 ปญหาน้ําทวมขัง

เมตร ยาว 45.00 เมตร 

สถานที่กอสรางบริเวณ

ขางบานนายสุพจน เขื่อนแกว ถึง 

รางระบายน้ําเดิม

(ตามรายละเอียดและแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลบานกลาง)



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๓ โครงการกอสรางเสริมผิว  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติก ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูบานสามารถสัญจรได คอนกรีต หมูที่ 1 บานพญาผาบ ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

หมูที่ 1 บานพญาผาบ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก ขนาดกวาง 3.50 - 4.00 เมตร ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ยาว 355 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก เสริมผิวจราจรไมนอยกวา 1,000  - การคมนาคมในหมูบาน

ตารางเมตร สถานที่กอสรางตั้งแต สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สามแยกหนาอาคารอเนกประสงค ถึง

ทางหลวงหมายเลข 114



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๔ โครงการกอสรางปดฝาราง  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางปดฝารางระบายน้ํารูปตัววี ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

ระบายน้ํารูปตัววี หมูที่ 1 ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู กวาง 1.10 เมตร หนา 0.10 เมตร รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

บานพญาผาบ ทางระบายน้ําสาธารณะและ ยาว 136.00 เมตร สถานที่กอสราง ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง บริเวณบานนางดารา  บารมี ถึง ปญหาน้ําทวมขัง

 บานลุงทร  บุญคุณ

(ตามรายละเอียดและแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลบานกลาง)

๕ โครงการกอสรางเสริมผิว  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางเสริมผิวจราจร ๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

จราจร หมู ๑ บานพญาผาบ หมูบานสามารถสัญจรได แอสฟสติกคอนกรีต กวางเฉลี่ย ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็วปลอดภัยทุก ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๒,๒๕๕.๐๐ ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวกและ ไมนอยกวา ๙,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร  - การคมนาคมในหมูบาน

รวดเร็วขึ้น ภายในหมูบานพญาผาบ สะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา ขนาด ๕๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

พรอมขยายถนน  หมูที่  ๒ ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ลึกไมนอยกวา ระยะทาง ประสิทธิภาพดีขึ้น

บานทาลอ-ศรีคํา ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘๕.๐๐ ที่กอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง เมตร บริเวณสามแยกคุมเทวี ถึง ปญหาน้ําทวมขัง

ลําเหมืองสาธารณะ

๗ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  -กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง ๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๒ บานทาลอ-ศรีคํา หมูบานสามารถสัญจรได ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็วปลอดภัยทุก 45.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต กวา ๑35.๐๐ ตารางเมตร ตั้งแต ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก บานนายบุญลพ สารีโนศักดิ์ ถึง  - การคมนาคมในหมูบาน

ศาลประจําหมูบาน สะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๘ โครงการเสริมผิวจราจร  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - เสริมผิวจราจร แอสฟลตติกฯ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๒ บานทาลอ - ศรีคํา หมูบานสามารถสัญจรได กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็วปลอดภัยทุก หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ที่บํารุงรักษา สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ไมนอยกวา ๔๘๐ ตารางเมตร ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก บริเวณทางโคงหอกระจายขาว

๙ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล. กวาง ๓.๕๐ ๐ ๒๑๕,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๒ บานทาลอ-ศรีคํา หมูบานสามารถสัญจรได เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็วรวมทั้งขนสง ๑๐๖.๐๐  เมตร  หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ผลผลิตออกสูตลาดไดสะดวก ไมนอยกวา ๓๗๑.๐๐ ตารางเมตร ปลอดภัย

รวดเร็วขึ้น ตั้งแต บานนายสวาง แกวสาว  - การคมนาคมในหมูบาน

ถึงบานนายอดิเรก จําปานิล สะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๑๐ โครงการกอสรางถนน  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล. ขนาด ๐ ๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

พรอมรางระบายน้ํา หมูบานสามารถสัญจรได กวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

หมูที่ ๒ บานทาลอ-ศรีคํา สะดวก รวดเร็วปลอดภัยทุก ยาว ๕๑๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ไมนอยกวา ๒,๐๗๒ ตารางเมตร ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก พรอมรางระปายน้ํารูปตัวยูมีฝาปด  - ระบบระบายน้ําเสียมี

 - เพื่อใหมีทางสําหรับ ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ลึกไมนอยกวา ประสิทธิภาพดีขึ้น

ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู  ๐.๓๐ เมตร บริเวณแยกทางเขา  - ประชาชนไมประสบ

ทางระบายน้ําสาธารณะและ บานตนฮ่ัง ถึงบานนายนิคม ไชยเหล็ก ปญหาน้ําทวมขัง

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง

๑๑ โครงการวางทอระบายน้ํา  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - วางทอระบายน้ํา Ø ๐.๓๐ เมตร ๐ ๒๔,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

หมูที่ ๒ บานทาลอ-ศรีคํา ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู พรอมบอพักความยาวไมนอยกวา ระยะทาง ประสิทธิภาพดีขึ้น

ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๒๐.๐๐ เมตร บริเวณทางสาธารณ ที่กอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ประโยชน ตรงขามวัดศรีคํา ปญหาน้ําทวมขัง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๑๒ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล.กวาง ๓.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมู  ๓  บานขี้เหล็ก หมูบานสามารถสัญจรได เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ยาว ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก ๑๖๕.๐๐  เมตร  หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ไมนอยกวา ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก ตั้งแตสวนนายสุทัศน ถึงถนน คสล.  - การคมนาคมในหมูบาน

เดิมหลังโรงงานอุตสาหกรรม สะดวก รวดเร็วขึ้น 

๑๓ โครงการวางทอระบายน้ํา  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - วางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผา ๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

หมูที่  ๓  บานขี้เหล็ก ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร พรอมบอพัก ระยะทาง ประสิทธิภาพดีขึ้น

ทางระบายน้ําสาธารณะและ ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๑.๓๕ เมตร ที่กอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร ตั้งแตปาชา ปญหาน้ําทวมขัง

บานขี้เหล็ก ถึง ลําเหมืองรองคด



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๑๔ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล. ตั้งแตถนน ๐ ๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมู  ๓  บานขี้เหล็ก หมูบานสามารถสัญจรได ทางไปปาชาบานขี้เหล็ก ถึง ทาง ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก หลวงแผนดิน หมายเลข ๑๑๔๗ ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต สันปาฝาย-สันกําแพง ขนาดกวาง ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๘.๐๐ เมตร  - การคมนาคมในหมูบาน

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย สะดวก รวดเร็วขึ้น 

กวา ๑,๗๕๒.๐๐ ตารางเมตร พรอม

ไหลทางดินลูกรังขางละ ๐.๕๐ เมตร

๑๕ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล. กวาง ๓.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๔ บานสันปาฝาย หมูบานสามารถสัญจรได เมตร ยาว ๑27.๐๐ เมตร หนา ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ๓81.๐๐ ตารางเมตร บริเวณ ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก บานนายอุดม พรมสนธิ ถึง บาน  - การคมนาคมในหมูบาน

นายเจริญพงษ  พรมสนธิ สะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๑๖ โครงการกอสรางรางระบาย  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ๕๘,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

น้ํา คสล. รูปตัวยู มีฝาปด ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู มีฝาปดขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร หนา รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพดีขึ้น

หมูที่ ๔ บานสันปาฝาย ทางระบายน้ําสาธารณะและ 0.10 เมตร ลึกไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง บริเวณหนาวัดสันปาฝาย ปญหาน้ําทวมขัง

ยาวไมนอยกวา ๑๙.๐๐ เมตร 

๑๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 97,000 ๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

คสล. รูปตัวยูมีฝาปด ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู มีฝาปด ขนาดกวาง 0.30 เมตร รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพดีขึ้น

หมูที่ 4 บานสันปาฝาย ทางระบายน้ําสาธารณะและ หนา 0.10 เมตร ลึกไมนอยกวา ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง 0.30 เมตร ยาว 32.00 เมตร ปญหาน้ําทวมขัง

สถานที่กอสรางบริเวณ บานนายวิชัย

นามะยอม ถึง รางระบายน้ําเดิม



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๑๘ โครงการกอสรางเสริมผิว  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - เสริมผิวจราจรแอสฟสติกคอนกรีต ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

จราจรแอสฟสติกคอนกรีต  หมูบานสามารถสัญจรได คอนกรีต ทุกซอย ของหมูที่  ๔ ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

หมู ๔ บานสันปาฝาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก บานสันปาฝาย มีพื้นที่ไมนอยกวา ที่บํารุงรักษา สะดวกรวดเร็วและ

(ทุกซอย) ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ๑,๖๙๕.๐๐ ตารางเมตร ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก  - การคมนาคมในหมูบาน

สะดวก รวดเร็วขึ้น 

๑๙ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๐ ๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๔ บานสันปาฝาย หมูบานสามารถสัญจรได ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

(หนองเปด) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต กวา ๑,๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พรอม ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก วางทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง  - การคมนาคมในหมูบาน

๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็วขึ้น 

บริเวณหมูบานหนองเปด ถึง 

โครงการเหมาหยาง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๒๐ โครงการกอสรางรางระบาย  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

น้ํา คสล. รูปตัวยู มีฝาปด ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ยาวไมนอยกวา ๘๔.๐๐ เมตร รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพดีขึ้น

หมูที่ ๔ บานสันปาฝาย ทางระบายน้ําสาธารณะและ ลึกไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร บริเวณดาน ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง หลังวัดสันปาฝาย ปญหาน้ําทวมขัง

๒๑ โครงการกอสรางรางระบาย  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ๐ ๗๔๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

น้ํา คสล. รูปตัวยู มีฝาปด ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู รูปตัวยู มีฝาปด ขนาดกวาง ๐.๓๐ รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมูที่ ๔  บานสันปาฝาย ทางระบายน้ําสาธารณะและ เมตร ลึกไมนอยกวา ๐.๕๐ เมตร ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ยาว  ๒๕๙.๐๐ เมตร บริเวณซอย ปญหาน้ําทวมขัง

ขางธนาคารกรุงไทย ถึง ลําน้ํา

แมยาก  หมูที่ ๔ บานสันปาฝาย



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๒๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยูมีฝาปด ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

รูปตัวยูมีฝาปด ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกไมนอยกวา รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมูที่ ๕  บานศรีชุม ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ เมตร ยาวไมนอยกวา ๓๖.00 ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

(บานนายสันติสุข  นักพรต) ปองกันปญหาน้ําทวมขัง เมตร บริเวณบานนายสันติสุข นักพรต ปญหาน้ําทวมขัง

ถึง บานนางแสงอิ่น  กันธะสะวะ 

หมูที่ ๕  บานศรีชุม

๒๓ โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

หมูท่ี ๕ บานศรีชุม ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ความยาวรวมไมนอยกวา ๓๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ประสิทธิภาพดีขึ้น

(บานนายเสาร ตะกิดุก) ทางระบายน้ําสาธารณะและ บริเวณบานนายเสาร ตะกิดุก ถึง ที่กอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง รางระบายน้ํา เดิม ปญหาน้ําทวมขัง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๒๔ โครงการกอสรางเสริมผิวถนน  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางเสริมผิวถนน คสล. ๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

คสล. หมูที่ ๕ บานศรีชุม หมูบานสามารถสัญจรได ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

(บานนายมานิตย  มาแจม) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก เมตร ยาว  ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ไมนอยกวา ๔๐.๐๐ ตารางเมตร ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก บริเวณบานนายมานิตย มาแจม หมูที่ ๕  - การคมนาคมในหมูบาน

สะดวก รวดเร็วขึ้น 

๒๕ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ๑๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

คสล. รูปตัวยูมีฝาปด ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู มีฝาปดขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมูที่ ๕ บานศรีชุม ทางระบายน้ําสาธารณะและ ลึกไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร ยาวไมนอย ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

(บานนางซอน  พงษแจม) ปองกันปญหาน้ําทวมขัง กวา ๔๖.๐๐ เมตร บริเวณบานนางซอน ปญหาน้ําทวมขัง

พงษแจม ถึง บานนางไร  จําปาโชค 

หมูที่ ๕ บานศรีชุม



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๒๖ โครงการวางทอ คสล. (มอก.)  - เพื่อใหการคมนาคมใน โครงการวางทอ คสล. (มอก.) ๖๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๕ บานศรีชุม หมูบานสามารถสัญจรได ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร พรอม ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก บอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ๒๗๗.๐๐ เมตร บริเวณบานนายนิรุต ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก เรือนเปง ถึง สวนนายจรัญ  - การคมนาคมในหมูบาน

กันทาผาบ

๒๗ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล. ตั้งแต ๐ ๑,๐๔๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๕ บานศรีชุม หมูบานสามารถสัญจรได โรงงานนองขวัญ ถึงบริเวณหลังวัด ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

(ตั้งแตโรงงานนองขวัญ) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก ศรีชุม ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ๐.๑๕ เมตร กวาง ๓.๐๐ เมตร ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก พรอมไหลทางลูกรังขางละ ๐.๕๐  - การคมนาคมในหมูบาน

เมตร  หรือมีพื้นทึ่ไมนอยกวา สะดวก รวดเร็วขึ้น 

๑,๘๐๐.๐๐  ตารางเมตร



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๒๘ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

รูปตัวยู มีฝาปด ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู มีฝาปด ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมู ๖ บานสิงหเคิ่ง ทางระบายน้ําสาธารณะและ เมตร ลึกไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ยาว  ๙๙.๐๐  เมตร  บริเวณ ปญหาน้ําทวมขัง

ดานขางหอพักรมเย็น

๒๙ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล.กวาง ๔.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่  ๖ บานสิงหเคิ่ง หมูบานสามารถสัญจรได เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ยาว ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก ๑๓๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต กวา ๕๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตั้งแต ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก หนาบานนางบัวจิ๋น  หนอชาย  - การคมนาคมในหมูบาน

ถึงหอพักชนิดา สะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๓๐ โครงการกอสรางราง  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป ๒๕๖,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

ระบายน้ํา รูปตัวยู มีฝาปด ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ตัวยูมีฝาปด ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมูที่  ๖  บานสิงหเคิ่ง ทางระบายน้ําสาธารณะและ เมตร  ลึกไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ยาว  ๘๒.๐๐  เมตร  ตั้งแตบาน ปญหาน้ําทวมขัง

นายถนอม  ขาวลําพล  ถึงบาน

นายสนั่น  หมูกลาง

๓๑ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยูมีฝาปด ๓๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

รูปตัวยูมีฝาปด ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกไมนอยกวา รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ เมตร ยาวไมนอยกวา ๑๒๒.๐๐ ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

(บริเวณบานนางเงิน  แกวศักดิ)์ ปองกันปญหาน้ําทวมขัง เมตร บริเวณบานนางเงิน  แกวศักดิ์ ปญหาน้ําทวมขัง

ถึง  บานนายคํา  ปญญาเคิ่ง 

หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๓๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

รูปตัวยู มีฝาปด ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู มีฝาปด ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมู ๖ บานสิงหเคิ่ง ทางระบายน้ําสาธารณะและ เมตร ลึกไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ยาว  ๙๓.๐๐ เมตร ตั้งแตซอย ๒ ปญหาน้ําทวมขัง

บานไรถึงทางหลวงหมายเลข ๑๑

๓๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป ๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

รูปตัวยู มีฝาปด ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ตัวยูมีฝาปด ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมู ๖ บานสิงหเคิ่ง ทางระบายน้ําสาธารณะและ เมตร ลึกไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ยาว ๔๐.๐๐ เมตร บริเวณซอย ๕ ปญหาน้ําทวมขัง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๓๔ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล. กวาง ๔.๐๐ ๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่  ๖  บานสิงหเคิ่ง หมูบานสามารถสัญจรได เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก รวม ๒๔๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ไมนอยกวา ๙๖๔.๐๐ ตารางเมตร ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก จากบานนางถาวร  จันทรเกตุ ถึง  - การคมนาคมในหมูบาน

สามแยกปาชาบานสิงหเคิ่ง

๓๕ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล.กวาง ๓.๐๐ ๐ ๗๗,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง หมูบานสามารถสัญจรได เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ยาว ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก ๔๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต กวา ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร บริเวณ ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก บานนางเขียว  ปญญาเคิ่ง  - การคมนาคมในหมูบาน



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๓๖ โครงการกอสรางราง  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป ๐ ๑,๑๓๑,๐๐๐ ๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี

ระบายน้ํา รูปตัวยู มีฝาปด ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ตัวยูมีฝาปด ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมูที่  ๖  บานสิงหเคิ่ง ทางระบายน้ําสาธารณะและ เมตร  ลึกไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ยาว  ๓๗๗.๐๐  เมตร  จากศาลา ปญหาน้ําทวมขัง

อเนกประสงคถึงหอพักวทัญู

๓๗ โครงการกอสรางราง  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

ระบายน้ํา รูปตัวยู มีฝาปด ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ตัวยูมีฝาปด ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมูที่  ๖  บานสิงหเคิ่ง ทางระบายน้ําสาธารณะและ เมตร  ลึกไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ความยาว  ๖๖.๕๐ เมตร  ตั้งแต ปญหาน้ําทวมขัง

บานนายประเสริฐ  นิลโขง  ถึง

รางระบายน้ําเดิมหลังบานนางพิกุล

คําอิ่น



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๓๘ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง ๐ ๐ ๑๓๐,๐๐๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง หมูบานสามารถสัญจรได ๔.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ไมนอยกวา ๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก บริเวณหอพักพอหลวง  - การคมนาคมในหมูบาน

๓๙ โครงการกอสรางเสริม  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ๐ ๐ ๑๗๐,๐๐๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

รางระบายน้ํา หมูที่ ๖ ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ฝาปด ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

บานสิงหเคิ่ง ทางระบายน้ําสาธารณะและ ความยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ลึกไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร บริเวณ ปญหาน้ําทวมขัง

หนาบานนายบุญสม มณีขัตย ถึง 

บานนางลูน มูลกลาง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๔๐ โครงการกอสรางวางทอ  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ๐ ๐ ๖,๘๕๐,๐๐๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

ระบายน้ํา หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พรอมบอพักน้ํา ระยะทาง ประสิทธิภาพมากขึ้น

(บริเวณสามแยกหอถังสูง) ทางระบายน้ําสาธารณะและ ความยาวรวมไมนอยกวา ๑,๓๖๖.๐๐ การวางทอ  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง เมตร บริเวณสามแยกหอถังสูงทางไป ระบายน้ํา ปญหาน้ําทวมขัง

บานแมยาก ถึง บริเวณปาชาบานศรีคํา 

หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง

 

๔๑ โครงการกอสรางวางทอ  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ๐ ๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

ระบายน้ํา หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พรอมบอพักน้ํา ระยะทาง ประสิทธิภาพมากขึ้น

(บริเวณหอพักรมิดา) ทางระบายน้ําสาธารณะและ ความยาวรวมไมนอยกวา ๕๗๕.๐๐ การวางทอ  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง เมตร บริเวณหอพักรมิดา ถึง ทางหลวง ระบายน้ํา ปญหาน้ําทวมขัง

แผนดินหมายเลข ๑๑ เชียงใหม–ลําปาง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๔๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยูมีฝาปด ๐ ๔๓๓,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

รูปตัวยูมีฝาปด ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกไมนอยกวา รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไมนอยกวา ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

(บริเวณบานนางลูน  มูลกลาง) ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ๑๖๐.๐๐  เมตร  บริเวณบานนางลูน ปญหาน้ําทวมขัง

มูลกลาง ถึง บานนางเขียว  ปญญาเคิ่ง

หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๔๓ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล. ๐ ๐ ๗๕๕,๐๐๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง หมูบานสามารถสัญจรได    ชวงที่ ๑ ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  ๗๐๗.๐๐  ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก ตารางเมตร  - การคมนาคมในหมูบาน

   ชวงที่ ๒ ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ยาว ๗๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 280.๐๐ 

ตารางเมตร

   ชวงที่ ๓ ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๖๗.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๒๐๑.๐๐ 

   ตารางเมตร 

หมูที่ ๖  บานสิงหเคิ่ง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๔๔ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล. พรอมราง ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง หมูบานสามารถสัญจรได ระบายน้ํา ถนนกวาง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

(บริเวณดานขางตลาดสิงหเคิ่ง) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๕๔๖.๐๐ ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก ตารางเมตร   พรอมรางระบายน้ํา  - การคมนาคมในหมูบาน

รูปตัวยูมีฝาปด ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ลึกไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร ยาวไมนอย

กวา ๑๕๖.๐๐ เมตร พรอมเสริมขอบ

รางระบายน้ํา  รูปตัวยูเดิม  สูงเฉลี่ย

๐.๑๕ เมตร ยาวไมนอยกวา ๑๕๖.๐๐ 

เมตร บริเวณดานขางตลาดสิงหเคิ่ง 

หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๔๕ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๗ บานรองสาว หมูบานสามารถสัญจรได ๔.๐๐ เมตร ยาวไมนอยกวา ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก ๑๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๗๕๒.๐๐ ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก ตารางเมตร พรอมไหลทางดินลูกรัง  - การคมนาคมในหมูบาน

ตามสภาพพื้นที่ พรอมกอสราง สะดวก รวดเร็วขึ้น 

รางระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาปด ขนาด

๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ลึกไมนอยกวา 

๐.๓๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา

๑๘๘.๐๐ เมตร บริเวณบานนาย

วชิราวุฒิ กรุณา ถึงบานนาย

สุธี เผือกผาสุก



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๔๖ โครงการวางทอระบายน้ํา  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  -วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด ๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี
หมู ๗ บานรองสาว ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ๐.๖๐ เมตร พรอมบอพัก ขนาด รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑.๓๕  เมตร ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ
ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ความยาวรวมไมนอยกวา ๔๗.๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง

เมตร บริเวณลําเหมืองซอยทางเขา
บานนายอมร  ทะนันชัย



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๔๗ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๐ ๕๙๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี
พรอมรางระบายน้ํา หมูที่ ๗ ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ระยะทาง ประสิทธิภาพมากขึ้น
บานรองสาว ทางระบายน้ําสาธารณะและ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ไมนอยกวา ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ปญหาน้ําทวมขัง
พรอมไหลทางดินลูกรัง ๐.๕๐ เมตร
พรอมกอสรางรางระบายน้ํา ขนาด 
๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ลึกไมนอยกวา
๐.๓๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา 
๑๑๐.๐๐  เมตร  บริเวณหนาบาน
นายสุธี  เผือกผาสุก  ถึงบาน
นายสถาพร  พรมพนัส



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๔๘ โครงการกอสรางราง  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

ระบายน้ํา คสล. ซอย ๔ ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู มีฝาปดขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมูที่ ๗ บานรองสาว ทางระบายน้ําสาธารณะและ ความยาวไมนอยกวา ๓๐.๐๐ เมตร ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ตั้งแตบานนายบุญเปง กันทะโล ปญหาน้ําทวมขัง

ถึงบานนายผล ปนตาแจม

๔๙ โครงการกอสรางราง  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

ระบายน้ํา คสล. หมูที่  ๗ ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู มีฝาปดขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

บานรองสาว ทางระบายน้ําสาธารณะและ ความยาวไมนอยกวา ๔๐.๐๐ เมตร ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง บริเวณหนานานนายธํารง ใจบาน ปญหาน้ําทวมขัง

ถึงบานนายสุธี เผือกผาสุก



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๕๐ โครงการกอสรางราง  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

ระบายน้ํา คสล. หมูที่  ๗ ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู รูปตัวยูมีฝาปดขนาด ๐.๓๐ x ๐๓๐ รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

บานรองสาว ทางระบายน้ําสาธารณะและ เมตร  ลึกไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ความยาวไมนอยกวา ๖๕.๐๐ เมตร ปญหาน้ําทวมขัง

พรอมตัดถนน บริเวณหนาบาน

นายวันพุทธ มงคล ถึงหนาบาน

นายไสว สุกันทะ

๕๑ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล. ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๗ บานรองสาว หมูบานสามารถสัญจรได ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไมนอย ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต กวา ๓๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก ไมนอยกวา ๑๑๕.๕๐  - การคมนาคมในหมูบาน

ตารางเมตร พรอมไหลทาง สะดวก รวดเร็วขึ้น 

บริเวณ บาน นายมา ธิวงคคํา

ถึงบานนางบัวตอง มณีสาว



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๕๒ โครงการเสริมผิวจราจร  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางเสริมผิวจราจร ขนาด ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๘ บานแมยาก หมูบานสามารถสัญจรได กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๒.๐๐ ระยะบํารุง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา รักษา สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ๑,๐๘๘.๐๐ ตารางเมตร บริเวณ ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก สามแยกบานนายอนันต ปนแจม ถึง  - การคมนาคมในหมูบาน

ถึงบานนางพัชรินทร ตันกลาง สะดวก รวดเร็วขึ้น 

๕๓ โครงการสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ๔๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

รูปตัวยู หมูที่ ๘ บานแมยาก ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู มีฝาปดขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

ทางระบายน้ําสาธารณะและ ลึกไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร ความ ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ยาวรวมไมนอยกวา ๑๓๗.๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง

เมตร บริเวณหอพัก สรอยสุดา ถึง

รางระบายน้ําเดิมบานนายอนันต

ปนแจม



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๕๔  โครงการกอสรางทอลอด  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางทอลอดคสล. เพื่อเปลี่ยน ๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - เพื่อเปลี่ยนทิศทาง

คสล. เพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ทิศทางการไหลของน้ํา พรอมฝายทดน้ํา (แหง) การไหลของน้ํา พรอม

ของน้ํา พรอมฝายทดน้ํา ทางระบายน้ําสาธารณะและ บริเวณ วัดดวงดี หมูที่ ๘ บานแมยาก ฝายทดน้ํา

บริเวณ วัดดวงดี ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ตามรายละเอียดแบบแปลน ของ

หมูที่ ๘ บานแมยาก เทศบาลตําบลบานกลาง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๕๕ โครงการเสริมผิวจราจร  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางเสริมผิวจราจร ๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๘ บานแมยาก หมูบานสามารถสัญจรได แอสฟลทติก ระยะบํารุง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก    ชวงที่ ๑ ความกวางขนาด ๘.๐๐ รักษา สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ขนาด ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก 0.04 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 1,360  - การคมนาคมในหมูบาน

ตารางเมตร สะดวก รวดเร็วขึ้น 

   ชวงที่ ๒ ความกวางขนาด ๕.๐๐

เมตร  ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา 

๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

๒,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณ

บานวรรณทวีสุข ถึง  ฝายคําแลนด



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๕๖ โครงการเสริมผิวจราจร  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางเสริมผิวจราจร ๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๘ บานแมยาก หมูบานสามารถสัญจรได แอสฟลทติด ขนาดกวาง ๓-๔ เมตร ระยะบํารุง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก หนา ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม รักษา สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ไมนอยกวา ๓๒๓.๐๐ เมตร หรือ ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก พื้นที่ไมนอยกวา  ๑,๑๕๖.๕๐  - การคมนาคมในหมูบาน

ตารางเมตร บริเวณหนาวัดแมยาก สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ดวงดี ถึงสะพานขามลําน้ําแมยาก

ไปบานสิงหเคิ่ง

๕๗ โครงการกอสรางยกระดับ  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ๐ ๐ ๕๑๐,๐๐๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

ถนน  คสล.  พรอมราง หมูบานสามารถสัญจรได มีฝาปดขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร รางระบายน้ํา ถนนในการสัญจรไดอยาง

ระบายน้ํา รูปตัวยู หมูที่  ๘ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก ความยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ลึก ที่ไดกอสราง สะดวกรวดเร็วและ

บานแมยาก ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร บริเวณ ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก บานนายศรีพรรณ พรมสนธิ ถึง  - การคมนาคมในหมูบาน

ลําเหมืองสาธารณประโยชน สะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๕๘ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล. พรอม ๐ ๐ ๙๘๐,๐๐๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

พรอมรางระบายน้ํารูปตัวยู หมูบานสามารถสัญจรได รางระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาปด ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

หมูที่ ๘ บานแมยาก สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก ความกวางถนน ๔.๐๐ เมตร ยาว ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ๑๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๖๙๒.๐๐  - การคมนาคมในหมูบาน

 - เพื่อใหมีทางสําหรับ ตารางเมตร พรอมไหลทางดินลูกรัง สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ความกวางรางระบายน้ําขนาด  - ระบบระบายน้ําเสียมี

ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ประสิทธิภาพมากขึ้น

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ไมนอยกวา ๑๗๓.๐๐ เมตร ลึก  - ประชาชนไมประสบ

ไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร บริเวณ ปญหาน้ําทวมขัง

ดานขางโรงเรียนวัดขี้เหล็ก ถึง

ลําเหมืองสาธารณประโยชน



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๕๙ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมและ  - กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๒๐ ๐ ๗๘๘,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - การจัดเก็บและขนสง

ลานพักขยะเทศบาลตําบล การขนสงขยะมีความสะดวก เมตร ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ระยะทาง ขยะ สะดวกและรวดเร็ว

บานกลาง  หมูที่ ๙ รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ที่กอสราง ยิ่งขึ้น

บานกลาง ๑,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณ

ภายในลานพักขยะเทศบาลตําบล

บานกลาง หมูที่ ๙ บานกลาง

๖๐ โครงการปรับผิวถนนลูกรัง  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - ปรับผิวถนนลูกรัง ขนาดกวาง ๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๑๐  บานประตูโขง หมูบานสามารถสัญจรได ๓.๐๐ เมตร ยาว  ๔๑.๐๐  เมตร ระยะทางที่ ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก ตั้งแตบริเวณบานนายสุพจน ปรับปรุง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต จนสุดซอย (บริเวณซอยตรงขาม บํารุงรักษา ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก โรงผลิตน้ําด่ืม)  - การคมนาคมในหมูบาน



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๖๑ โครงการกอสรางรางระบาย  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ๙๖,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

น้ํา คสล. รูปตัวยู มีฝาปด ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู รูปตัวยูมีฝาปด   ขนาดกวาง รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมู ๑๐ บานประตูโขง ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร  ยาว ปญหาน้ําทวมขัง

๓๒.๐๐ เมตร ตั้งแตบริเวณมุมรั้ว

โรงเรียนบานประตูโขง ถึงสะพาน

ขามลําน้ํารองสาว

๖๒ โครงการกอสราง ถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๑๐ บานประตูโขง หมูบานสามารถสัญจรได ๑.๕๐ เมตร ยาวไมนอยกวา ๓๕.๕๐ ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก เมตร หนา ๐.๑0 เมตร หรือ มีพื้นที่ ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ไมนอยกวา ๕๓.๒5 เมตร บริเวณหอพัก ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก  วาณิชชา ถึงบาน นายสุพจน  - การคมนาคมในหมูบาน



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๖๓ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมและ  - กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๒.๕๐ ๔๕,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - การจัดเก็บและขนสง

หมูที่ ๑๐ บานประตูโขง การขนสงขยะมีความสะดวก เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ระยะทาง ขยะ สะดวกและรวดเร็ว

รวดเร็ว ยิ่งขึ้น เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๖๗.๕๐ ที่กอสราง ยิ่งขึ้น

ตารางเมตร บริเวณ บานนายติ๊บ 

ปญญาพุฒ ถึง บานนายสุนทร กลาแข็ง

๖๔ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - วางทอระบายน้ําพรอมกอสรางถนน ๔๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี
หมูที่ ๑๐ บานประตูโขง ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู คสล. ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ระยะทาง ประสิทธิภาพมากขึ้น

ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางทอระบาย  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๔๐๐.๐๐ น้ํา ปญหาน้ําทวมขัง

ตารางเมตร พรอมวางทอ คสล.

๑.๐๐ เมตร บริเวณดานขางวัด

ประตูโขง ดานทิศเหนือ



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๖๕ โครงการกอสรางรางระบาย  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ๐ ๖๖๖,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

น้ํา  คสล. หมู ๑๐  ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู รูปตัวยู  มีฝาปด  ขนาดกวาง รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

บานประตูโขง ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร  ยาว ปญหาน้ําทวมขัง

๒๒๒.๐๐ เมตร ตั้งแตบริเวณ

ซอยขางหอพักริมทุง ถึง ถนน

ทางไป หมูที่ ๗ บานรองสาว

๖๖ โครงการกอสรางรางระบาย  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา  คสล. ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

น้ํา คสล. รูปตัวยู มีฝาปด ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู รูปตัวยูมีฝาปด   ขนาดกวาง รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมู ๑๐ บานประตูโขง ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ x ๐.๓๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ไมนอยกวา  ๐.๓๐  เมตร  ยาว ปญหาน้ําทวมขัง

๒๓๙.๐๐ เมตร ตั้งแตบริเวณซอย

ขางหอพักริมทุง ถึง ลําน้ํารองสาว



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๖๗ โครงการกอสรางราง  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ๐ ๐ ๔๘๐,๐๐๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

ระบายน้ํา  หมูที่  ๑๐ ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู รูปตัวยู  มีฝาปด  ขนาดกวาง รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

บานประตูโขง ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ลึกไมนอยกวา ที่ไดกอสราง  - ประชาชนไมประสบ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร ปญหาน้ําทวมขัง

หนาบานนายอํานวย วรรณโพธิ์

(ซอย๑) ถึง บานนางยุพิน ปนทอง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๖๘ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - ชวงที่ ๑ ขนดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐ ๓๗๕,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๑๐ บานประตูโขง หมูบานสามารถสัญจรได ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต  ชวงที่ ๒ ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก ๖๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  - การคมนาคมในหมูบาน

๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร สะดวก รวดเร็วขึ้น 

 พื้นที่รวมชวงที่ ๑ และชวงที่ ๒ จํานวน

๖๒๔.๐๐ ตารางเมตร บริเวณดานขาง

หอพักบุญชูดานทิศตะวันออก



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๖๙ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน โครงการกอสรางถนน คสล. ๔๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๑๑ บานหอชัย หมูบานสามารถสัญจรได    ชวงที่ ๑ ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร        ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  ๘๔.๐๐ ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก ตารางเมตร  - การคมนาคมในหมูบาน

   ชวงที่ ๒ ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร สะดวกรวดเร็ว

ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๒86.๐๐ 

ตารางเมตร

   พรอมไหลทางดินลูกรังตามสภาพ

พื้นที่ พรอมกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

รูปตัวยูมีฝาปด ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร

ลึกไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร ยาวไมนอย

กวา ๖๗.๐๐ เมตร  บริเวณบาน

นายเทวิน  ชิดทอง ถึง หอพักนางเลื่อน 

หมูที่ ๑๑ บานหอชัย



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๗๐ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - การกอสรางรางระบายน้ํารูปตัววี ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

รูปตัววี หมูที่ ๑๑ บานหอชัย ระบายน้ําจากที่อยูอาศัยลงสู ขนาดปากรางกวาง ๑.๐๐ เมตร ทองราง รางระบายน้ํา ถนนในการสัญจรไดอยาง

ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๕๐ เมตร ลึกไมนอยกวา ๐.๕๐ เมตร ที่ไดกอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ปองกันปญหาน้ําทวมขัง ยาวไมนอยกวา ๑๒๐.00 เมตร บริเวณ ปลอดภัย

หอพัก ก.ก. เมนชั่น ถึง หอพักวุฒิชัย  - การคมนาคมในหมูบาน

สะดวก รวดเร็วขึ้น 

๗๑ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๑๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๑๑ บานหอชัย หมูบานสามารถสัญจรได ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

(บริเวณรานผามานศรีไพร) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ๒๑๙.๐๐ ตารางเมตร พรอมไหลทาง ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก ดินลูกรัง ตามสภาพพื้นที่ บริเวณราน  - การคมนาคมในหมูบาน

ผามานศรีเพ็ญ  ถึง  บานนางเขียว 

จันทรกลาง หมูที่ ๑๑  บานหอชัย



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๗๒ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๑๑ บานหอชัย หมูบานสามารถสัญจรได  หนา 0.15 เมตร ยาว 84.00 เมตร ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 252.00 ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ตารางเมตร สถานที่กอสรางบริเวณ ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก ดานหลังศูนยเจริญวัย  - การคมนาคมในหมูบาน

เทศบาลตําบลบานกลาง ถึง สะดวกรวดเร็ว

บานนางสุพิน  สุขเหล็ก พรอมเสริม

ผิวถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา 92.00 ตารางเมตร

ดานขางศุนยเจริญวัย

เทศบาลตําบลบานกลาง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๗๓ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหการคมนาคมใน  - กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๒.๔๐ ๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

หมูที่ ๑๒  บานแจมพัฒนา หมูบานสามารถสัญจรได เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไมนอยกวา ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

(บริเวณบานนายเจตน  อุชิชิน) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก ๘๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ที่กอสราง สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนสงผลผลิต ๑๙๙.๒๐ ตารางเมตร บริเวณบาน ปลอดภัย

ออกสูตลาดไดสะดวก นายเจตน  อุชชิน ถึง คลองชลประธาน  - การคมนาคมในหมูบาน

หมูที่ ๑๒  บานแจมพัฒนา สะดวกรวดเร็ว

๗๔ โครงการกอสรางปรับปรุง  - เพื่อใหมีเสนทางในการ  - กอสรางสะพาน คสล. ขนาดกวาง ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนมีสะพาน

สะพานขามลําน้ําแมตีบ คมนาคมในหมูบานเพิ่มข้ึน ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร (แหง) ใชเปนเสนทางในการ

ขางวัดบานแจม หมูที่  ๑๒ สามารถสัญจรไดสะดวก ขามลําน้ําแมตีบ บริเวณหมูที่ ๑๒ สัญจรได

บานแจมพัฒนา รวดเร็ว ปลอดภัยทุกฤดูกาล บานแจมพัฒนา  - การคมนาคมในหมูบาน

รวมทั้งขนสงผลผลิตออกสู สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ตลาดไดสะดวก



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๗๕ โครงการขยายสะพาน  - เพื่อใหมีเสนทางในการ  - การกอสราง ขยายสะพานขามคลอง ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนมีสะพาน

คลองชลประทาน คมนาคมในหมูบานเพิ่มข้ึน ชลประธาน ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร (แหง) ใชเปนเสนทางในการ

สามารถสัญจรไดสะดวก ยาว ๕.๕๐ เมตร พรอมเสริมผิวจราจร สัญจรได

รวดเร็ว ปลอดภัยทุกฤดูกาล สะพาน บริเวณบานนายกรพงษ  - การคมนาคมในหมูบาน

รวมทั้งขนสงผลผลิตออกสู คุณาพรไชยพงษ สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ตลาดไดสะดวก

๗๖ โครงการกอสรางซอมแซม  - เพื่อกอสราง ปรับปรุง  - กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละของ  - ประชาชนสามารถใช

ถนนภายในตําบล ซอมแซม ถนนภายในตําบล ถนนภายในตําบล ตามการ ระยะทาง ถนนในการสัญจรไดอยาง

ใหอยูในสภาพดี สัญจรได สํารวจออกแบบประมาณการ ที่ปรับปรุง สะดวก รวดเร็ว และ

สะดวก ปลอดภัย ของเทศบาล จากขอเสนอของ ซอมแซม ปลอดภัย

 - เพื่อเพิ่มเสนทางการ ประชาชนหรือผูนําทองถิ่น  - เปนโครงขายคมนาคม

คมนาคมสัญจรใหเชื่อมตอ รองรับการขยายตัวของ

ครอบคลุมพื้นที่ทั่วถึงกัน ภาคเศรษฐกิจและ

ทั้งตําบล อุตสาหกรรม



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๗๗ โครงการกอสราง ปรับปรุง  - เพื่อใหมีทางสําหรับ  - กอสรางทอ/ รางระบายน้ํา ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ รอยละของ  - ระบบระบายน้ําเสีย

ซอมแซมทอ/ รางระบายน้ํา ระบายน้ําจากที่อยูอาศัย พรอมบอพักและขุดลอก ตามการ ระยะทาง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภายในตําบล ลงศูทางระบายน้ําสาธารณะ สํารวจออกแบบประมาณการของ ที่กอสราง  - ประชาชนไมประสบ

 - ปองกันปญหาน้ําทวมขัง เทศบาล จากขอเสนอของประชาชน ปญหาน้ําทวมขัง

๗๘ โครงการเสริมผิวจราจร  - เพื่อใหการคมนาคม  - เสริมผิวจราจรแอสฟลติก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนใชเสนทาง

ทั้งตําบล ในตําบลเปนไปดวยความ คอนกรีต หนา ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ถนนไดอยางสะดวก

สะดวก ปลอดภัย หมูที่ ๑ ถึง หมูที่ ๑๒ บํารุงรักษา ปลอดภัย



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

ผ.01

๑๘,๙๓๗,๐๐๐ ๒๘,๖๘๙,๐๐๐ ๒๑,๔๐๕,๐๐๐
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ แนวทางการปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟา ประปา
ตัวชี้วัด หนวยงาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกอสรางประปาผิวดิน  - เพื่อใหประชาชนมีน้ํา โครงการวางทอน้ําประปาภายใน ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ตอจากทอ หมูที่ ๒ อุปโภคบริโภคใชอยาง หมูบาน พญาผาบ ขนาดทอ ความยาวทอ บริโภคใชอยางพอเพียง

บานทาลอ-ศรีคํา เพียงพอ PVC Ø ขนาด ๑๓.๕๐ มม. น้ําประปา

จํานวน ๕๙๐ ทอน หรือมีความ

ยาวไมนอยกวา ๒,๓๖๐ เมตร

ตามแบบแปลนของเทศบาล

ตําบลบานกลาง

๒ โครงการปรับปรุงระบบ  - เพื่อใหประชาชนในหมูบาน  - ปรับปรุงระบบประปา 280,000 ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

ประปาหมูบาน ปรับปรุงระบบ มีน้ําใชในการอุปโภคบริโภค หมูบาน ปรับปรุงระบบทอ ความยาวทอ บริโภคใชอยางพอเพียง

ทอ พีวีซี หมูที่ 4 ที่เพียงพอ พีวีซี หมูที่ 4 บานสันปาฝาย น้ําประปา

บานสันปาฝาย หนองเปด หนองเปด

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว

ระยะทางรวม 400.00 เมตร

ภายในหมูบานหนองเปด

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ แนวทางการปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟา ประปา
ตัวชี้วัด หนวยงาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง
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๓ โครงการขยายเขตไฟฟา  - เพื่อใหประชาชนสัญจร  - ขยายเขตไฟฟาบานหนองเปด ๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ รอยละของการ  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

สาธารณะ หมูที่ ๔ บาน ไปมาในเวลากลางคืนได ยาว ๔๐.๐๐ เมตร โดยปกเสา ขยายเขตไฟฟา ไปมาในเวลากลางคืน ดวย

สันปาฝาย (บานหนองเปด) สะดวก ปลอดภัย คอร.ขนาด ๙.๐๐ เมตร จํานวน ความสะดวก ปลอดภัยใน

 - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ๑ ตน ระบบ ๓ เฟส  ๔ สาย ชีวิตและทรัพยสิน

ในเวลากลางคืน

๔ โครงการเปลี่ยนโคมไฟ  - เพื่อใหประชาชนสัญจร  - เปลี่ยนโคมไฟกิ่งถนนเปน ๐ ๙๔,๐๐๐ ๐ จํานวน (จุด)  - ประชาชนสัญจรไปมา กองชาง

สาธารณะ หมูที่ ๔ บาน ไปมาในเวลากลางคืนได โคมหลอดโซเดียม  ๑๒๕  W สะดวกและปลอดภัย

สันปาฝาย (บานหนองเปด) สะดวก ปลอดภัย จํานวน ๑๒ ชุด ตั้งแตสะพาน

 - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ศรีบุญยืน ถึง นิคมแกรน 

ในเวลากลางคืน

๕ โครงการขยายเขตไฟฟา  - เพื่อใหประชาชนสัญจร  - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ รอยละของการ  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

สาธารณะ หมูที่ ๕ บานศรีชุม ไปมาในเวลากลางคืนได บริเวณถนนสายสํานักแมชี ขยายเขตไฟฟา ไปมาในเวลากลางคืน ดวย

สะดวก ปลอดภัย ประมาณ ๕๐๐.๐๐ เมตร ตาม ความสะดวก ปลอดภัยใน

 - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ประมาณการของการไฟฟา ชีวิตและทรัพยสิน

ในเวลากลางคืน สวนภูมิภาค



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ แนวทางการปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟา ประปา
ตัวชี้วัด หนวยงาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๖ โครงการปรับปรุงระบบทอ  - เพื่อใหประชาชนในหมูบาน  - ปรับปรุงระบบประปา ๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๐ จํานวนครุภัณฑ  - ประชาชนมีน้ําใชในการ กองชาง

ประปา หมูที่ ๕ บานศรีชุม มีน้ําใชในการอุปโภคบริโภค หมูบาน โดยการเปลี่ยนทอเดิม  ที่ไดมาตรฐาน อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ที่เพียงพอ จาก ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ เปน ๔ นิ้ว  - ปญหาขาดแคลนน้ําลดลง

ชั้น ๘.๕ ความยาวรวมไมนอย 

กวา ๑,๘๐๐.๐๐  เมตร

7 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา  - เพื่อใหประชาชนมีน้ํา  - โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

หนองแงะ อุปโภคบริโภคใชอยาง หนองแงะ ขนาดกวาง (บอ) บริโภคใชอยางพอเพียง

เพียงพอ ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐

เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร

๘ โครงการขยายเขตไฟฟา  - เพื่อใหประชาชนสัญจร  - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน (จุด)  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

สาธารณะ  หมูที่  ๗ ไปมาในเวลากลางคืนได บริเวณบานนายอุดม ถึง ไปมาในเวลากลางคืน ดวย

บานรองสาว สะดวก ปลอดภัย บานนายจํารัส ใจจิตแจม ความสะดวก ปลอดภัยใน

 - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ชีวิตและทรัพยสิน

ในเวลากลางคืน



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ แนวทางการปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟา ประปา
ตัวชี้วัด หนวยงาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๙ โครงการขยายเขตไฟฟา  - เพื่อใหประชาชนสัญจร  - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน (จุด)  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

สาธารณะ หมูที่ ๘ บานแมยาก ไปมาในเวลากลางคืนได ภายในหมูบานฝายคําแลนด ไปมาในเวลากลางคืน ดวย

สะดวก ปลอดภัย ความสะดวก ปลอดภัยใน

 - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ชีวิตและทรัพยสิน

ในเวลากลางคืน

๑๐ โครงการขุดเจาะบอบาดาล  - เพื่อบรรเทาปญหาการ  - ขุดเจาะบอบาดาล พรอมวาง ๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนมีน้ําใชในการ กองชาง

หมูที่  ๘  บานแมยาก ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค ระบบสงน้ําประปา ตามแบบ (บอ) อุปโภค บริโภค

ในชวงภัยแลง แปลนของเทศบาล

๑๑ โครงการขยายเขตประปา  - เพื่อใหประชาชนในหมูบาน  - ขยายเขตประปาภูมิภาค ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละชอง  - ประชาชนมีน้ําใชในการ กองชาง

ภูมิภาค หมูที่ ๘ บานแมยาก มีน้ําใชในการอุปโภคบริโภค ภายในหมูบาน หมูที่ ๘ การขยายเขต อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ที่เพียงพอ บานแมยาก ประปาภูมิภาค  - ปญหาขาดแคลนน้ําลดลง

๑๒ โครงการติดตั้งระบบกรองน้ํา  - เพื่อใหไดน้ําสะอาดใชใน  - ติดตั้งระบบกรองน้ําจาก ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนมีน้ําสะอาด กองชาง

หมูที่  ๘  บานแมยาก การอุปโภค-บริโภคในชวง บอบาดาลที่ขุดเจาะ ตามแบบ (จุด) ใชในการอุปโภค-บริโภค

ภัยแลง แปลนของเทศบาล



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ แนวทางการปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟา ประปา
ตัวชี้วัด หนวยงาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๑๓ โครงการกอสรางแทงคน้ํา  - เพื่อบรรเทาปญหาการ  - กอสรางแทงคน้ําหอถังสูง ๐ ๐ ๗๕๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนมีน้ําใชในการ กองชาง

หอถังสูง หมูที่ ๙ บานกลาง ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน (แทงค) อุปโภค บริโภค

ในชวงภัยแลง

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟา  - เพื่อใหประชาชนสัญจร  - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของการ  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

สาธารณะ  หมูที่ ๙ บานกลาง ไปมาในเวลากลางคืนได ตั้งแตบานนายสีทอน  บํารุงแจม ขยายเขตไฟฟา ไปมาในเวลากลางคืน ดวย

สะดวก ปลอดภัย ถึง บานนายสมศักดิ์  ดวงแกวกลาง ความสะดวก ปลอดภัยใน

 - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ชีวิตและทรัพยสิน

ในเวลากลางคืน

๑๕ โครงการขุดเจาะบอบาดาล  - เพื่อบรรเทาปญหาการ  - ขุดเจาะบอบาดาล พรอมวาง ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนมีน้ําใชในการ กองชาง

หมูที่  ๑๐ บานประตูโขง ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค ระบบสงน้ําประปา ตามแบบ (บอ) อุปโภค บริโภค

ในชวงภัยแลง แปลนของเทศบาล

๑๖ โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล  - เพื่อบรรเทาปญหาการ ขุดเจาะบอบาดาลพรอม ๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนมีน้ําใชในการ กองชาง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ แนวทางการปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟา ประปา
ตัวชี้วัด หนวยงาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

พรอมระบบกรองน้ํา หมูที่ ๑๒ ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค เครื่องกรองน้ํา (บอ) อุปโภค บริโภค

บานแจมพัฒนา ในชวงภัยแลง

๑๗ โครงการวางระบบประปา  - เพื่อบรรเทาปญหาการ  - วางระบบทอประปาจายน้ํา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ประชาชนมีน้ําใชในการ กองชาง

ขนาดใหญ จากสระเก็บน้ํา ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค จากบริเวณที่ขุดสระเก็บน้ํา ความยาวทอ อุปโภค บริโภค

เชื่อมตอกับระบบประปา ในชวงภัยแลง และมีน้ําใช ขนาดใหญเชื่อมตอกับประปา น้ําประปา

หมูบาน อยางพอเพียงตลอดป หมูบานในตําบลบานกลาง

๑๘ โครงการกอสรางแทงคน้ํา  - เพื่อใหมีปริมาณน้ําใช  - กอสรางแทงคน้ําประปา ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน ร.ร.บานกลางวิทยานุกูล กองชาง

ประปาหอสูง ร.ร. บานกลาง อุปโภคบริโภคพอเพียง หอสูง ภายในบริเวณ ร.ร. (แทงค) มีน้ําใชอยางพอเพียง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ แนวทางการปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟา ประปา
ตัวชี้วัด หนวยงาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๑,๙๓๐,๐๐๐ ๔,๐๕๙,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๓ แนวทางการปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหลงน้ํา
ตัวชี้วัด หนวยงาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการลอมรั้วรอบสระน้ํา  - เพื่อเปนการปองกัน  - ลอมรั้วลวดหนามรอบ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - ลดปญหาสัตวเขาไปใน กองชาง

ประจําหมูบาน หมูที่ ๕ การบุกรุกของสัตวเขาไป สระน้ําประจําหมูบาน หมูที่ ๕ ระยะทางที่ บริเวณสระน้ํา

บานศรีชุม ในสระน้ํา จํานวน ๕ เสน ความยาว กอสราง  - น้ําในสระมีความสะอาด

ไมนอยกวา  ๓๔๐.๐๐ เมตร สามารถนํามาใชประโยชนได

สามารถนํามาใชประโยชนได

๒ โครงการกอสรางพนังกั้นตล่ิง  - เพื่อปองกันตลิ่งลําน้ํา  - กอสรางพนังกั้นตล่ิง บริเวณ ๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ รอยละของ  - น้ําในลําน้ําแมยากไหล กองชาง

บริเวณในวัดแมยาก หมูที่  ๘ แมยากทรุดพังทลาย ในวัดแมยาก หมูที่  ๘  ความยาวที่ สะดวก ลดปญหาน้ําทวม

บานแมยาก บานแมยาก ตามแบบแปลน กอสราง ในฤดูน้ําหลาก

ของเทศบาล

3 โครงการกอสรางพนังกันตล่ิง  - เพื่อปองกันตลิ่งลําน้ํา  - กอสรางพนังปองกันตล่ิง ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละของ  - น้ําในหมูบานระบายไดดี กองชาง

คสล. หมูที่ 9 บานกลาง แมตีบทรุดพังทลาย คสล. ขนาดสูง 1.80 เมตร ความยาวที่  - ปญหาน้ําทวมขังลดลง

หนา 0.15 เมตร กอสราง

ยาวไมนอยกวา 50.00 เมตร 

สถานที่กอสรางบริเวณตลิ่ง

ลําน้ําแมตีบหลังอาคาร

อเนกประสงค

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๓ แนวทางการปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหลงน้ํา
ตัวชี้วัด หนวยงาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๔ โครงการกอสรางพนังกั้นดิน  - เพื่อใหน้ําไหลไดสะดวกขึ้น  - กอสรางพนังกั้นดินเรียงหิน ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - น้ําในหมูบานระบายไดดี กองชาง

เรียงหินยาแนว หมูที่ ๑๑ และสามารถนําน้ํามาใชใน ยาแนวบริเวณบานปาเขียว ความยาวที่  - ปญหาน้ําทวมขังลดลง

บานหอชัย การเกษตรเพิ่มขึ้น ถึง สะพานขามลําน้ําแมตีบ กอสราง

ทวมขัง หนาศูนยวัฒนธรรม ความยาว

ไมนอยกวา ๑๑๐.๐๐ เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล

บานกลาง

๕ โครงการกอสรางราว  - เพื่อปองกันอุบัติเหตุจาก   - กอสรางราวกันตก เลียบ ๐ ๙๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - อุบัติเหตุบนเสนทางลดลง กองชาง

กันตก หมู ๑๑ บานหอชัย ยานพาหนะที่สัญจรบน ลําน้ําแมตีบ บริเวณที่สาธารณ ความยาวที่  - ประชาชนไดรับความ

เสนทางและเพื่อเพิ่มความ ประโยชน หมู ๑๑ ความยาว กอสราง ปลอดภัยมากขึ้น

ปลอดภัยใหแกประชาชนที่  ๕๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร

สัญจรไปมา



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๓ แนวทางการปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหลงน้ํา
ตัวชี้วัด หนวยงาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๖ โครงการกอสรางพนังกั้นดิน  - เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม  - กอสรางพนังกั้นตล่ิง ขนาด ๐ ๒๒๕,๐๐๐ ๐ รอยละของ  -ประชาชนไมประสบปญหา กองชาง

เรียงหินยาแนว หมูที่  ๑๒  - เพื่อปองกันปญหาน้ํา กวาง  ๒.๐๐ เมตร  สูง ๑.๐๐ ความยาวที่ น้ําทวมขัง

บานแจมพัฒนา เซาะตล่ิงพัง เมตร  ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร กอสราง  - ลดปญหาอันตรายที่เกิด

บริเวณลําน้ําแมตีบ จากการพังของตล่ิง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๓ แนวทางการปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหลงน้ํา
ตัวชี้วัด หนวยงาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

งบประมาณ และที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๔๕๐,๐๐๐ ๗๑๕,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๔ แนวทางการจัดทําและวางระบบผังเมือง
ตัวชี้วัด หนวยงาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเผยแพรความรู   - เพื่อเสริมสรางความรูใหแก   - เผยแพรประชาสัมพันธ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ประชาชนมีความรู กองชาง

ดานผังเมืองใหแกประชาชน ประชาชนเกี่ยวกับผังเมืองและ ผานสื่อตางๆ ใหประชาชน ของผูเขารวม ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทํา

ตําบลบานกลาง การขออนุญาตกอสรางดัดแปลง ไดรับทราบ โครงการ ผังเมือง และการขออนุญาต

อาคารตางๆ ใหถูกตองตาม  - จัดประชุมอบรมใหความรู กอสรางดัดแปลง

ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับผังเมืองใหแก

ประชาชนกลุมเปาหมาย

๒ โครงการจางเหมาจัดทํา  - เพื่อใหเห็นภาพภูมิทัศน  - จางเหมาผูเชี่ยวชาญ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - การวางแผนพัฒนาเมือง กองชาง

Land  scape    ตําบล จําลองของตําบลบานกลาง ดานการออกแบบภูมิทัศน (ครั้ง) และการจัดทําผังเมืองมี

บานกลาง  - เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ จัดทํา Model จําลอง ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วางแผนพัฒนาเมืองและการ สภาพพื้นที่ของตําบล เปนไปอยางมีระบบ

จัดทําผังเมือง บานกลาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณ และที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๔ แนวทางการจัดทําและวางระบบผังเมือง
ตัวชี้วัด หนวยงาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณ และที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๓ โครงการติดตามประเมินผล  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - สํารวจขอมูลเกี่ยวกับ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - การวางระบบผังเมือง กองชาง

ผังเมือง ในการจัดทําผังเมืองใหเปน ผังเมือง และจัดประชุม (ครั้ง) สามารถตรวจสอบได

ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ติดตามประเมินผล พรอม และเปนไปอยางมี

จัดทําเปนรายงาน ประสิทธิภาพ

๔ โครงการผังเมืองชุมชน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - เพื่อจายเปนคาใชจายตาม ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - การวางระบบผังเมือง กองชาง

ตําบลบานกลาง ในการจัดทําผังเมืองใหเปน โครงการจัดทําผังเมืองชุมชน (ครั้ง) สามารถตรวจสอบได

ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ตําบลบานกลาง เพื่อให และเปนไปอยางมี

สอดคลองและปรับปรุง ประสิทธิภาพ

การใชประโยชนที่ดินให

เหมาะสมกับพื้นที่ตําบล .

บานกลาง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๔ แนวทางการจัดทําและวางระบบผังเมือง
ตัวชี้วัด หนวยงาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณ และที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๕ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน ที่สาธารณะในทองถิ่น
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกอสรางอาคารศูนย  - เพื่อเปนสถานที่ในการ  - กอสรางอาคารศูนยการเรียนรู ๓๙๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนในพื้นที่มี

เรียนรู ณ ที่ดินสาธารณะ สรางเสริมการเรียนรูใหแก อาคาร คสล. ๑ ชั้น กวาง ๙.๐๐ (หลัง) สถานที่ในการศึกษาหา

ประโยชน (ปาสะแล) ดาน ประชาชนในพื้นที่ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร ณ ที่ดิน ความรู

ทิศใต หมูที่ ๑ บานพญาผาบ สาธารณประโยชน (ปาสะแล)

ดานทิศใต หมูที่ ๑ บานพญาผาบ

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ

บริเวณปาสะแล หมู ๑ บริเวณปาสะแล บริเวณปาสะแล (ตามแบบแปลน (แหง) บริเวณปาสะแล ใหมีความ

บานพญาผาบ ของ ทต.บานกลาง) สวยงาม

๓ โครงการปรับภูมิทัศน  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ  - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ ๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ

หอกระจายขาว หมูที่ ๒ หอกระจายขาวประจําหมูบาน หอกระจายขาวประจําหมูบาน พื้นที่ปรับปรุง หอกระจายขาวประจํา

บานทาลอ - ศรีคํา ใหมีความสวยงาม มีพื้นที่ ภูมิทัศน หมูบานใหมีความสวยงาม

เอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม  - มีพื้นที่เอื้ออํานวยตอการจัด

กิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณ และที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๕ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน ที่สาธารณะในทองถิ่น
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณ และที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๔ โครงการกอสรางซุมประตู  - เพื่อใหเกิดความสวยงาม  - กอสรางซุมประตูประจํา ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนที่สัญจร

หมูบาน หมูที่  ๒ และเปนจุดประกาศตําแหนง หมูบาน ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร (แหง) ไปมาไดทราบถึงสถานที่

บานทาลอ - ศรีคํา ของหมูบาน (ตามแบบแปลนของ ตั้งของหมูบาน

ทต.บานกลาง) พรอมปายทุกซอย

๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ  - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละของ  - ภูมิทัศนบริเวณฌาปนสถาน

บริเวณฌาปนสถาน ฌาปนสถานบานขี้เหล็ก ทาง ฌาปนสถานบานขี้เหล็ก พื้นที่ปรับปรุง มีความสวยงาม

หมูที่  ๓ บานขี้เหล็ก ดานทิศตะวันออก ใหมีความ ทางดานทิศตะวันออก ภูมิทัศน  - มีพื้นที่เอื้ออํานวยตอการจัด

สวยงาม มีพื้นที่เอื้ออํานวย ฌาปนสถานเพิ่มข้ึน



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๕ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน ที่สาธารณะในทองถิ่น
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณ และที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๖ โครงการกอสรางซุมประตู  - เพื่อใหเกิดความสวยงาม  - กอสรางซุมประตูประจํา ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนที่สัญจรไปมาได

ประจําหมูบาน  หมูที่ ๓ และเปนจุดประกาศตําแหนง หมูบาน ขนาดกวาง 8.00 เมตร (แหง) รูถึงสถานที่สําคัญของ

บานขี้เหล็ก ของหมูบาน สูง 5.00 เมตร หมูบาน

กอสรางบริเวณปากทางเขา

หมูบานหนาวัดข้ีเหล็ก

(ตามรายละเอียดและแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลบานกลาง)



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๕ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน ที่สาธารณะในทองถิ่น
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณ และที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๗ โครงการกอสรางซุมประตู  - เพื่อใหเกิดความสวยงาม  - กอสรางซุมประตูประจํา ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนที่สัญจรไปมาได

ประจําหมูบาน  หมูที่ ๔ และเปนจุดประกาศตําแหนง หมูบาน (ตามแบบแปลนของ (แหง) รูถึงสถานที่สําคัญของ

บานสันปาฝาย-หนองเปด ของหมูบาน ทต.บานกลาง)  ณ บริเวณซอย หมูบาน

เขาหมูบานหนองเปด หมู ๔

๘ โครงการกอสรางศาลา  - เพื่อเปนสถานที่ในการ  - โครงการกอสรางศาลา ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนมีสถานที่

อานหนังสือและพักผอน สรางเสริมการเรียนรูใหแก อเนกประสงค (อานหนังสือ (แหง) อานหนังสือและพักผอน

หยอนใจ ประชาชนในพื้นที่ และพักผอนหยอนใจ) หยอนใจ

ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร 

ยาว ๖.๐๐ เมตร บริเวณหลัง

วัดสันปาฝาย ตามรายละเอียด

และแบบแปลนของเทศบาล

ตําบลบานกลาง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๕ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน ที่สาธารณะในทองถิ่น
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณ และที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน  -ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ ๐ ๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ รอยละของ  - ภูมิทัศนสองขางทาง

เลียบทางหลวงหมายเลข สองขางทางทางหลวง สองขางทาง ดวยการจัดซื้อ พื้นที่ปรับปรุง รมรื่ม สวยงาม

๑๑๔๗ บริเวณหมู ๔ หมายเลข  ๑๑๔๗ ใหสวยงาม ตนไมพันธุตางๆ ปลูกโดย ภูมิทัศน  - ปองกันการบุกรุกขยาย

บานสันปาฝาย ตามการกําหนดเขตพื้นที่ของ รอบบริเวณสองขางทาง เขตรุกล้ําเขตทางหลวง

ผังเมือง พรอมงานประดับตกแตง 

๑๐ โครงการกอสรางหองน้ํา  - เพื่ออํานวยความสะดวกแก  - กอสรางหองน้ําหองสวม ๐ ๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนไดรับความ

สาธารณะ คสล. หมูที่ ๔ ประชาชนผูมารวมงาน/ สาธาณะ คสล. ขนาดกวาง ๒.๐๐ (หลัง) สะดวกในการมารวมงาน/

 บานหนองเปด กิจกรรมของหมูบาน เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร บริเวณที่ กิจกรรมของหมูบาน

สาธารณะ ประจําหมูบาน

หนองเปด หมู ๔ 

๑๑ โครงการกอสรางหองน้ํา  - เพื่อใหมีหองน้ําใชเวลามีการ  - กอสรางหองน้ําหองสวม ๐ ๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวน  - มีหองน้ําเพียงพอสําหรับ

หมู ๖ บานสิงหเคิ่ง จัดกิจกรรมตาง ๆ ๑ หอง ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ (หอง) ใหบริการประชาชน

เมตร  ณ อาคารอเนกประสงค

กลางบาน



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๕ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน ที่สาธารณะในทองถิ่น
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณ และที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - เพื่อใชเปนสถานที่ในการ  - ปรับปรุงภูมิทัศนและกอสราง ๐ ๐ ๓๕๐,๐๐๐ รอยละของ  - ประชาชนมีสถานที่ออก

หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง ออกกําลังกายประจําหมูบาน สถานีออกกําลังกาย ๘ สถานี พื้นที่ปรับปรุง กําลังกายและมีสถานที่

ณ ฌาปนกิจสถาน ภูมิทัศน พักผอนหยอนใจ

๑๓ โครงการกอสรางลาน  - เพื่อใชเปนลานจัดกิจกรรม  - กอสรางลานอเนกประสงค ๐ ๐ ๘๐๐,๐๐๐ รอยละของ  - ประชาชนและหมูบาน

อเนกประสงคครอบลําน้ํา สาธารณประโยชนของ ครอบลําน้ํารองสาว ต้ังแตบาน พื้นที่ลาน มีลานอเนกประสงคไวใช

รองสาว หมูที่ ๗ บานรองสาว หมูบาน นายนิสัย อภิวัง ถึง บานผูใหญบาน อเนกประสงค ประกอบกิจกรรมตางๆ

หมูที่ ๗ มีพื้นที่ไมนอยกวา ของหมูบาน

๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร

๑๔ โครงการกอสรางเมรุสถาน  - เพื่อใชในการฌาปนสถาน  - กอสรางเมรุ หมู ๘ บานแมยาก ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - มีสถานที่สําหรับ

หมูที่ ๘ บานแมยาก ตามรายละเอียดและแบบแปลน (แหง) ฌาปนสถาน

ของเทศบาลตําบลบานกลาง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๕ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน ที่สาธารณะในทองถิ่น
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณ และที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๑๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน  -ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละของ  -ภูมิทัศนบริเวณดานขาง

บริเวณดานขางวัดแมยาก บริเวณดานขางวัดแมยาก ดานขางวัดแมยากดวงดี พื้นที่ปรับปรุง วัดแมยากดวงดี มีความ

ดวงดี หมูที่ ๘ บานแมยาก ดวงดีใหมีความสวยงาม ใหมีความสวยงาม ภูมิทัศน สวยงาม

๑๖ โครงการกอสรางซุมประตู  - เพื่อใหเกิดความสวยงาม  - กอสรางซุมประตูประจําหมูบาน ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนที่สัญจรไปมาได

ประจําหมูบาน  หมู ๙  และเปนจุดประกาศตําแหนง  ขนาดกวาง 7.00 - 9.00 เมตร (จุด) รูถึงสถานที่สําคัญของ

บานกลาง หมูบาน สูง 5.00 เมตร สถานที่กอสราง หมูบาน

บริเวณหนาวัดกูฆองคํา

๑๗ โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อใชเปนสถานที่จัดงาน/ ปรับปรุงซอมแซมอาคาร ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนมีสถานที่ใช

อเนกประสงค หมูที่  ๑๒ กิจกรรมตาง ๆ ของหมูบาน อเนกประสงค ขนาดกวาง ครุภัณฑที่ สําหรับจัดงาน/กิจกรรม

บานแจมพัฒนา  8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ไดมาตราฐาน ที่สะดวก และเหมาะสม



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๕ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน ที่สาธารณะในทองถิ่น
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณ และที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๑๘ โครงการจัดทําปายชื่อถนน/  - เพื่อใหเกิดความสะดวก  - สํารวจถนน/ ซอย ในตําบล ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - การกําหนดจุดในการ

ซอย ในตําบลบานกลาง ในการติดตอประสานงาน  - กําหนดจุดจัดทําปายชื่อถนน/ ครุภัณฑที่ กอสรางมีความชัดเจนขึ้น

การกําหนดจุดสถานที่ ซอย ในแตละหมูบาน จํานวน ไดมาตราฐาน  - การติดตอประสานงาน

การกอสราง รวมทั้งการ ๑๒ หมูบาน  ตามผังบริเวณ ประชาชนในหมูบาน

จัดทําผังเมือง และแบบแปลนของเทศบาล สะดวกรวดเร็วขึ้น



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๕ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน ที่สาธารณะในทองถิ่น
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณ และที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๑๙ โครงการวางระบบการใช  - เพื่อจัดวางระบบการใช  - จัดจางที่ปรึกษาหรือหนวยงาน ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - เทศบาลมี Model จําลอง

ประโยชนที่ดิน (Master Plan) ประโยชนจากที่ดิน หมูที่ ๒ /บริษัท เพื่อจัดทําออกแบบ (ครั้ง) การใชประโยชนที่ดิน ที่มี

ที่เทศบาลจัดซื้อ หมูที่ ๒ บานทาลอ-ศรีคํา ที่เทศบาล Model จําลองการใชพื้นที่ ประสิทธิภาพ

บานทาลอ-ศรีคํา เพื่อกอสราง จัดซื้อ ใหมีประสิทธิภาพ ในการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  - การใชประโยชนจากที่ดิน

สิ่งสาธารณูปโภค และ คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด สาธารณูปการตางๆ อาทิ เปนไปอยางคุมคา เหมาะสม

สาธารณูปการตางๆ  - เพื่อกําหนดพื้นที่กอสราง สนามกีฬาขนาดใหญ ยิมเนเซี่ยม และเปนระบบ

สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สระวายน้ํา ลานกีฬา ระบบประปา

ตางๆ ใหเกิดความเหมาะสม ผิวดินขนาดใหญ ศูนยนันทนาการ

เปนระเบียบเรียบรอย ศูนยการแพทย  ศูนยสมุนไพร 

ศูนยบริการผูสูงวัย  

 - กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

สาธารณูปการตางๆ ตามที่

ออกแบบและวางแผนไว



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๕ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน ที่สาธารณะในทองถิ่น
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณ และที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๒๐ โครงการยายอนุสาวรีย  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน  - กอสรางลานอนุสาวรีย ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนมีสถานที่

เจาแมและปรับปรุงภูมิทัศน ใหเกิดความสะดวกสวยงาม เจาแมจามเทวี พรอมปรับปรุง (แหง) พักผอนหยอนใจและมี

สามารถใชเปนที่สักการะและ ภูมิทัศนพื้นที่ประมาณ ๒ ไร สถานที่สิ่งศักดิ์ เพื่อเคารพ

พักผอนหยอนใจได บูชา



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๕ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน ที่สาธารณะในทองถิ่น
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณ และที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

กองชาง



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองชาง



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

กรม

ทางหลวง

กองชาง

กองชาง



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

กองชาง



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

กองชาง



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองชาง



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองชาง



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองชาง



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๑ แนวทางการสรางและพัฒนาระบบเครือขายการตลาด สงเสริม หรือจัดตั้งตลาดกลางและศูนยจําหนาย OTOP ในทองถิ่น

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการขยายเครือขาย  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - ผูประกอบการคาขายใน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ผูประกอบการ  - ผูประกอบการคาขายใน กอง

การตลาดและสงเสริม สถานที่การจําหนายสินคา พื้นที่ตําบลบานกลางมีสถานที่ รานคาและกลุม พื้นที่ตําบลบานกลางมี สวัสดิการสังคม

เศรษฐกิจในทองถิ่น ผูประกอบการคาขายในพื้นที่ จําหนายสินคา อาชีพรวม ๒๐๐ สถานที่จําหนายสินคา

(ถนนคนเดินบานกลาง) ตําบลบานกลาง  - ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ แหง  - ประชาชนในพื้นที่มี

 - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน นันทนาการและเปนแหลง  - มีเงินหมุน สถานที่นันทนาการและ

สถานที่กิจกรรมนันทนาการและ พักผอนหยอยใจ เวียนการคา ๑ เปนแหลงพักผอนหยอนใจ

เปนแหลงพักผอนหยอนใจใหแก ลานบาท

ประชาชน  - ประชาชนได

ใชสินคาที่มีคุณ

ภาพ ราคาถูก

และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๑ แนวทางการสรางและพัฒนาระบบเครือขายการตลาด สงเสริม หรือจัดตั้งตลาดกลางและศูนยจําหนาย OTOP ในทองถิ่น

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพ  - เพื่อสงเสริม สนับสนุน  - อุดหนุนเงินทุนดําเนินการ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

จํานวน ๑๒ หมูบาน การพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม การพัฒนาผลิตภัณฑของ ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

ในตําบลบานกลาง ดังนี้ อาชีพ ๑๒ หมูบานใน กลุมอาชีพ ๑๒ หมูบาน

ตําบลบานกลาง ในตําบลบานกลาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๑ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนเงินทุนดําเนินการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพน้ําพริกลาบ หมูที่ ๑ การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริก พัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกลาบ ชุมชน ๕๐ ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

บานพญาผาบ ลาบของกลุมอาชีพผลิต ของกลุมอาชีพผลิตน้ําพริกลาบ ครัวเรือน มี

น้ําพริกลาบ หมูที่ ๑ หมูที่ ๑ บานพญาผาบ ทุนในการดํา

บานพญาผาบ เนินงาน

 - ประชาชน

ไดจําหนาย

สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๒ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนเงินทุนดําเนินการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพทําตูจากไมเฮือนเกา การพัฒนาผลิตภัณฑไมเฮือน พัฒนาผลิตภัณฑจากไมเฮือนเกา สินคาชุมชน ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

หมูที่ ๑ บานพญาผาบ เกา ของกลุมอาชีพทําตูจากไม ของกลุมอาชีพทําตูจากไม ๕๐ ครัวเรือน

เฮือนเกา หมูที่ ๑ เฮือนเกา หมูที่ ๑ มีทุนในการ

บานพญาผาบ บานพญาผาบ ดําเนินงาน

 - ประชาชน

ไดจําหนาย

สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๓ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนเงินทุนดําเนินการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพพวงหรีดดอกไมผา การพัฒนาผลิตภัณฑพวงหรีด และพัฒนาผลิตภัณฑพวงหรีด ชุมชน ๕๐ ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

ใยบัวหมูที่ ๒ บานทาลอ และดอกไมประดิษฐผาใยบัว ดอกไมประดิษฐผาใยบัว ครัวเรือน มี

 - ศรีคํา  หมูที่ ๒ บานทาลอ - ศรีคํา  หมูที่ ๒ บานทาลอ - ศรีคํา ทุนในการดํา

เนินงาน

 - ประชาชน

ไดจําหนาย

สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๔ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนเงินทุนดําเนินการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพทําขนมอบ หมูที่ ๓ การพัฒนาผลิตภัณฑขนมอบ และพัฒนาผลิตภัณฑขนมอบ ชุมชน ๕๐ ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

บานขี้เหล็ก หมูที่ ๓ บานขี้เหล็ก หมูที่ ๓ บานขี้เหล็ก ครัวเรือน มี

ทุนในการดํา

เนินงาน

 - ประชาชน

ไดจําหนาย

สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๕ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนกลุมผลิตน้ําด่ืม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพน้ําดื่มตราดอกฝาย การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําด่ืม ดอกฝาย หมูที่ ๔ บานสันปาฝาย ชุมชน ๕๐ ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

หมูที่ ๔  บานสันปาฝาย ตราดอกฝาย หมูที่ ๔ ในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ ครัวเรือน มี

บานสันปาฝาย และระบบผลิตน้ําด่ืมที่มี ทุนในการดํา

 - เพื่อใหประชาชนในหมูบาน มาตรฐาน เนินงาน

มีน้ําด่ืมที่สะอาดปลอดภัยไว  - ประชาชน

บริโภคในราคาถูกและสราง ไดจําหนาย

รายไดเสริมในครอบครัว สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๖ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนกลุมอาชีพทอผายก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพทอผายกดอกทอมือ การพัฒนาผลิตภัณฑทอฝาย ดอกทอมือในการพัฒนา สินคาชุมชน ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

หมูที่ ๕ บานศรีชุม ทอมือ หมูที่ ๕ บานศรีชุม ผลิตภัณฑผายกดอกทอมือ ๘๐ ครัวเรือน

หมูที่ ๕ บานศรีชุม มีทุนในการ

ดําเนินงาน

 -ประชาชน

ไดจําหนาย

สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๗ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนเงินทุนดําเนินการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพทอผาฝายและไหมยกดอก การพัฒนาผลิตภัณฑทอผาฝาย และพัฒนาผลิตภัณฑทอผา สินคาชุมชน ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

ยกดอก หมูที่ ๕ บานศรีชุม และไหมยกดอก หมูที่ ๕ และไหมยกดอก หมูที่ ๕ ๘๐ ครัวเรือน

บานศรีชุม บานศรีชุม มีทุนในการ

ดําเนินงาน

 -ประชาชน

ไดจําหนาย

สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๘ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนเงินทุนดําเนินการ ๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพการทําปุยอินทรีย การพัฒนาผลิตภัณฑ และมีการผลิตภัณฑการทําปุย สินคาชุมชน ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

หมูที่ ๕ บานศรีชุม ปุยอินทรีย หมูที่ ๕ บานศรีชุม อินทรีย หมูที่ ๕ บานศรีชุม ๑๐๐ครัวเรือน  - เกษตรกรมีปุยอินทรียใช

มีทุนในการ

ดําเนินงาน

 -ประชาชน

ไดจําหนาย

สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๙ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนเงินทุนดําเนินการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพน้ําพริกตาแดง หมูที๖่ การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริก และพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริก สินคาชุมชน ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง ตาแดง หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง ตาแดง หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง ๕๐ ครัวเรือน

มีทุนในการ

ดําเนินงาน

 -ประชาชน

ไดจําหนาย

สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๑๐ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนกลุมผลิตน้ําด่ืม ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพน้ําดื่มตราสิงหคู การพัฒนาผลิตภัฒฑน้ําดื่ม ตราสิงหคู หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง สินคาชุมชน ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง ตราสิงหคู หมูที่ ๖ บานสิงหเคิ่ง ในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ ๑๐๐ครัวเรือน  - ประชาชนมีน้ําดื่มสะอาด

 - เพื่อใหประชาชนในหมูบาน และระบบผลิตน้ําด่ืมที่มี มีทุนในการ ไวบริโภค

มีน้ําด่ืมที่สะอาดปลอดภัยไว มาตรฐาน ดําเนินงาน

บริโภคในราคาถูก และสราง  -ประชาชน

รายไดเสริมในครอบครัว ไดจําหนาย

สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๑๑ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนกลุมอาชีพผลิตน้ําดื่ม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพน้ําดื่มอารเอส (RS) การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําด่ืม ตราอารเอส หมูที่ ๗ สินคาชุมชน ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

หมูที่ ๗ บานรองสาว ตราอารเอส หมูที่ ๗ บานรองสาว ในการพัฒนา ๑๐๐ครัวเรือน  - ประชาชนมีน้ําดื่มสะอาด

บานรองสาว รูปแบบบรรจุภัณฑ และระบบ มีทุนในการ ไวบริโภค

 - เพื่อใหประชาชนในหมูบาน ผลิตน้ําด่ืมที่มีมาตรฐาน ดําเนินงาน

มีน้ําด่ืมที่สะอาดปลอดภัยไว  -ประชาชน

บริโภคในราคาถูกและสราง ไดจําหนาย

รายไดเสริมในครอบครัว สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๑๒ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนกลุมอาชีพผลิตน้ําดื่ม ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพน้ําดื่มเพียวรา การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําด่ืม ตราเพียวรา หมูที่ ๘ บานแมยาก สินคาชุมชน ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

หมูที่ ๘ บานแมยาก ตราเพียวรา หมูที่ ๘ ในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ ๑๐๐ครัวเรือน  - ประชาชนมีน้ําดื่มสะอาด

บานแมยาก และระบบผลิตน้ําด่ืมที่มี มีทุนในการ ไวบริโภค

 - เพื่อใหประชาชนในหมูบาน มาตรฐาน ดําเนินงาน

มีน้ําด่ืมที่สะอาดปลอดภัยไว  -ประชาชน

บริโภคในราคาถูกและสราง ไดจําหนาย

รายไดเสริมในครอบครัว สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๑๓ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนเงินทุนดําเนินการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพลําไยอบแหงสีทอง การพัฒนาผลิตภัณฑลําไย และพัฒนาผลิตภัณฑลําไย สินคาชุมชน ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

หมูที่ ๘ บานแมยาก อบสีทอง หมูที่ ๘ บานแมยาก อบสีทอง หมูที่ ๘ ๔๐ ครัวเรือน

บานแมยาก มีทุนในการ

ดําเนินงาน

 -ประชาชน

ไดจําหนาย

สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๑๔ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนเงินทุนดําเนินการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพผลิตเฟอรนิเจอรจาก การพัฒนาผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑ สินคาชุมชน ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

ไมสักเกาหมูที่ ๙ บานกลาง เฟอรนิเจอรจากไมสักเกา เฟอรนิเจอรจากไมสักเกา ๔๐ ครัวเรือน

หมูที่ ๙ บานกลาง หมูที่ ๙ บานกลาง มีทุนในการ

ดําเนินงาน

 -ประชาชน

ไดจําหนาย

สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๑๕ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนกลุมอาชีพผลิตน้ําดื่ม ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพน้ําดื่มประตูทิพย การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําด่ืม ตราประตูทิพย หมูที่ ๑๐ สินคาชุมชน ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

หมูที่ ๑๐บานประตูโขง ตราประตูทิพย หมูที่ ๑๐ บานประตูโขง ในการพัฒนา ๑๐๐ครัวเรือน  - ประชาชนมีน้ําดื่มสะอาด

บานประตูโขง รูปแบบบรรจุภัณฑและระบบ มีทุนในการ ไวบริโภค

 - เพิ่อใหประชาชนในหมูบาน ผลิตน้ําด่ืมที่มีมาตรฐาน ดําเนินงาน

มีน้ําด่ืมที่สะอาดปลอดภัยไว  -ประชาชน

บริโภคในราคาถูกและสราง ไดจําหนาย

รายไดเสริมในครอบครัว สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๑๖ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนกลุมอาชีพผลิตน้ําดื่ม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพน้ําดื่มอารโอ การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําด่ืม ตราอารโอ หมูที่ ๑๑ บาหอชัย สินคาชุมชน ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

หมูที่ ๑๑ บานหอชัย ตราอารโอ หมูที่ ๑๑ ในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ ๑๐๐ครัวเรือน  - ประชาชนมีน้ําดื่มสะอาด

บานหอชัย และระบบผลิตน้ําด่ืมที่มี มีทุนในการ ไวบริโภค

 - เพิ่อใหประชาชนในหมูบาน มาตรฐาน ดําเนินงาน

มีน้ําด่ืมที่สะอาดปลอดภัยไว  -ประชาชน

บริโภคในราคาถูกและสราง ไดจําหนาย

รายไดเสริมในครอบครัว สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๑๗ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนเงินทุนดําเนินการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพหัตถกรรมจากไมไผ การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรม สินคาชุมชน ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

หมูที่ ๑๒ บานแจมพัฒนา จากไมไผ หมูที่ ๑๒ จากไมไผ หมูที่ ๑๒ ๕๐ ครัวเรือน

บานแจมพัฒนา บานแจมพัฒนา มีทุนในการ

ดําเนินงาน

 -ประชาชน

ไดจําหนาย

สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๑.๑๘ โครงการอุดหนุนกลุม  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - อุดหนุนเงินทุนดําเนินการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - ประชาชนมีรายไดเสริม กอง

อาชีพส่ิงประดิษฐจากไมไผ การพัฒนาผลิตภัณฑส่ิง และพัฒนาผลิตภัณฑส่ิงประดิษฐ สินคาชุมชน ในครอบครัว สวัสดิการสังคม

หมูที่ ๑๒ บานแจมพัฒนา ประดิษฐจากไมไผ หมู ๑๒ จากไมไผ หมูที่ ๑๒ ๕๐ ครัวเรือน

บานแจมพัฒนา บานแจมพัฒนา มีทุนในการ

ดําเนินงาน

 -ประชาชน

ไดจําหนาย

สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๒ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

มี  1  โครงการ งบตามป ดังนี้ 205,000   210,000   210,000   



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๓ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาปจจัยเก้ือหนุนดานเศรษฐกิจในทองถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเสริมสรางความรู  - เพื่อสงเสริมอาชีพเกษตรตาม  - อบรมใหความรูแกกลุม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - กลุมเกษตร  - เกษตรกรมีความรู กอง

ดานเศรษฐกิจพอเพียง แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เกษตรกร ทั้ง ๑๒ หมูบาน กรในตําบล เพิ่มข้ึน สามารถประกอบ สวัสดิการสังคม

พอเพียงใหแกเกษตรเพื่อมุงสู เกี่ยวกับอาชีพการเกษตร ๒๐๐ ครัว อาชีพตามหลักปรัชญา

การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เรือน มีทุนใน เศรษฐกิจพอเพียง

และมีความอยูดีมีสุข พอเพียง การดําเนิน

งาน

 - ประชาชน

ไดจําหนาย

สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๓ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาปจจัยเก้ือหนุนดานเศรษฐกิจในทองถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

ผ.01

๒ โครงการยอนรอยวิถีชุมชน  - เพื่อใหชุมชนมีความสามารถ  - กลุมอาชีพ และสตรีแมบาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - กลุมอาชีพสตรีแมบาน กอง

คนบานกลาง ตามแนว ดานการตลาด การจําหนาย ในตําบลบานกลาง และ ในตําบล มีรายไดเพิ่มข้ึน สวัสดิการสังคม

เศรษฐกิจพอเพียง สินคา และการมีสวนรวม เครือขายสินคาชุมชน (OTOP) ๑๐๐ ครัว  - กลุมอาชีพสตรีแมบาน

 - เพื่อใหชุมชนสามารถผลิต ทุกตําบลในอําเภอเมืองลําพูน เรือน มีทุนใน มีสวนรวมในชุมชน และ

สินคาชุมชนเพื่อจําหนาย การดําเนิน คณะทํางานเครือขาย

 - เพื่อใหชุมชนสามารถ งาน

ชวยเหลือตนเองไดอยางยั่งยืน  - ประชาชน

ไดจําหนาย

สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๓ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาปจจัยเก้ือหนุนดานเศรษฐกิจในทองถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

ผ.01

๓ โครงการกอสราง  - เพื่อสรางสถานที่เรียนรู  -อาคารศูนยเรียนรูดานเกษตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - กลุมเกษตรกรในตําบล กองชาง

ศูนยเรียนรูตามแนวปรัชญา ดานเกษตรตามแนวปรัชญา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในตําบล บานกลาง มีสถานที่ในการ กอง

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง  - สงเสริมการเรียนรูการ ๕๐๐ ครัว เรียนรูดานปรัชญา สวัสดิการสังคม

 - เพื่อสงเสริมการเรียนรู ประกอบอาชีพใหกับประชาชน เรือน มีทุนใน เศรษฐกิจพอเพียง

การประกอบอาชีพตามแนว ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ การดําเนิน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง งาน

การประยุกตใชหลักปรัชญา  - ประชาชน

เศรษฐกิจพอเพียง ไดจําหนาย

สินคามีราย

ไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๓ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาปจจัยเก้ือหนุนดานเศรษฐกิจในทองถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

ผ.01

500,000    500,000    500,000    มี  3  โครงการ   



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝกอบรมอาชีพ  -เพื่อฝกอบรมอาชีพใหกับ  - จัดฝกอบรมอาชีพใหกับ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - ประชาชน  - ประชาชนมีทักษะความรู กอง

ทั้ง ๑๒ หมูบาน ในตําบล ประชาชน ประชาชน ทั้ง ๑๒ หมูบาน ใน ในตําบล ๑๐๐ ดานการประกอบอาชีพ สวัสดิการสังคม

บานกลาง  - เพื่อใหประชาชนนําความรู ตําบลบานกลาง ครัวเรือน มี  - ประชาชนประกอบอาชีพ

ไปประกอบอาชีพได ทักษะดาน สรางรายไดในครอบครัว

อาชีพ

 - ประชาชน

ผลิตสินคา

จําหนายมี

รายไดเสริมใน

ครอบครัวมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๔  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานแกกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๔  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานแกกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๒ โครงการสงเสริมและพัฒนา  - เพื่อฝกอบรมพัฒนาความรู  - จัดฝกอบรมพัฒนาความรูดาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - กลุมวิสาหกิจชุมชนมี กอง

กลุมอาชีพในตําบลบานกลาง เทคนิคการผลิตสินคา เทคนิคการผลิตสินคา รูปแบบ ในตําบล ๖๐๐ ความรูเกี่ยวกับการดําเนิน สวัสดิการสังคม

รูปแบบผลิตภัณฑ การพัฒนา ผลิตภัณฑ การพัฒนาคุณภาพ ครัวเรือนมี กลุมชุมชนได

คุณภาพสินคาบริหารงาน สินคา บริหารงานกลุมอาชีพ ทักษะการผลิต

กลุมอาชีพใหกับกลุม ใหกับกลุม อาชีพในตําบล พัฒนารูปแบบ

อาชีพในตําบลบานกลาง บานกลาง สินคา

 - ประชาชน

ผลิตสินคา

จําหนายมี

รายไดเสริมใน

ครอบครัว

มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๔  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานแกกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๓ โครงการฝกอบรมความรู  - เพื่ออบรมความรูดานการ  - จัดฝกอบรมใหความรูแกกลุม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  - กลุมอาชีพ  - กลุมวิสาหกิจชุมชนมี กอง

เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน และ บริหารงานใหกับกลุมวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชนในตําบลบานกลาง ตําบล ๖๐๐ ความรูเกี่ยวกับการดําเนินงาน สวัสดิการสังคม

การบริหารงานเครือขาย ชุมชนในตําบลบานกลาง ครัวเรือน กลุมชุมชนได

มีทักษะการ

บริหารกลุม

และระบบ

บัญชี

 - ประชาชน

ควบคุมระบบ

บัญชีสรางราย

ไดเสริมใน

ครอบครัว

มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๔  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานแกกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๔ โครงการอุดหนุนศูนยบริการ  - เพื่อสงเสริม สนับสนุน และ  - อุดหนุนเงินทุนดําเนินการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  - กลุม  - กลุมเกษตรในตําบล กอง

และถายทอดเทคโนโลยี พัฒนาการประกอบอาชีพ ใหแกศูนยบริการ และถายทอด เกษตรกรใน บานกลาง ไดรับการสนับสนุน สวัสดิการสังคม

การเกษตร ตําบลบานกลาง เกษตร ในตําบลบานกลาง เทคโนโลยีการเกษตร ตําบล ๒๐๐ ความรูดานเทคโนโลยี

ครัวเรือนมี

ทักษะดาน

เกษตร 

 - ประชาชน

พัฒนาผลผลิต

มีรายไดเสริม

ในครอบครัว

มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๔  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานแกกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๕ โครงการฝกอบรมอาชีพ  - เพื่อฝกอบรมอาชีพเสริม  -จัดฝกอบรมอาชีพเสริมใหแก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - เยาวชนใน  - เด็กและเยาวชนมีความรู กอง

เสริมเพิ่มรายไดแกกลุม ใหแกเด็กและเยาวชน ทั้ง ๑๒ เด็กและเยาวชน ทั้ง ๑๒ หมูบาน ตําบล ๘๐ ครัว และทักษะดานอาชีพ สวัสดิการสังคม

เยาวชนตําบลบานกลาง หมูบานในตําบลบานกลาง ในตําบลบานกลาง เรือน มีทักษะ สามารถนําประยุกตสราง

ดานอาชีพ อาชีพเสริม และสรางรายได

 - ประชาชน

ผลิตสินคา

จําหนายมีราย

ไดเสริม



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๔  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานแกกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๖ โครงการอุดหนุนกลุมผูติด  - เพื่ออุดหนุนเงินทุนในการ  - อุดหนุนเงินทุนในการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - กลุมผูติดเชื้อ  - กลุมผูติดเชื้อเอดสมีเงินทุน กอง

เชื้อเอดส (กลุมทานตะวัน) ประกอบอาชีพกลุมผูติดเชื้อ ประกอบอาชีพกลุมผูติดเชื้อเอดส เอดสในตําบล ในการประกอบอาชีพและ สวัสดิการสังคม

ตําบลบานกลาง เอดส (กลุมทานตะวัน) (กลุมทานตะวัน) ตําบลบานกลาง ๕๐ ครัวเรือน มีรายได

ตําบลบานกลาง มีการพัฒนา

ทักษะดานอาชีพ

 - ประชาชน

พัฒนาผลผลิต

มีรายไดเสริม

ในครอบครัว

มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๔  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานแกกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

มี  6  โครงการ 420,000   420,000   420,000   



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๕ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสงเสริมและ  - เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ  - จัดทําศูนยขอมูลแหลง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - ประชาชน   - เกิดแหลงทองเที่ยว กองวิชาการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวใน ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจ ทองเที่ยวในชุมชน ทั้ง ๑๒ ในตําบล ๓๐๐ ชุมชนในตําบลบานกลาง และแผนงาน

ชุมชนในตําบลบานกลาง ในชุมชน หมูบาน ครัวเรือนมี  - ประชาชนสามารถ กอง

 - เพื่อสงเสริมอนุรักษวิถี  - จัดฝกอบรมผูนําเที่ยวชม รายไดจากการ บริหารจัดการแหลงทองเที่ยว สวัสดิการสังคม

ชีวิตด้ังเดิมของไทยตาม แหลงทองเที่ยวในชุมชน ทองเที่ยว ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ กองการศึกษา

ประเพณีนิยมของทองถิ่น ทั้ง ๑๒ หมูบาน ชุมชนมีรายได  - ประชาชนมีรายไดเสริม

 - จัดทําปายบอกทาง และปาย เสริมในครอบ จากการทองเที่ยวชุมชน

ประวัติแหลงทองเที่ยว ครัวมีคุณภาพ

 - จัดทําแผนพับขอมูล  เพื่อ ชีวิตที่ดีขึ้น

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เปาหมาย

ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

๒.๕ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เปาหมาย

ผ.01

มี  1  โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเงินชวยพิเศษ  - เพื่อเปนเงินชวยเหลือคาทําศพ  - พนักงานเทศบาล ลูกจาง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนผูไดรับ  - ญาติผูเสียชีวิตไดรับความ สํานักปลัด

กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจาง ประจํา และพนักงานจาง ความชวย ชวยเหลือในการปลงศพ เทศบาล

ประจํา  และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลบานกลาง เหลือ

ที่เสียชีวิตในระหวางปฏิบัติ

ราชการ

๒ โครงการชวยเหลือเบี้ยยังชีพ  - เพื่อสงเคราะหชวยเหลือแก  - สนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพ ๘,๙๔๘,๔๐๐ ๑๐,๑๗๔,๘๐๐ ๑๐,๘๙๔,๘๐๐  - กลุมผูสูงอายุ  - ผูสูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ สํานักปลัดฯ

ผูสูงอายุตําบลบานกลาง ผูสูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ป แกผูสูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ป ในตําบลบาน ปบริบูรณ และไดลงทะเบียน และกอง

บริบูรณและไดลงทะเบียนขอรับ บริบูรณ และไดลงทะเบียน กลางจํานวน ขอรับเบื้อยังชีพ สวัสดิการสังคม

เบี้ยยังชีพ ทั้ง ๑๒ หมูบานใน ขอรับเบี้ยยังชีพ ทั้ง ๑๒ ๑,๒๐๐ คน

ตําบลบานกลาง หมูบาน ไดรับการ

สงเคราะห

 - มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๓ โครงการชวยเหลือเบี้ยยังชีพ  - เพื่อสงเคราะหชวยเหลือ  - สนับสนุนเงินชวยเหลือเบี้ย ๒,๒๐๘,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๖๘๘,๐๐๐ จํานวนผูได  - ผูพิการที่มีใบรับรองความ สํานักปลัดฯ

แกผูพิการในตําบลบานกลาง เบี้ยยังชีพแกผูพิการที่มีใบรับรอง ยังชีพแกผูพิการที่มีใบรับรอง รับเบี้ยยังชีพ พิการ มีบัตรประจําตัว และกอง

ความพิการ มีบัตรประจําตัว ความพิการ มีบัตรประจําตัว ผูพิการ ผูพิการ และลงทะเบียนขอรับ สวัสดิการสังคม

ผูพิการและลงทะเบียนขอรับ ผูพิการและลงทะเบียนขอรับ เบี้ยผูพิการ ไดรับการ

เบี้ยพิการ เบี้ยผูพิการในตําบลบานกลาง สงเคราะห จากหนวยงาน

จํานวน ๒๕๐ คน ภาครัฐ และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๔ โครงการชวยเหลือเบี้ยยังชีพ  - เพื่อสงเคราะหชวยเหลือ  - สนับสนุนเงินสงเคราะห ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐  - กลุมผูพิการ  - ผูติดเชื้อเอดสที่มีใบรับรอง สํานักปลัดฯ

ผูติดเชื้อเอดสในตําบล เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส ที่มีใบ ชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อ ในตําบลบาน แพทยวาเปนผูติดเชื้อเอดส และกอง

บานกลาง รับรองแพทยวาเปนผูติดเชื้อ เอดส ที่มีใบรับรองแพทยวา กลาง จํานวน และไดลงทะเบียนขอรับเบี้ย สวัสดิการสังคม

เอดส และไดลงทะเบียนขอรับ เปนผูติดเชื้อเอดส และไดลง ๕๖ คน ไดรับ ยังชีพผูติดเชื้อเอดส ไดรับ

เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผูติด การสงเคราะห การสงเคราะหจากหนวยงาน

เชื้อเอดส จํานวน ๔๐ คน  - มีคุณภาพ ภาครัฐ และมีคุณภาพชีวิต

ชีวิตที่ดีขึ้น ที่ดีขึ้น



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๕ โครงการพัฒนาระบบงาน  - เพื่อใหประชาชนในชุมชน  - จัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - กลุมอาสา  - ประชาชน และอาสาสมัคร กอง

คุมครองเด็กชุมชน เฝาระวังปองกันแกไขปญหา แกเด็กในตําบล ประชาชน สมัครคุมครอง คุมครองเด็กมีความรู และ สวัสดิการสังคม

ในตําบลบานกลาง เด็ก  ตาม พรบ.คุมครองเด็ก และอาสาสมัครคุมครองเด็ก เด็ก ๖๐ คนใน ทักษะในการเฝาระวังปญหา

พ.ศ.๒๕๔๖ ในชุมชน  เกี่ยวกับ พรบ. ตําบลบานกลาง เด็กถูกตองตาม พรบ.

  - เพื่อใหเด็กในชุมชนไดรับ คุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ มีรูปแบบการ คุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

การดูแลและชวยเหลืออยาง ทํางานที่เปน

ทันทวงที ระบบ

 - เด็กเยาวชน

ในพื้นที่ปลอด

ภัยจากการ

กระทําความ

รุนแรง



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๖ โครงการเสริมสรางเครือขาย  - เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  - จัดฝกอบรมใหความรู ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐  - กลุมอาสา  - อาสาสมัครมีศักยภาพใน กอง

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ (อพมก.) สําหรับการดูแลผูพิการ เกี่ยวกับการชวยเหลือดูแล สมัคร อพมก. การดูแลผูพิการแตละประเภท สวัสดิการสังคม

ความมั่นคงของมนุษย เพื่อ ในแตละประเภท ผูพิการ ใหกับอาสาสมัคร และ ๖๐ คนใน  - มีเครือขายอาสาสมัครฯ 

ชวยเหลือผูพิการตําบล  - เพื่อสรางเครือขายอาสาสมัคร ผูสนใจ ตําบลบานกลาง ดูแลผูพิการ ทั้ง ๑๒ หมูบาน 

บานกลาง (อพมก.) (อพมก.) ทั้ง ๑๒ หมูบาน ใน มีรูปแบบการ ในตําบลบานกลาง

ตําบลบานกลาง ตําบลบานกลาง ทํางานที่เปน

ระบบ

 - ผูพิการใน

พื้นที่ไดรับ

การดูแล

 - มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๗ โครงการเสริมสรางเครือขาย  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - จัดฝกอบรมใหความรู ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐  - กลุมอาสา  - อาสาสมัครมีศักยภาพใน กอง

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน เกี่ยวกับการดูแล ชวยเหลือ สมัคร อผส. การดูแลผูสูงอายุ สวัสดิการสังคม

ที่บาน (อผส.) ในตําบล (อผส.) สําหรับการดูแลผูสุงอายุ ผูสูงอายุใหกับอาสาสมัคร ๖๐ คนใน  - มีเครือขายอาสาสมัครฯ 

บานกลาง  - เพื่อสรางเครือขายอาสาสมัคร ดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.) ตําบลบานกลาง ดูแลผูสูงอายุ ทั้ง ๑๒ หมูบาน 

ดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.) ทั้ง ทั้ง ๑๒ หมูบานในตําบล มีรูปแบบ ในตําบลบานกลาง

๑๒ หมูบาน บานกลาง การทํางานที่

เปนระบบ

 - ผูสูงวัยในพื้น

ที่ไดรับการ

ดูแล

 - มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๘ โครงการสมทบ/อุดหนุน  - เพื่อสงเสริม สนับสนุน และ  - สมทบ/อุดหนุนเงินใหกับ ๓๖๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐  - กลุมสมาชิก  - ประชาชนไดรับสวัสดิการ กอง

กองทุนสวัสดิการชุมชน พัฒนาระบบสวัสดิการชุนใหกับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล ในตําบล พื้นฐานอยางทั่วถึง และเปน สวัสดิการสังคม

ตําบลบานกลาง ประชาชนตําบลบานกลาง โดย บานกลางสําหรับจัดสวัสดิการ บานกลาง ธรรม

ยึดหลักหุนสวนการพัฒนา ขั้นพื้นฐานใหกับสมาชิกที่มี ๑,๒๐๐  - ประชาชนเกิดจิตสํานึก

ประชาชน ๑ สวน อปท. ๑ สวน สิทธิตามระเบียบกองทุนฯ ครัวเรือนไดรับ การออม ในการจัดสวัสดิการ

และรัฐบาล ๑ สวน สวัสดิการชุมชน ใหกับคนในชุมชน

ดานตางๆ

 - มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๙ โครงการอุดหนุนกลุมคนรัก  - เพื่อสงเสริม สนับสนุน  - อุดหนุนเงินงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  - กลุมอาสา  - กลุมคนรักบานกลาง กอง

บานกลาง กิจกรรมการดําเนินงานกลุม ใหกับกลุมคนรักบานกลาง สมัครคนรัก สามารถดําเนินงานไดอยาง สวัสดิการสังคม

คนรักบานกลาง ใหมี บานกลาง ๖๐ มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คน ในตําบล

 - เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพ บานกลางมีรูป

ชีวิตใหกับประชากรในเขตพื้นที่ แบบการทํางาน

ตําบลบานกลาง ที่เปนระบบ

 - ผูสูงวัยใน

พื้นที่ไดรับการ

ดูแลคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๑๐ โครงการเฝาระวังการคา  - เพื่อใหประชาชนในชุมชน  - จัดฝกอบรมใหความรู ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - กลุมเด็ก  - ประชาชนในชุมชน กอง

มนุษย และการปองกัน ตระหนักถึงความสําคัญของ เกี่ยวกับการคามนุษย และ เยาวชน สตรี ตระหนักถึงความสําคัญ สวัสดิการสังคม

แกไขปญหาความรุนแรง ปญหาการคามนุษย และปญหา การกระทําความรุนแรงตอ ในตําบล ของปญหาการคามนุษย

ตอเด็ก สตรี และบุคคล ความรุนแรงตอเด็ก สตรีใน เด็ก  สตรี  และบุคคลใน ๑,๒๐๐ ครัว

ในครอบครัว ครอบครัว ครอบครัวใหกับประชาชน เรือน

ในตําบลบานกลาง  - เด็ก สตรีใน

พื้นที่ปลอดภัย

จาการกระทํา

ความรุนแรง

 - มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อสงเสริมและพัฒนา  - จัดฝกอบรม และศึกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - จํานวน  - ผูเขารับการฝกอบรม กอง

คณะทํางานศูนยพัฒนา ศักยภาพอบรมใหมีความรู ดูงาน ผูเขารับการฝก ไดรับความรูและสามารถ สวัสดิการสังคม

ครอบครัวชุมชนและ แกผูนําทองถิ่น คณะทํางาน อบรม พัฒนาศักยภาพของตนเอง

สภาเด็กและเยาวชน ศูนยพัฒนาครอบครัวชุมชน และนํามาประยุกตใชในการ

ตําบลบานกลาง สภาเด็กและเยาวชนใน พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตําบลบานกลาง ทั้ง ๑๒ 

หมูบาน



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๑๒ โครงการพัฒนาวิทยากร  - เพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํา  - ฝกอบรม และศึกษาดูงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - กลุมผูนํา  - ผูนําชุมชนมีความรู และ กอง

กระบวนการเพื่อพัฒนา ชุมชนเกี่ยวกับการเปนวิทยากร ดานวิทยากรกระบวนการให ชุมชน ๑๒ มีทักษะดานวิทยากร สวัสดิการสังคม

ชุมชน กระบวนการในการจัดทําเวที กับกลุมผูนําชุมชน ทั้ง ๑๒ หมู ๖๐ คนใน กระบวนการในการทําหนาที่

ประชาคมในหมูบาน หมูบาน ตําบลบานกลาง วิทยากร กระบวนการเวที

 - มีภาวะการ ประชาคมหมูบานไดอยางมี

เปนผูนํา พัฒนา ประสิทธิภาพ

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๑๓ โครงการเสริมสรางสายใยรัก  - เพื่อใหสมาชิกในครอบครัว  - จัดฝกอบรมความรูเกี่ยวกับ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐  - กลุมสมาชิก  - สรางความสัมพันธอันดี กอง

ถักทอสายใยครอบครัว มีความรูและทักษะการดําเนิน การดํารงชีวิตในครอบครัว ครอบครัว ระหวางสมาชิกในครอบครัว สวัสดิการสังคม

ชีวิตดวยกันอยางมีความสุข และจัดกิจกรรมสัมพันธใหกับ ในตําบล ๑๐๐ และเสริมสรางความเขมแข็ง

สมาชิกทั้ง ๑๒ หมูบาน ครัวเรือน มี ของสถาบันครอบครัว

ความรูและ

ทักษะการ

ดําเนินชีวิต

 - มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๑๔ โครงการสงเคราะหชวยเหลือ  - เพื่อสงเคราะหเครื่องอุปโภค  - จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - กลุมผูยากจน  - ประชาชนผูยากไร ผูดอย กอง

ผูยากจน ดูแลผูยากไร บริโภคที่จําเปนตอการยังชีพ ที่จําเปนตอการยังชีพ ดอยโอกาส โอกาส และผูประสบภัย ได สวัสดิการสังคม

ผูดอยโอกาส ผูประสบ ชวยเหลือแกผูยากไร ผูดอย ชวยเหลือแกผูยากไร ผูดอย เดือดรอนฉุก รับการสงเคราะหชวยเหลือ

ปญหาความเดือดรอน โอกาส ผูประสบภัยพิบัติ โอกาส ผูประสบภัย กรณีเกิด เฉิน จํานวน เครื่องอุปโภค  บริโภค ที่

กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ภัยพิบัติฉุกเฉิน  เรงชวยเหลือ ๗๕ คน ได จําเปน

ครอบครัว และคาใชจายในการ รับการ

บรรเทาความเดือดรอน สงเคราะห

 - เพื่อจายเปนคาใชจายใน  - มีคุณภาพ

สงเคราะหชวยเหลือดูแล ชีวิตที่ดีขึ้น

ครอบครัวผยากไร ผูดอยโอกาส

และผูประสบปญหาความ

เดือดรอนเรงดวนในชุมชน โดย

การจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๑๕ โครงการจัดทําแผนชุมชน  - เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล  - จัดประชุมประชาคมผูนํา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - กลุมผูนํา  - ประชาชนในชุมชนมีแผน กอง

ความจําเปนพื้นฐานในหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน และ ชุมชนและ ชุมชนเปนแนวทางในการ สวัสดิการสังคม

วิเคราะหปญหา   วางแผน ประชาคม ทั้ง ๑๒ หมูบาน คณะกรรมการ พัฒนาหมูบาน

บูรณาการแผนจากทุกภาคสวน หมูบาน ๑๘๐

คน ในตําบล

บานกลาง

 - มีภาวะการ

เปนผูนําพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๑๖ โครงการสรางบานและซอม  - เพื่อสรางบานและซอมแซม  - กอสรางบานและซอมแซม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - บานผูดอย  - ผูยากไรมีที่อยูอาศัย กอง

แซมบานผูยากไร บานแกประชาชนผูยากไร บานใหแกประชาชนผูยากไร โอกาสไดรับ ที่มั่นคงแข็งแรง มีความ สวัสดิการสังคม

ในพื้นที่ตําบลบานกลาง การซอม ๑๐ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ครอบครัว

 - มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๑๗ โครงการอุดหนุนศูนยพัฒนา  - เพื่อสํารวจขอมูลความจําเปน  - อุดหนุนเงินใหแกศูนยพัฒนา ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐  - กลุมสมาชิก  - สมาชิกในครอบครัวเกิด กอง

ครอบครัว ๑๒ หมูบานและ สําหรับวิเคราะห  และวาง ครอบครัวระดับหมูบาน ๑๒ ครอบครัวใน ความรัก สามัคคีเอื้ออาทร สวัสดิการสังคม

ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล แนวทางการแกไขปญหา หมูบาน  และศูนยพัฒนา ตําบล ๑,๒๐๐ ดูแลเอาใจใสตอกันเปน

บานกลาง ครอบครัวในชุมชน ครอบครัวตําบลบานกลาง ครัวเรือนมี ครอบครัวที่เขมแข็ง

งบประมาณ

ในการทํางาน



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๑๘ โครงการฝกอบรมคาย  - เพื่อใหสมาชิกในครอบครัว  - จัดฝกอบรมคายครอบครัว ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  - กลุมสมาชิก  - ครอบครัวในชุมชนสามารถ กอง

ครอบครัวคุณธรรม อิ่มรัก มีความสุขเขาใจบทบาทของตน คุณธรรม อิ่มรัก ปนสุข แก ครอบครัวใน ดํารงอยูรวมกันอยางมี สวัสดิการสังคม

ปนสุข ที่มีตอครอบครัว ครอบครัวทั้ง ๑๒ หมูบาน ตําบล ๑๐๐ ความสุขและมีคุณธรรม

 - เพื่อสรางเครือขายครอบครัว ในตําบลบานกลาง ครัวเรือนมี

คุณธรรมในพื้นที่ ความรูและ

ทักษะการ

ดําเนินชีวิต

สมาชิกมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๑๙ โครงการอุดหนุน  - เพื่อสงเสริมการทํางานของ  - อุดหนุนเงินใหแก ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐  - กลุมคณะ  - คณะกรรมการหมูบาน กอง

คณะกรรมการหมูบานทั้ง คณะกรรมการหมูบานดาน คณะกรรมการหมูบาน ทั้ง กรรมการ ๑๒ ไดดําเนินงานดานการ สวัสดิการสังคม

๑๒ หมูบาน ในตําบล การปกครอง และรักษาความ ๑๒ หมูบาน หมูบานใน ปกครอง และรักษาความ

บานกลาง สงบเรียบรอย ในตําบลบานกลาง ตําบลบานกลาง สงบเรียบรอย

มีงบประมาณ

ในการทํางาน

 - ทําให

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๒๐ โครงการพัฒนาและ  - เพื่อปรับปรุงใหมีสถานที่ใน  - ทําการปรับปรุงหองให ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - เด็กกอนวัย  - ตําบลบานกลางมีสถานที่ กอง

บริหารงานศูนยเจริญวัย การบริการรับเลี้ยงเด็กใน เหมาะสมกับการดูแลเด็ก คือ เรียน ๑๒ หมู บริการรับเลี้ยงเด็กที่มี สวัสดิการสังคม

ตําบลบานกลาง ตําบลบานกลาง  ๑) หองเด็กออน อายุ ๓ ถึง ในตําบล มาตรฐาน

(Nurseries)  - เพื่อฝกอบรมเตรียมความพรอม ๘ เดือน (หองหนอนนอย) บานกลาง  - ลดปญหาภาระการเลี้ยงดู

ตําบลบานกลาง สําหรับผูดูแลเด็ก ใหมีความ  ๒) หองเด็กอายุ ๘ เดือน ถึง จํานวน ๑๐๐ เด็กแกผูปกครองที่ติดภาระ

รูทฤษฎีและปฏิบัติในการดูแลเด็ก ๑ ขวบ ๒ เดือน (หองดักแด) ครัวเรือน งาน

 ๓) หองเด็ก อายุ ๑ ขวบ ๒  - มีสถานดูแล  - ผูดูแลเด็กมีความรู

เดือน ถึง ๒ ขวบครึ่ง (ผีเสื้อ) เด็กที่เหมาะสม ทฤษฎีและปฏิบัติใน

 - จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑที่ กับการเจริญวัย

จําเปนในการดูแลเด็กเล็ก มีคุณภาพชีวิต

 - ฝกอบรมเตรียมความพรอม ที่ดีขึ้น

สําหรับผูดูแลเด็ก ใหมีความรู

ทฤษฎีและปฏิบัติในการ

ดูแลเด็ก



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๒๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อฝกอบรมใหความรูและ  - จัดกิจกรรมฝกอบรมให ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - จํานวนผู  - ผูสูงอายุสามารถพัฒนา กอง

และคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ ความรูแกผูสูงอายุในตําบล สูงอายุที่เขา ศักยภาพของตนเอง อยาง สวัสดิการสังคม

ในโรงเรียนปจฉิมาลัย ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี บานกลางใหไดรับองคความรู รวมโครงการ สมวัย และมีคุณภาพชีวิต

รอบดานและเหมาะสมตามวัย ที่ดีขึ้น

เชน ดานสุขอนามัย

ดานภูมิปญญาศิลปะ

วัฒนธรรมประเพณี

ดานอาชีพ ดานสังคม

เปนตน



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๒๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อฝกอบรมใหความรูและ  - กิจกรรมฝกอบรมใหความรู ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนสตรี  - สตรีสามารถพัฒนา กอง

และคุณภาพชีวิตสตรี พัฒนาศักยภาพของสตรีใหมี แกสตรีในตําบลบานกลาง ที่เขารวม ศักยภาพของตนเองและ สวัสดิการสังคม

ในโรงเรียนมัชฉิมาลัย คุณภาพชีวิตที่ดี ใหไดรับความรูอยางรอบดาน โครงการ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และเหมาะสมตามวัย เชน

ดานสุขอนามัย

ดานเศรษฐกิจ อาชีพ

ดานสังคม

ดานประเพณี วัฒนธรรม

เปนตน



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

######### ๑๘,๒๘๐,๘๐๐ ๑๙,๓๐๘,๘๐๐



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาส และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

34,084,800 36,561,600     38,617,600     



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๒ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาและการอนุรักษฟนฟู บูรณะสถานที่สําคัญในตําบลบานกลาง

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอุดหนุน  - เพื่อสืบสานประเพณี  - อุดหนุนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน  - ประเพณีประจําตําบล กองการศึกษา

ประเพณีวัดในตําบล ประจําวัดแตละวัดใหคงอยู ในการจัดกิจกรรม/ ประเพณี ประชาชน บานกลางไดรับการสืบทอด

บานกลาง กับวิถีชีวิตคนในหมูบาน ในตําบลบานกลาง จํานวน ที่เขารวม ใหดํารงอยูในชุมชน

 - เพื่อใหประชาชนในตําบล ๑๐  วัด กิจกรรม

บานกลางมีความรัก  ความ

สามัคคี และจรรโลงพระพุทธ

ศาสนาใหคงอยูตลอดไป

๒ โครงการเสริมสราง  - เพื่อใหคณะกรรมการสภา  - จัดอบรม และศึกษาดูงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - คณะกรรมการสภา กองการศึกษา

ศักยภาพคณะกรรมการ วัฒนธรรมตําบลบานกลาง ดานวัฒนธรรม และแนวทาง ของผูเขารวม วัฒนธรรมตําบลบานกลาง

สภาวัฒนธรรมตําบล เกิดแนวคิดและเห็นชองทาง การขับเคลื่อนสภาวัฒนธรรม โครงการ เกิดแนวคิด และเห็นชองทาง

บานกลาง ในการอนุรักษสงเสริม ตําบลใหสูเปาหมาย การอนุรักษสงเสริมกิจกรรม

กิจกรรมดานวัฒนธรรม ดานวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๒ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาและการอนุรักษฟนฟู บูรณะสถานที่สําคัญในตําบลบานกลาง

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๓ โครงการวันสําคัญทาง  - เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ  - จัดกิจกรรมตักบาตร ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ จํานวน  - เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

ศาสนา ประชาชนในตําบลบานกลาง เทโวโรหนะหลังวันออกพรรษา ประชาชน ในตําบลบานกลาง ตลอดจน

ไดตระหนักถึงความสําคัญ ๑ วัน  ที่เขารวม คณะผูบริหาร พนักงาน

ของพระพุทธศาสนา  - จัดกิจกรรมถวายเทียนจํานํา กิจกรรม เทศบาลมีความตระหนักใน

 - เพื่อปลูกฝงคุณธรรม พรรษาทั้ง ๑๐ วัด ในตําบล ความสําคัญของการประพฤติ

จริยธรรมใหแกเด็ก เยาวชน บานกลาง ตนใหถูกตองตามหลักศาสนา

และประชาชนในตําบล  - จัดกิจกรรมฟงเทศนวันพระ

บานกลางในการประพฤติตน ในชวงเขาพรรษา

ใหถูกตองตามหลักศาสนาพุทธ  - จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๒ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาและการอนุรักษฟนฟู บูรณะสถานที่สําคัญในตําบลบานกลาง

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๔ โครงการกอสราง  - เพื่อเปนการอนุรักษ ฟนฟู  - กอสรางพิพิธภัณฑพื้นบาน ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ แหลงเรียนรู  - ภูมิปญญาพื้นบานไดรับการ กองการศึกษา

พิพิธภัณฑพื้นบาน ภูมิปญญาพื้นบาน จํานวน ๑ หลัง สถานที่กอสราง พิพิธภัณฑ อนุรักษ ฟนฟู ใหคงอยูตอไป

 - เพื่อใชเปนแหลงเรียนรู บริเวณสนามกีฬา พื้นบาน  - ตําบลบานกลางมีแหลงเรียนรู

ภูมิปญญาพื้นบานในตําบล ตําบลบานกลาง เกี่ยวกับภูมิปญญาพื้นบานใน

บานกลาง  ตําบล



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๒ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาและการอนุรักษฟนฟู บูรณะสถานที่สําคัญในตําบลบานกลาง

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๙๗๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐

975,000     475,000     475,000     



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๓ แนวทางการสืบสาน อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสืบสานประเพณี -  เพื่อเปนการสืบสานประเพณี -  จัดกิจกรรมวันลอยกระทงให ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จํานวน -  ประเพณีและวัฒนธรรมได กองการศึกษา

ลอยกระทง ที่ดีงามของไทย ประชาชนในตําบลบานกลาง ประชาชนที่มี รับการอนุรักษไว

 - เพื่อสงเสริม และอนุรักษ เขามามีสวนรวมในการจัดงาน สวนรวม

วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา สืบสาน

ประเพณี

๒ โครงการสืบสานประเพณี -  เพื่อเปนการสืบสานประเพณี -  จัดกิจกรรมวันสงกรานตให ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จํานวน -  ประเพณีและวัฒนธรรมได กองการศึกษา

สงกรานต ที่ดีงามของไทย  ประชาชนในตําบลบานกลาง ประชาชนที่มี รับการอนุรักษไว

 - เพื่อสงเสริม และอนุรักษ เขามามีสวนรวมในการจัดงาน สวนรวม

วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา สืบสาน

ประเพณี

๓ โครงการสงเสริมประเพณี -  เพื่อเปนการสืบสานประเพณี -  สงเสริมสนับสนุนประเพณี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน -  ประเพณีประจําตําบล กองการศึกษา

ประจําตําบลบานกลาง ที่ดีงามของไทย ประจําตําบลบานกลาง เชน ของผูเขารวม บานกลางไดรับการสืบทอด

 - เพื่อสงเสริม และอนุรักษ สลากภัตร,งานฉลองสมโภชน กิจกรรม และอนุรักษรักษาไว

วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๓ แนวทางการสืบสาน อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๔ โครงการอุดหนุนประเพณี -  เพื่อเปนการอนุรักษและ  - อุดหนุนงบประมาณในการจัด ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ จํานวน -  ประเพณีและวัฒนธรรมได กองการศึกษา

หมูบานในตําบลบานกลาง สืบสานประเพณีที่ดีงาม ประเพณีปางเกา หมูที่ ๑๑ ประเพณีไดรับ รับการอนุรักษไว

ของทองถิ่น บานหอชัย (๑๐๐,๐๐๐.-บาท) การอนุรักษ

-  เพื่อเปนการสรางความ

สามัคคี และสงเสริมความ

เขมแข็งแกคนในทองถิ่น

๕ โครงการเทศกาลลําไย  - เพื่อเปนการสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมสงเสริมเทศกาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน  - ประเพณีและวัฒนธรรม กองการศึกษา

ผลไม มหัศจรรย ที่ดีงามของจังหวัดลําพูน ลําไย ของจังหวัดลําพูน เชน ผูเขารวม ไดรับการอนุรักษไว

เมืองลําพูน  - เพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธ เดินขบวน จัดนิทรรศการ ฯลฯ กิจกรรม

การจัดงานใหเปนที่รูจักแก

ประชาชนโดยทั่วไป



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๓ แนวทางการสืบสาน อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๖ โครงการสรงน้ํา  - เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ  - จัดกิจกรรมเขารวมงาน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ประเพณีและวัฒนธรรม กองการศึกษา

พระบรมธาตุหริภุญชัย ประชาชนในตําบลบานกลาง สรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย ของผูเขารวม ไดรับการอนุกรักษไว

เห็นความสําคัญของประเพณี (จํานวน ๔๕,๐๐๐.-บาท) กิจกรรม

ในจังหวัดลําพูน  - จัดกิจกรรมเขารวมงาน

 - เพื่อสรางความรวมมือ และ แหน้ําทิพยดอยขะมอ  

เครือขายทางศาสนาของ (จํานวน ๓๐,๐๐๐.-บาท)

ประชาชนทั้งจังหวัดลําพูน

๗ โครงการอุดหนุนสภา  - เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  - อุดหนุนงบประมาณให ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนหนวย  - สภาวัฒนธรรมตําบล กองการศึกษา

วัฒนธรรมตําบลบานกลาง ของสภาวัฒนธรรมตําบล สภาวัฒนธรรมตําบลบานกลาง งานที่ไดรับเงิน บานกลางมีการบริหารงาน

บานกลาง ตามโครงการที่เสนอขอรับการ อุดหนุน ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สนับสนุน พรอมทั้งสงเสริมวัฒนธรรม



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๓ แนวทางการสืบสาน อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๘ โครงการฝกสอนดนตรี  -  เพื่อสงเสริมการใชเวลาวาง  - ฝกสอนเด็ก และเยาวชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนเด็ก  -  เด็ก และเยาวชนมีความ กองการศึกษา

พื้นเมืองภาคฤดูรอน  ใหเกิดประโยชนแกเด็ก ในตําบลบานกลาง ใหไดเขารวม เยาวชนที่เขา ตระหนัก และเห็นคุณคาของ

และเยาวชนในชวงปดภาคเรียน ฝกซอมดนตรีพื้นเมือง จํานวน รวมฝกซอม การอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม

 -  เพื่อเปนการอนุรักษดนตรี ๓๐ คน ตอเนื่องทุกป ดนตรีพื้นเมือง พื้นเมือง และเปนการใช

พื้นเมือง เวลาวางใหเกิดประโยชน

๙ โครงการไหวสาปารมี  - เพื่อเปนการสงเสริมเครือขาย  - รวมจัดกิจกรรมไหวสาปารมี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึง  - เครือขายทางวัฒนธรรม กองการศึกษา

ครูบาเจาศรีวิชัย ทางวัฒนธรรม ครูบาจาวศรีวิชัย กับ สภา พอใจของ มีศักยภาพมากขึ้น และ

วัฒนธรรมจังหวัด ผูรวมงาน มีความเขมแข็งที่เกิดจาก

ความรวมมือ



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๓ แนวทางการสืบสาน อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๑๐ โครงการสงเสริมศิลปะ  - เพื่อสงเสริมศิลปะการแสดง  - จัดกิจกรรมอบรม ฝกซอม ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ความพึง  - ศิลปะการแสดงวัฒนธรรม กองการศึกษา

การแสดง วัฒนธรรมทองถิ่น ศิลปะการแสดงวัฒนธรรมทองถิ่น พอใจของ ทองถิ่น ไดรับการสืบทอด

วัฒนธรรมทองถิ่น  - จัดหาวัสดุอุปกรณประกอบการ ผูเขาอบรม

อบรมฝกซอม

๑๑ โครงการสงเสริมการเรียนรู  - เพื่อสืบทอดการเรียนรู  - จัดอบรมการเรียนรูภูมิปญญา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึง  - ภูมิปญญาทองถิ่น กองการศึกษา

ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู ทองถิ่น ใหแกเด็ก เยาวชน และ พอใจของ ไดรับการสืบทอดใหคงอยู

สืบไป ประชาชนในทองถิ่น ผูเขาอบรม สืบไป



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๓ แนวทางการสืบสาน อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

865,000    865,000    910,000    



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๔ แนวทางการสงเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชนในทองถ่ิน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสงเสริมพุทธศาสนา -  เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรม  - อุดหนุนงบประมาณการ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ จํานวนหนวย -  เด็กและเยาวชนในตําบล กองการศึกษา

แกเด็ก เยาวชน และ จริยธรรมใหแกเด็ก เยาวชน จัดกิจกรรมอุปสมบท / งานที่ไดรับ บานกลาง มีคุณธรรมและ

ประชาชนตําบลบานกลาง และประชาชนในตําบล บรรพชาสามเณรและบวช เงินอุดหนุน จริยธรรม 

 - เพื่อสืบสานประเพณีของ ศีลจาริณีใหแกเด็กเยาวชนและ  - กิจกรรม และประเพณี

ศาสนาพุทธใหคงอยูตลอดไป ประชาชนในตําบลบานกลาง สําคัญทางพุทธศาสนาไดรับ

 - เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ (๒๓๐,๐๐๐ บาท) การสืบทอด

ประชาชนเห็นความสําคัญ  - อุดหนุนกิจกรรมการสอน

และยึดม่ันในพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย

แกเด็กและเยาวชน

(๕๐,๐๐๐ บาท)

 - อุดหนุนกิจกรรมธรรมะสัญจร

แกประชาชนตําบลบานกลาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๔ แนวทางการสงเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชนในทองถ่ิน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๒ โครงการอบรมคุณธรรม  - เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรม  - จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน -  เด็กและเยาวชนในตําบล กองการศึกษา

จริยธรรมนักเรียนใน จริยธรรม ใหแก นักเรียนใน ใหแกนักเรียนในตําบลบานกลาง นักเรียนที่ได บานกลาง มีคุณธรรมและ

ตําบลบานกลาง ตําบลบานกลาง (๕๐,๐๐๐ บาท) รวมกิจกรรม จริยธรรม 

 - กิจกรรม และประเพณี

สําคัญทางพุทธศาสนาไดรับ

การสืบทอด



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๔ แนวทางการสงเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชนในทองถ่ิน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๕ แนวทางการสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการรวมพลังแผนดิน  - เพื่อบูรณาการหนวยงาน  - สนับสนุนหนวยงานที่มี ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ การแพร  - ตําบลบานกลางมีการ กอง

ขจัดส้ินยาเสพติด ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการ หนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ระบาดของ ดําเนินงานปองกัน และแกไข สาธารณสุขและ

ดําเนินงานปองกัน และแกไข ปราบปรามผูคายาเสพติดใน ยาเสพติด ปญหายาเสพติดอยางมี สิ่งแวดลอม

ปญหายาเสพติดภายใตศูนย พื้นที่เพื่อปองกันและ ลดลง ประสิทธิภาพ 

ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ ปราบปรามยาเสพติดในตําบล

ยาเสพติด ทต.บานกลาง ใหหมดไป

๒ โครงการเงินอุดหนุน ศพส.  - เพื่ออุดหนุนการดําเนินงาน  - อุดหนุนงบประมาณแก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ หนวยงานได  - ปญหายาเสพติดใน กอง

จังหวัดลําพูน ควบคุมปองกันยาเสพติด ศอ.ปส.จ.ลพ ในการปองกัน รับงบประมาณ จังหวัดลําพูนลดลง สาธารณสุขและ

ของจังหวัดลําพูน และปราบปรามยาเสพติด ตามที่เสนอ สิ่งแวดลอม

๓ โครงการเงินอุดหนุน ศตส.  - เพื่ออุดหนุนการดําเนินงาน  - อุดหนุนงบประมาณแก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ หนวยงานได  - ปญหายาเสพติดใน กอง

อําเภอเมืองลําพูน ควบคุมปองกันยาเสพติด ศป.ปส.อ.เมืองลําพูน ในการ รับงบประมาณ อําเภอเมืองลําพูนลดลง สาธารณสุขและ

ของอําเภอเมืองลําพูน ปองกันและปราบปราม ตามที่เสนอ สิ่งแวดลอม

ยาเสพติด

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๕ แนวทางการสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๔ โครงการรณรงคเพื่อ  -  เพื่อใหนักเรียน เยาวชน ใน  - จัดกิจกรรมรณรงคตอตาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - นักเรียนในทองถิ่นมีความรู กองการศึกษา

ปองกันยาเสพติด เขตตําบลบานกลาง ตระหนัก ยาเสพติดใหแกนักเรียนใน ของผูเขารวม ความเขาใจเกี่ยวกับอันตราย

ในโรงเรียนทองถิ่น ถึงโทษของยาเสพติด และการ โรงเรียนทองถิ่น กิจกรรม ของสิ่งเสพติด

ปองกันอันตรายจากยาเสพติด

 - เพื่อใหนักเรียนรูถึงปญหา

วิธีแกไขและหางไกลยาเสพติด

๕ เงินอุดหนุนโครงการปองกัน  -  เพื่อใหนักเรียน เยาวชน ใน  - เงินอุดหนุนโครงการปองกัน ๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - นักเรียนในทองถิ่นมีความรู กองการศึกษา

และแกไขปญหายาเสพติด เขตตําบลบานกลาง ตระหนัก และแกไขปญหายาเสพติด ของผูเขารวม ความเขาใจเกี่ยวกับอันตราย

(สพฐ) ในเขตตําบลบานกลาง ถึงโทษของยาเสพติด และการ (สพฐ.) ในเขตตําบลบานกลาง กิจกรรม ของสิ่งเสพติด

ปองกันอันตรายจากยาเสพติด

 - เพื่อใหนักเรียนรูถึงปญหา

วิธีแกไขและหางไกลยาเสพติด



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๕ แนวทางการสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๔๑๕,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๖ แนวทางการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเสริมสรางทักษะชีวิต  - เพื่อสรางทักษะชีวิตแกเด็ก  - จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - จํานวนครั้ง  - เด็ก เยาวชน ตระหนักถึง กอง

แกเด็กและเยาวชนตําบล เยาวชนและใหตระหนักถึง ใหแกเด็กและเยาวชน ทั้ง ๑๒ ที่ไดจัดกิจกรรม การมีสวนรวมในการดูแล สวัสดิการสังคม

บานกลาง การมีสวนรวมในชุมชน หมูบาน โดยการจัดอบรมให เฝาระวังปญหาสังคมได

ความรู 

๒ โครงการพัฒนาเด็ก และ  - เพื่อใหเด็กและเยาวชนใน  - จัดต้ังศูนยการเรียนรู  ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จัดต้ังศูนย  - เด็ก เยาวชนไดรับการ กอง

เยาวชนในชุมชน ชุมชนไดรับการพัฒนาและ ตําบล ๑ ศูนยการเรียนรู ให เรียนรูสําหรับ ดูแลและสงเสริมพัฒนาการ สวัสดิการสังคม

เติบโตอยางมีคุณภาพ แกเด็กและเยาวชนในตําบล เด็กและ เรียนรูอยางทั่วถึง และมี

บานกลาง เยาวชน ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๖ แนวทางการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.01

๓ โครงการวันเยาวชนแหงชาติ  - เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดทํา  - จัดกิจกรรมวันเยาวชนให ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  - กลุมสภาเด็ก  - เยาวชนในพื้นที่ตําบล กอง

กิจกรรมที่เปนประโยชน เยาวชนในตําบลบานกลาง และเยาวชน บานกลางไดรวมกันทํา สวัสดิการสังคม

 - เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใช และพื้นที่ใกลเคียงไดรวมกัน จํานวน 120 กิจกรรมที่เปนประโยชน

เวลาวางใหเปนประโยชน ทํากิจกรรมที่เปนประโยชน  คนในตําบล

สําหรับเยาวชน บานกลาง

 - มีกิจกรรม

วันเยาวชน

และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๖ แนวทางการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.01

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดทํา  - จัดการอบรมและศึกษา ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  - กลุมสภาเด็ก  -  เยาวชนในพื้นที่ตําบล กอง

เยาวชนตําบลบานกลาง กิจกรรมที่เปนประโยชน ดูงานใหกับเยาวชนในตําบล และเยาวชน บานกลางไดรวมกันทํา สวัสดิการสังคม

 - เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใช บานกลาง จํานวน 120 กิจกรรมที่เปนประโยชน

เวลาวางใหเปนประโยชน คนในตําบล

บานกลาง

 - มีกิจกรรม

วันเยาวชน

และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๖ แนวทางการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.01

๕ โครงการเปดบานหนูนอย  - เพื่อเสริมสรางความรู  - จัดอบรมเพื่อสรางความรู ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ผูปกครอง  - กลุมเด็ก และเยาวชนใน กอง

ครอบครัวเนอรสเซอรี่ ตําบล ความเขาใจแนวทางงการ ความเขาใจในการดําเนินงาน เด็ก จํานวน ตําบลบานกลาง มีพื้นที่ใน สวัสดิการสังคม

บานกลาง ดําเนินงานของศูนยเจริญวัย ของศูนยเจริญวัย เนอรสเซอรี่ 100 คนได การทํากิจกรรมเพิ่มข้ึน

เนอรสเซอรี่ใหแกผูปกครอง ตําบลบานกลาง ใหแก เขาใจการดูแล

ผูปกครอง เด็กออน

 - เด็กในความ

ดูแลมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๖ แนวทางการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.01

๖ โครงการสงเสริมสุนทรีภาพ  - เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใช  - จัดกิจกรรมการแสดงดนตร/ี ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่  - เด็ก และเยาวชนในตําบล กองการศึกษา

ดานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป เวลาวางใหเกิดประโยชนจาก นาฏศิลปใหผูปกครองหรือ ไดจัดกิจกรรม บานกลางมีความสามารถ

แกเด็กและเยาวชน การเลนดนตรี/ นาฏศิลป ประชาชนไดรับชม แกเด็กและ และมีทักษะในการเลน

 - เพื่อพัฒนาทักษะดานศิลปะ เยาวชน ดนตรีนาฏศิลป

และดนตรีแกเยาวชน  - เด็ก และเยาวชนมี

พัฒนาการดานอารมณ

และสติปญญาในเชิง

สรางสรรค



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

๓.๖ แนวทางการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.01

610,000      610,000     610,000     



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเรารักษสิ่งแวดลอม  - เพื่อปลูกจิตสํานึกให  - จัดงานเนื่องในวัน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - จัดกิจกรรม  - เยาวชนและประชาชน กอง

เยาวชนและประชาชนทั่วไป สิ่งแวดลอมโลก ๕ ม.ิย. ของ รณรงคเพือ รวมกันรับผิดชอบ เขาใจและ สาธารณสุขและ

ไดตระหนักถึงปญหา ทุกป เพื่อรณรงคเผยแพร สิ่งแวดลอม ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อคุณภาพ สิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอมและภาวะโลกรอน กิจกรรมลดภาวะโลกรอน อยางนอย ๑ สิ่งแวดลอมและลดปญหา

ในชุมชน โดยการจัดงาน ครั้ง/ป โลกรอน

รณรงค จัดนิทรรศการ

จัดทําส่ือสิ่งพิมพเผยแพร

๒ โครงการชุมชนนาอยู  - เพื่อสงเสริมใหประชาชน  - จัดกิจกรรมประกวดชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - จัดกิจกรรม  - ตําบลบานกลางมีภูมิทัศน กอง

หมูบานนามอง รวมกันปรับปรุงภูมิทัศนของ นาอยู หมูบานนามอง รณรงค ที่สะอาดสวยงามและมีสภาพ สาธารณสุขและ

ชุมชน/ หมูบาน ใหเกิดความ พรอมใบประกาศ ทําความ แวดลอมที่ดี สิ่งแวดลอม

สะอาด สวยงาม นาอยู และ เกียรติคุณชุมชน/ หมูบาน สะอาดหมูบาน

มีส่ิงแวดลอมที่ดี ที่ผานเกณฑ อยางนอย ๒ 

ครั้ง/ป

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

๔.๑  แนวทางการสรางองคความรูและจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่

ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

๔.๑  แนวทางการสรางองคความรูและจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่

ผ.01

๓ โครงการอบรมใหความรู  - เพื่อใหประชาชนในพื้นที่  - จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ประชาชนในพื้นที่ตําบล กอง

กฎหมายที่เกี่ยวของกับ ตําบลบานกลางมีความรู กฎหมาย สิทธิประโยชนใน ของผูเขารวม บานกลางมีความรูเกี่ยวกับ สาธารณสุขและ

แหลงน้ําสาธารณะ เกี่ยวกับกฎหมาย การใชแหลงน้ําสาธารณะ โครงการ กฎหมาย สิทธิประโยชน สิ่งแวดลอม

การบุกรุกลําน้ําสาธารณะ สิทธิประโยชนในการใชแหลง  - จัดเวทีเสวนาในการสราง ในการใชแหลงน้ําสาธารณะ

ในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง น้ําสาธารณะ จิตสํานึกอนุรักษแหลงน้ํา  และสรางจิตสํานึกที่ดีในการ

 - เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีในการ อนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา

อนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา สาธารณะในเขตตําบล

สาธารณะในเขตตําบลบาน บานกลาง 

กลาง



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

๔.๑  แนวทางการสรางองคความรูและจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่

ผ.01

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๒  แนวทางการดูแล เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกําจัดผักตบชวา  - เพื่อปองกันอุทกภัยในชวง  - กําจัดผักตบชวาในลําน้ํา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -จัดกิจกรรม  - การเกิดอุทกภัยลดลง และ สํานักปลัด

และวัชพืชในลําน้ํา ฤดูฝน และเพิ่มระบบนิเวศน ในพื้นที่ตําบลบานกลาง กําจัดผักตบ ประชาชนในตําบลบานกลาง เทศบาล

ในลําน้ําใหมีความสมดุล ชวาอยางนอย สามารถใชประโยชนจาก

 ๑ ครั้ง/ป ลําน้ําไดอยางเต็มที่

๒ โครงการจางเหมาแรงงาน  - เพื่อใหอาคารสถานที่ของ  - จางเหมาแรงงานกวาดถนน ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐  -จํานวนแรงงาน  - ภูมิทัศนของอาคารสถานที่ สํานักปลัด

รักษาความสะอาดอาคาร เทศบาลและที่ทางสาธารณะ และทําความสะอาดถนน ที่จางเหมา และที่ทางสาธารณะในตําบล เทศบาล

สถานที่และที่ทางสาธารณะ ในเขตตําบลมีความสะอาด ที่สาธารณะ และลานกิจกรรม ปฏิบัติหนาที่ มีความสะอาด และเปน กอง

สวยงาม  และเปนระเบียบ ประจําหมูบาน รักษาความ ระเบียบเรียบรอย สาธารณสุขและ

เรียบรอย สะอาด สิ่งแวดลอม
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
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๓ โครงการคลองสวย  - เพื่อติดตาม ตรวจสอบ   - เก็บตัวอยางน้ําสงตรวจ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  -การตรวจวัด   - ตําบลบานกลางมีระบบ กอง

น้ําใส คุณภาพของแหลงน้ําประปา วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ คุณภาพน้ํา เฝาระวัง เตือนภัย และแกไข สาธารณสุขและ

แหลงน้ําสาธารณะในตําบล ระบบประปาหมูบาน ๑๒ แหง  - มีกิจกรรม ปญหาการปนเปอนของ สิ่งแวดลอม

ใหมีคาไมเกินมาตรฐานที่ และคลองน้ําสาธารณะ ๕ แหง อบรม พัฒนา แหลงน้ําไดทันทวงที สํานักปลัด

กําหนด  - จัดอบรมใหความรูแก ปรับปรุง  - ประชาชนที่อาศัยอยูใกล เทศบาล

 - รณรงคปลูกจิตสํานึกให ประชาชนที่อาศัยอยูใกลลําน้ํา ภูมิทัศนและ แหลงน้ําไดตระหนักถึง

ประชาชนไมทิ้งสิ่งปฏิกูลลงใน สาธารณะและผูนําชุมชน อนุรักษฟนฟู ความสําคัญของทรัพยากรน้ํา

ลําน้ําสาธารณะ  - จัดทําแผนพับใหความรู แหลงน้ําใน รวมอนุรักษ หวงแหน ฟนฟู

 - เพื่อใหชุมชนตระหนักถึง แกชุมชนเรื่องการรักษาความ ชุมชนให แหลงน้ําธรรมชาติใหสะอาด

ความสําคัญของทรัพยากรน้ํา สะอาดแหลงน้ํา สวยงาม

รวมกันอนุรักษ หวงแหน  - จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง

ฟนฟู แหลงน้ําธรรมชาติให ภูมิทัศนและอนุรักษฟนฟู

ใสสะอาดและสวยงาม แหลงน้ําในชุมชนใหสวยงาม

สะอาด 
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๔ โครงการพัฒนาภูมิทัศน  - เพื่อปรับปรุงและพัฒนา  - เฝาระวัง ปรับปรุง แกไขและ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - กิจกรรมเฝา  - เกิดความรวมมือรวมใจ กอง

สองฝงริมน้ําสาธารณะ ภูมิทัศนสองฝงริมลําน้ําสาธารณะ พัฒนา ลําน้ํา สายหลัก ไดแก ระวังคุณภาพ ของประชาชนในการพัฒนา สาธารณสุขและ

โดยการมีสวนรวมของชุมชน ในตําบลบานกลาง ลําน้ําแมตีบ ลําน้ําแมยาก ลําน้ํา อยาง แหลงน้ําสาธารณะในตําบล สิ่งแวดลอม

 - เพื่อเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ํา ลําน้ํารองสาว ตลอดจนลําน้ํา นอยเดือนละ สงผลใหลําน้ํามีคุณภาพที่ดี

สาธารณะและปรับปรุงแกไข สาขา ๑ ครั้ง ระบบนิเวศนที่ดีและ

ลําน้ํากรณีพบคุณภาพเสื่อมโทรม  -การปรับปรุง สิ่งแวดลอมที่ดี

 - เพื่อสรางความรวมมือของ ลําน้ํา

ประชาชนในการพัฒนาอยาง สาธารณะ

ยั่งยืน ๑ ครั้ง/ป



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๒  แนวทางการดูแล เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๕๙๐,๐๐๐ ๕๙๐,๐๐๐ ๕๙๐,๐๐๐
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๔.๓ แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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๑ โครงการจัดการสิ่งปฏิกูล  - เพื่อสรางระบบบําบัดส่ิง  - สรางระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล ๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - ตําบลบานกลางมีการ กอง

อยางมีประสิทธิภาพและ ปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพ และ ตามหลักสุขาภิบาลที่สามารถ (แหง) จัดการส่ิงปฏิกูลอยางมี สาธารณสุขและ

ยั่งยืน ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล รองรับสิ่งปฏิกูลไดอยาง ประสิทธิภาพและเกิดความ สิ่งแวดลอม

พรอมทั้งสรางกระบวนการ พอเพียงและมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน

บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลอยางมี จํานวน ๑ แหง

ระบบ

๒ โครงการจัดการขยะมูลฝอย  - เพื่อบริหารจัดการขยะ  - จัดจางเหมาแรงงานเพื่อ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ จํานวน  - สามารถคัดแยกขยะใน กอง

ตามหลักสุขาภิบาล มูลฝอยในเขตพื้นที่ตําบล เก็บขนขยะในเขตพื้นที่ แรงงานในการ พื้นที่ตําบลบานกลาง และ สาธารณสุขและ

บานกลาง ใหเปนไปอยางมี ตําบลบานกลาง เก็บขนขยะ งายตอการจัดการ สิ่งแวดลอม

ประสิทธิภาพ  - จางเอกชนเก็บขนขยะไป  - ไมมีขยะตกคางในเขต

 - เพื่อลดปญหามลภาวะ กําจัดในสถานที่ที่กําจัดขยะ พื้นที่ตําบลบานกลาง 

ในตําบลบานกลาง ที่ไดมาตรฐานและถูก

กฎหมาย
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งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
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๓ โครงการจัดทําปุยหมักจาก    -  เพื่อสรางกระบวนการ    -  สรางโรงงานทําปุยหมัก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน  - ตําบลบานกลางสามารถ กอง

ขยะอินทรีย ผลิตปุยอินทรียจากขยะ พรอมอุปกรณเครื่องจักรตางๆ ปุยที่หมักได ลดปริมาณขยะ โดยการ สาธารณสุขและ

มูลฝอย ในการผลิตปุยจากขยะอินทรีย ฝงกลบ และนําไปผลิต สิ่งแวดลอม

รวมของเทศบาลตําบล ปุยอินทรีย

บานกลาง

๔ โครงการจัดซื้อรถกระบะ  - เพื่อรองรับขยะ และเศษ    - จัดซื้อรถกระบะบรรทุก ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - ตําบลบานกลางสามารถ กอง

บรรทุกขยะมูลฝอย อาหารในครัวเรือน ขนาด ๔ ลอ จํานวน ๑ คัน (คัน) ลดปริมาณขยะ และสามารถ สาธารณสุขและ

สําหรับรองรับขยะ และเศษ จัดเก็บไดอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งแวดลอม

อาหารในครัวเรือน ยิ่งขึ้น

๕ โครงการจัดซื้อรถสูบ  - เพื่อใชในการใหบริการ  - จัดซื้อรถสูบสิ่งปฏิกูล ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - ตําบลบานกลางสามารถ กอง

สิ่งปฏิกูล ประชาชนในการสูบสิ่งปฏิกูล จํานวน ๑ คัน เพื่อใหบริการ (คัน) จัดการส่ิงปฏิกูล ไดตามหลัก สาธารณสุขและ

ในชุมชน ประชาชน สุขาภิบาล สิ่งแวดลอม



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๓ แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๖ โครงการจัดซื้อรถสุขา     - เพื่อรองรับการบริการ    - จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน     -  ตําบลบานกลาง กอง

เคลื่อนที่ สุขาภิบาลสําหรับสิ่งปฏิกูล ขนาด ๖ ลอ จํานวน ๑ คัน (คัน) สามารถจัดการปญหา สาธารณสุขและ

ในงานสําคัญตางๆของ ความไมพอเพียงในการให สิ่งแวดลอม

ตําบลบานกลาง บริการสุขาในงานสําคัญ

๗ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อดําเนินงานระบบผลิต  - บริหารจัดการระบบผลิต ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -มีการบริหาร  - ตําบลบานกลางสามารถ กอง

ระบบผลิตพลังงานจากขยะ กาซชีวภาพจากขยะอินทรีย พลังงานใหเกิดประสิทธิภาพ จัดการระบบ บริหารจัดการขยะอยางมี สาธารณสุขและ

ชุมชน สามารถนําไปใชในกิจกรรม และยั่งยืน โดยการจัดซื้อวัสดุ ผลิตพลังงานที่ ระบบ สามารถเปลี่ยนไป สิ่งแวดลอม

ของครัวเรือน ครุภัณฑตางๆ ใชในการ มีประสิทธิภาพ เปนพลังงานทางเลือกกลับมา

 - เพื่อลดคาใชจายในการ ดําเนินงานของระบบ ใชประโยชน ลดคาใชจาย

วาจางเอกชนในการขนขยะ และลดปญหาภาวะโลกรอน

ไปกําจัด



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๓ แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๘ โครงการกอสรางอาคาร  - เพื่อปองกันกลิ่นของขยะ  - กอสรางอาคารคัดแยกขยะ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐  - กอสราง  - เทศบาลตําบลบานกลาง กอง

คัดแยกขยะ ออกไปรบกวนชุมชนใกลเคียง อาคารคัดแยก มีการจัดการขยะอยางถูก สาธารณสุขและ

 - เพื่อใชเปนสถานที่ในการ ขยะ จํานวน หลักสุขาภิบาล ไมสงผล สิ่งแวดลอม

คัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณ ๑ หลัง กระทบตอสิ่งแวดลอม

ขยะมูลฝอย

๙ โครงการจัดซื้อถังขยะ  - เพื่อจัดเก็บขยะใหถูกหลัก  - จัดซื้อถังขยะ สําหรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนถังขยะ  - ชุมชนสะอาดปราศจาก กอง

เพื่อบริการชุมชน สุขาภิบาล ครัวเรือนในตําบล เพื่อบริการ ขยะ สาธารณสุขและ

บานกลาง ประชาชน  - ประชาชนมีถังขยะรองรับ สิ่งแวดลอม

ปริมาณขยะอยางเพียงพอ 

๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - เพื่อสรางบรรยากาศทาง  - ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - บอพักขยะเทศบาลตําบล กอง

ในพื้นที่บอพักขยะ สิ่งแวดลอมที่ดีในบริเวณบอ จัดสวนและกอสรางอาคาร (ครั้ง) บานกลางมีสภาพสิ่งแวดลอม สาธารณสุขและ

พักขยะ สถานที่เกื้อกูลตอการจัดการ ที่นาอยูสวยงาม เปนระเบียบ สิ่งแวดลอม

ระบบขยะมูลฝอย เรียบรอย



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๓ แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๙,๒๕๐,๐๐๐ ๒๗,๕๕๐,๐๐๐ ๗,๗๕๐,๐๐๐



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๔ แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการขุดลอกลําเหมือง  - เพื่อการบริหารทรัพยากรน้ํา  - ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ลําเหมือง  - สามารถปองกันการเกิด

สาธารณะ/ ลําหวย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ  /ลําหวยในตําบล   ตามการ สาธารณได อุทกภัยในชวงฤดูน้ําหลาก

ในตําบลบานกลาง กระจายน้ํา ทั้งในเขตและ สํารวจประมาณการของ รับการ และสามารถใชเปนแหลงน้ํา

นอกเขตชลประทาน เทศบาล  จากขอเสนอของ ขุดลอก สําหรับการเกษตร

 - เพื่อแกไขปญหาอุทกภัย ประชาชนหรือผูนําทองถิ่น

น้ําทวมในชวงฤดูน้ําหลาก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๔ แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กองชาง



หนวยงานที่

รับผิดชอบ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๕  แนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการปองกันและควบคุมมลพิษในชุมชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดทําสวน  - เพื่อใชเปนแหลงเรียนรู  - จัดทําสวนนานาพรรณ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ แหลงเรียนรู  - ตําบลบานกลาง มีสวน กองการศึกษา

นานาพรรณ ในตําบลบานกลาง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตําบล พรรณไม นานาพรรณที่ใชเปนแหลง

 - เพื่อเปนการอนุรักษ บานกลาง ประกอบดวย หายาก เรียนรูในตําบล

พรรณไมหายาก 1. ตนไมหายาก  - พรรณไมหายากไดรับ

2. ตนไมในวรรณคดี การอนุรักษใหคงอยูสืบไป

3. ตนไมประจําจังหวัด

ทุกจังหวัด

 เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูใน

ตําบลบานกลาง และเปนการ

อนุรักษพรรณไมหายาก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๕  แนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการปองกันและควบคุมมลพิษในชุมชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๖  แนวทางการปองกันและควบคุมมลพิษในชุมชนโดยการจัดการขยะมูลฝอยและบําบัดน้ําเสียรวม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกอสรางศูนยเรียนรู  - เพื่อปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี  - กอสรางระบบกําจัดขยะ ๐ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - เทศบาลตําบลบานกลาง กอง

การจัดการขยะมูลฝอยแบบ การกําจัดขยะมูลฝอยใหมี มูลฝอยแบบครบวงจร ๑ ระบบ ศูนยเรียนรู สามารถบริหารจัดการ สาธารณสุขและ

ครบวงจร ประสิทธิภาพสูงสุด ครบวงจร ประกอบดวย การแยกขยะ การจัดการ และกําจัดขยะมูลฝอยได สิ่งแวดลอม

 - เพื่อรองรับปริมาณขยะ การผลิตไบโอแก็ส การผลิต ขยะมูลฝอย อยางครบวงจร 

ในการกําจัดจาเทศบาล กระแสไฟฟา การผลิตปุย มีประสิทธิภาพ และไมสง

และ อปท.อื่น การเผา  การผลิตอิฐบล็อก ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

 - เพื่อปองกันการเกิดแหลง ตามผลการศึกษา บริเวณที่ดิน อยางยั่งยืน

เพาะพันธุเชื้อโรค ของเทศบาล ประมาณ ๖ ไร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๖  แนวทางการปองกันและควบคุมมลพิษในชุมชนโดยการจัดการขยะมูลฝอยและบําบัดน้ําเสียรวม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๒ โครงการกอสรางระบบ  - เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการ  - กอสรางระบบรวบรวมและ ๐ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนและครัวเรือน กอง

รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย กอสรางระบบรวบรวมและ บําบัดน้ําเสียชุมชน จํานวน ระบบบําบัด ตลอดจนอาคารตางๆ สาธารณสุขและ

ชุมชน บําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมกับ ๑ ระบบ ตามผลการศึกษา น้ําเสียที่ได ในตําบลบานกลางสามารถ สิ่งแวดลอม

พื้นที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด บริเวณที่ดินของเทศบาล มาตรฐาน ปลอยน้ําทิ้งเขาสูระบบ

 - เพื่อรองรับปริมาณน้ําเสีย ประมาณ ๕๐ ไร รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย

เขาสูระบบบําบัด อยางมีประสิทิภาพ และไม

 - เพื่อปองกันและรักษา สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สภาพแวดลอมดานการบําบัด ถูกตองตามหลักวิชาการและ

น้ําเสียใหถูกตองตามหลัก ไมสงผลกระทบตอปญหา

สุขาภิบาล สิ่งแวดลอม



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๖  แนวทางการปองกันและควบคุมมลพิษในชุมชนโดยการจัดการขยะมูลฝอยและบําบัดน้ําเสียรวม

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ.01

๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๑ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางทั่วถึงและเสมอภาค

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการวันเด็กแหงชาติ  -  เพื่อสงเสริมและพัฒนา -  จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - จํานวนเด็ก  -  เด็กมีความกลาแสดงออก กองการศึกษา

ความสามารถของเด็ก กับหนวยงานภายนอกที่ ที่เขารวม ตามความสามารถ

 -  เพื่อเปนการสงเสริมความ เขารวม กิจกรรม

กลาแสดงออกของเด็ก

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพ  - เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี -  จัดกิจกรรมอบรม และสงครู ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  -ครูมีความรูความเขาใจเรื่อง กองการศึกษา

การจัดการศึกษาของ มาตรฐาน ตามมาตรฐานกรม- เขารับการอบรมดานการประกัน ของผูเขารวม การประกันคุณภาพภายใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สงเสริมฯ และมาตรฐาน สมศ. คุณภาพการจัดการเรียน โครงการ  - ครูจัดการเรียนรูที่เนน

 - เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับ การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเปนสําคัญ

ผูปกครองเด็กเล็ก  - จัดกิจกรรมการพัฒนาส่ือ  - เด็กเล็กไดเรียนรูจากสื่อ

 - เพื่อใหเด็กเล็กไดเรียน ผลิตส่ือและแหลงเรียนรู ที่มีคุณภาพ

ในศูนยฯ ที่มีคุณภาพ  - ดําเนินกิจกรรมตามระบบ  - ครู ผูปกครอง สื่อสาร

 - เด็กเล็กไดเรียนรูจากแหลง ดูแลชวยเหลือนักเรียน ตรงกันเพื่อพัฒนาและแก

เรียนรูนอกสถานที่  - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ปญหาเด็กได

ของเด็กเล็ก  -เด็ก น.ร.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

มีประสบการณจากแหลง

เรียนรูภายนอก

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๑ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางทั่วถึงและเสมอภาค

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๓ โครงการมอบสัมฤทธิบัตร  -  เพื่อเปนการเสริมสราง  -  จัดงานมอบสัมฤทธิบัตร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  -  เด็กนักเรียนเกิดความ กองการศึกษา

และประกาศนียบัตรแก กําลังใจใหกับเด็ก และมอบประกาศนียบัตรให ของผูเขารวม เชื่อมั่น และมีขวัญกําลังใจ

เด็กนักเรียน โรงเรียน  -  เพื่อเปนการสรางความ แกเด็กนักเรียนที่จบการศึกษา โครงการ ในการศึกษาตอในระดับ

เทศบาล ๑ บานกลาง เชื่อมั่นใหกับประชาชนในการ ระดับชั้นอนุบาล  ๓  และ ที่สูงขึ้น

จัดการศึกษาของเทศบาล ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  - เด็กนักเรียนเกิดความรัก

ตําบลบานกลาง ความผูกพันตอสถานศึกษา

๔ โครงการงานมหกรรม - เพื่อแสดงผลงานวิชาการของ  - นําคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา -  สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา

การจัดการศึกษาทองถิ่น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน บานกลางครูผูดูแลเด็ก และ รวมงาน เทศบาล  และสังกัดทองถิ่น

ระดับภาคเหนือและระดับ เทศบาล ๑ บานกลาง บุคลากรกองการศึกษาเขารวม มหกรรมการ อื่นๆ ไดรูจัก และเปน

ประเทศ   -  เพื่อเปนการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมมหกรรมการศึกษา จัดการศึกษา เครือขายทางการศึกษา 

การจัด กิจกรรมการเรียนการ ทองถิ่น เปนเวลา ๓ วัน  ๒ คืน ทองถิ่น กับ รร.เทศบาล ๑ บานกลาง 

สอนของ รร.ฯ และศูนยพัฒนา  และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

เด็กเล็กฯ เทศบาลตําบลบานกลาง



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๑ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางทั่วถึงและเสมอภาค

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๕ โครงการพัฒนา  - เพื่อใหนักเรียนไดรับความ  - จัดกิจกรรมระบบดูแล ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน  - นักเรียนไดรับการดูแล กองการศึกษา

ประสิทธิภาพระบบดูแล ชวยเหลือเมื่อมีปญหา นักเรียน เชน การเยี่ยมบาน นักเรียนที่ได ชวยเหลือจากทุกฝายที่

ชวยเหลือนักเรียน  - โรงเรียนและบานใหความ นักเรียน การคัดกรองนักเรียน รับการดูแล เกี่ยวของ และสามารถอยู

รวมมือกันเพื่อชวยแกปญหา การสงเสริม การแกไข และการ ในสังคมอยางมีความสุข

นักเรียนและสรางความสัมพันธ สงตอ ตามกระบวนการของ

อันดีระหวางครูและผูปกครอง ระบบแกครูโรงเรียนเทศบาล ๑

บานกลางและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๖ โครงการสงเสริมความ  - เพื่อใหเด็กนักเรียนมีระเบียบ  - จัดกิจกรรมดานการ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - เด็กนักเรียนในตําบล กองการศึกษา

ประพฤติเด็กนักเรียน วินัย มีความรับผิดชอบตอ สงเสริมความประพฤติแก ของผูเขารวม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ตนเอง และสังคม เด็กนักเรียนในตําบลบานกลาง โครงการ ประสบการณ และไดแนวคิด

เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง

เพื่อเติบโตเปนพลเมืองที่ดี

ตอสังคมและประเทศชาติ
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๕.๑ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางทั่วถึงและเสมอภาค

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๗ โครงการสงเสริมพัฒนา  - เพื่อสรางกระบวนการเรียนรู  - จัดกิจกรรมสงเสริมดาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - เด็กเล็กในศูนยพัฒนา กองการศึกษา

การเด็กเล็ก ที่เหมาะสมตามพัฒนาการแกเด็ก ความสัมพันธและการเลี้ยงดู ของผูเขารวม เด็กเล็กไดรับการพัฒนา

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล ตามหลักโภชนาการ เชน การ โครงการ ที่เหมาะสมในทุกๆ ดาน

บานกลาง ประกอบอาหารที่มีคุณคา  - สถาบันครอบครัว ชุมชน

 - เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีและ สําหรับเด็ก ฝกการทํางานรวมกัน และสังคม มีสัมพันธภาพที่ดี

ความเขมแข็งของบุคคลทุกวัย  - จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ และมีความเขมแข็ง

ในครอบครัว ชุมชนและสังคม การดูแลสงเสริมพัฒนาการ

เด็กเล็กอยางถูกตอง

๘ โครงการทําบุญครบรอบ  - เพื่อเปนการสรางความสัมพันธ  - จัดกิจกรรมครบรอบการกอตั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนของ  - ผูปกครอง เด็กนักเรียน ครู กองการศึกษา

การกอตั้งโรงเรียน อันดีระหวางผูปกครอง  เด็ก โรงเรียน  จํานวน ๑ วัน ผูเขารวม บุคลากรทางการศึกษา และ (ร.ร.เทศบาล๑ 

นักเรียน ครู บุคลากรทาง ในเดือนกุมภาพันธ กิจกรรม ชุมชน มีความสัมพันธอันดี บานกลาง)

การศึกษาและชุมชน  ตอกัน

 - เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน  - นักเรียน ผูปกครอง ครู

ผูปกครอง ครู และบุคลากรทาง และบุคลากร ทางการศึกษา

การศึกษามีทัศนคติที่ดีตอ มีทัศนคติที่ดีตอสถานศึกษา

สถานศึกษา
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๕.๑ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางทั่วถึงและเสมอภาค

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง
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๙ โครงการสงเสริมการแขงขัน  -   เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็ก  -  จัดสงนักเรียน รร.เทศบาล ๑ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวนนักเรียน  -  เด็กนักเรียนไดแสดง กองการศึกษา

ทักษะทางวิชาการ ไดแสดงออก ดานความรู บานกลาง เขารวมการแขงขัน ที่เขารวม ความรูความสามารถที่มี (ร.ร.เทศบาล ๑ 

ความสามารถ และการกลา ทักษะเพื่อสงเสริมขีดความ กิจกรรม อยางเต็มที่ บานกลาง)

แสดงออก สามารถของนักเรียนในระดับ  - นักเรียนไดเปนตัวแทน

 - เพื่อสรรหานักเรียนที่มีความ จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ของทองถิ่นเพื่อสรางความ

เปนเลิศเฉพาะดานเขารวม  - จัดสงนักเรียนเขารวมโครงการ เชื่อมั่นในการจัดการศึกษา

แขงขันระดับประเทศ คนเกงในโรงเรียนทองถิ่น

๑๐ โครงการเพิ่มศักยภาพ  - เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน  - จางผูที่มีความเชี่ยวชาญ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผลคะแนน  - เด็กนักเรียนไดรับการ กองการศึกษา

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ ทางดานวิชาการเฉพาะกลุมสาระ เฉลี่ย o-net สงเสริมสนับสนุนและ (ร.ร.เทศบาล ๑ 

ทางการเรียน บานกลาง ชั้นประถมศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ตํ่า และขาดแคลน สูงขึ้น ตอบสนองความสามารถ บานกลาง)

ปที่ ๕, ๖ ใหมีความรู  ความ ครู มาใหความรูแกนักเรียนชั้น ทางดานวิชาการและ

สามารถตามหลักสูตร และ ประถมศึกษา ปที่ ๕,๖ สามารถสอบเขาศึกษาตอ

สามารถสอบเขาศึกษาตอใน  - ผลสัมฤทธิ์ LAS NT O-NET ในระดับที่สูงขึ้นได

ระดับที่สูงขึ้น ของนักเรียนสูงขึ้น
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๕.๑ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางทั่วถึงและเสมอภาค

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง
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๑๑ โครงการสนับสนุนคาใชจาย  - เพื่อสนับสนุนการบริหาร  - สนับสนุนคาใชจายในการ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความสําเร็จ  -การบริหารการศึกษา กองการศึกษา

การบริหารการศึกษา การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล บริหารการศึกษา เชน คาจาง ของการ ของโรงเรียนเปนไปอยาง

๑ บานกลางและศูนยพัฒนา เหมาจัดหาอาหารกลางวัน ดําเนินงาน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

เด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพ เด็กเล็ก, เด็ก นร. ร.ร.เทศบาล ๑ กรมสงเสริมการปกครอง

มากยิ่งขึ้น บานกลาง คาปรับปรุงหลักสูตร, สวนทองถิ่น และ สมศ.

คาติดตั้งอินเตอรเน็ต,คาWireless,

คาพัฒนาบุคลากร ร.ร., ศพด.,

คาปฐมนิเทศกครู, คาพัฒนา

แหลงเรียนรู, คาพัฒนาหองสมุด

๑๒ โครงการเขารวมชุมนุม  - เพื่อใหสมาชิกลูกเสือและ  - จัดสงลูกเสือและผูกํากับ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา  - ลูกเสือและผูกํากับลูกเสือ กองการศึกษา

ลูกเสือระดับเขตและ ผูกํากับลูกเสือมีทักษะชีวิตและ ลูกเสือของโรงเรียนเทศบาล ๑ รวมกิจกรรม ของโรงเรียนเทศบาล ๑

ระดับประเทศ เจตคติที่ดีตอกิจการลูกเสือ บานกลาง  เขารวมชุมนุม บานกลาง มีทักษะชีวิต

ลูกเสือระดับเขต และระดับ และเจตคติที่ดีตอกิจการ

ประเทศ จํานวน ๑ กอง ลูกเสือ
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๕.๑ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางทั่วถึงและเสมอภาค

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง
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๑๓ โครงการ Summer camp  - เพื่อสงเสริมใหเด็กไดทํา  - จัดกิจกรรมในชวงปดเทอม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - เด็กไดทํากิจกรรมที่เปน กองการศึกษา

กิจกรรมในชวงปดเทอม สําหรับเด็กในพื้นที่  จํานวน ของผูเขารวม ประโยชนในชวงปดเทอม

 - เพื่อใหเด็กรูจักใชเวลาวาง ๑๐๐ คน โครงการ  - เด็กรูจักใชเวลาวางให

ใหเปนประโยชน เปนประโยชน

๑๔ โครงการแลกเปลี่ยนครู  - เพื่อใหครูไดแลกเปลี่ยน  - แลกเปลี่ยนครูกับชาว ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนครู  - พนักงานครูไดแลกเปลี่ยน กองการศึกษา

ระหวางประเทศ ประสบการณเรียนรูกับชาว ตางประเทศ ปละ ๓ คน ที่ไดแลกเปลี่ยน ประสบการณและศึกษา

ตางประเทศ ตอป ดูงานตางประเทศ

 - เพื่อใหเด็กรูจักใชเวลาวาง ๑๐๐ คน โครงการ  - เด็กรูจักใชเวลาวางให

ใหเปนประโยชน เปนประโยชน
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๕.๑ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางทั่วถึงและเสมอภาค

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๑๕ โครงการประเมินคุณภาพ  - เพื่อทําการรวบรวมผลสัมฤทธิ์  - จัดประชุมคณะครูและ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความสําเร็จ  - ไดรับทราบขอมูลและ กองการศึกษา

การจัดการศึกษาและการ ทางการศึกษาทุกกลุมสาระของ ผูที่เกี่ยวของ เพื่อประเมินผล ของการ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ประกันคุณภาพโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด การเรียนเด็กนักเรียน และ ประเมินผล ทางการศึกษาของนักเรียน

และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน  - เพื่อทบทวนระบบการวัดและ ทบทวนกระบวนการวัด ในสังกัด

สังกัดเทศบาลตําบล ประเมินผลใหเปนไปตามสภาพจริง ประเมินผล ใหสอดคลองกับ  - กระบวนการวัดประเมินผล

บานกลาง ปญหา และสภาพจริง ไดรับการพัฒนาแกไข

๑๖ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อใหผูปกครองและผูมีสวน  - จัดประชุมใหความรูการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - โรงเรียนเทศบาล ๑ กองการศึกษา

ศึกษาโดยใชโรงเรียน เกี่ยวของ สามารถใหคําแนะนํา บริหารงานโดยใชโรงเรียน ของผูเขารวม บานกลางมีการบริหาร

เปนฐาน (SBM) ชวยเหลือในการบริหารจัดการ เปนฐาน โครงการ จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน

ศึกษา  - คณะผูบริหาร ผูปกครอง เปนฐาน (SBM)

 - เพื่อตรวจสอบ และสงเสริม คณะกรรมการสถานศึกษา ให

การทํางานอยางโปรงใส ความรวมมือในการจัดการศึกษา

 - เพื่อใหเกิดความรวมมือจาก  - โรงเรียนไดรับการตรวจสอบ

ทุกฝายในการพัฒนาการศึกษา แนะนําและการยอมรับจาก

ชุมชน



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๑ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางทั่วถึงและเสมอภาค

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๑๗ โครงการพัฒนาการเรียน  - เพื่อใหครูพัฒนากระบวน  - จัดอบรม พัฒนาครู ดานการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ครูมีความรู ทักษะในการ กองการศึกษา

การสอนเชิงบูรณาการ การจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ จัดการเรียนรูดวยระบบ STEM ของผูเขารวม สรางหลักสูตร และวิธีการ

โดยระบบ STEM ระหวางวิชาเขาดวยกัน  - นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการ โครงการ จัดการเรียนรูตามระบบ 

 - นักเรียนมีทักษะการเรียนรู บูรณาการระหวางวิชาการตาม STEM

โดยการเชื่อมโยงความรู ระบบ STEM  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน

ระหวางวิชาการ  - สงนักเรียนเขารวมการ กลุมวิชาที่บูรณาการ

 - เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการ แขงขันทักษะการผลิตชิ้นงาน การเรียนรูสูงขึ้น

เรียนของนักเรียนในกลุมวิชา ตามระบบ STEM  - นักเรียนเขารวมแขงขัน

ที่บูรณาการสูงขึ้น การประกอบ/การผลิต

ชิ้นงานดวยระบบ STEM

ในระดับประเทศ



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๑ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางทั่วถึงและเสมอภาค

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๑๘ โครงการเสริมสรางความ  - เพื่อใหคณะกรรมการ  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - คณะกรรมการสถานศึกษา กองการศึกษา

เขมแข็งและเพิ่มศักยภาพ สถานศึกษามีทักษะ และมี คณะกรรมการสถานศึกษาและ ของผูเขารวม มีทักษะ และมีความรูในเรื่อง (ร.ร.เทศบาล

ของคณะกรรมการ ความรูในเรื่องของระบบ ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียน โครงการ ของระบบการศึกษา เปน ๑ บานกลาง)

สถานศึกษา การศึกษา เปนไปตามมาตรฐาน ตนแบบ ที่ผานการประเมินของ ไปตามมาตรฐาน กาวทันสู

กาวทันสูประชาคมอาเซียน สมศ. และโรงเรียนตนแบบ ประชาคมอาเซียน

ศูนยอาเซียน

๑๙ โครงการทัศนศึกษาดูงาน  - เพื่อสงเสริมพัฒนาการ  - จัดทัศนศึกษาดูงานใหแกเด็ก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดี กองการศึกษา

แหลงเรียนรูนอกสถานที่ ของเด็ก นักเรียน ศ.พ.ด. จํานวน 1 วัน ของเด็กที่  - เด็กนักเรียนไดศึกษาแหลง และ ศ.พ.ด.

ของ ศ.พ.ด. เทศบาล  - เพื่อเสริมสรางประสบการณ เขารวม เรียนรูจากประสบการณจริง

ตําบลบานกลาง ตรง ใหกับเด็กนักเรียน ศ.พ.ด. โครงการ



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๑ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางทั่วถึงและเสมอภาค

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๒๐ โครงการจัดทําส่ือการเรียน  - เพื่อสงเสริมการศึกษาของ  - จัดทําส่ือการเรียนการสอน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนสื่อ  - เด็กกอนวัยเรียนไดรับการ กองการศึกษา

การสอน เพื่อพัฒนาเด็ก เด็กกอนวัยเรียน ใหแกเด็กกอนวัยเรียน โดยการ สงเสริมการศึกษา และ ศ.พ.ด.

กอนวัยเรียน  - เพื่อเตรียมความพรอมและ จัดหาวัสดุอุปกรณการศึกษา  - เด็กกอนวัยเรียนไดรับการ

พัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียน ที่ดีและมีคุณภาพ เหมาะสม เตรียมความพรอมและ

พัฒนาการที่ดี



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๑ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางทั่วถึงและเสมอภาค

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๒๑ โครงการสงเสริมพัฒนาการ  - เพื่อใหเด็กเล็กมีพัฒนาการ  - จัดอบรมแกผูปกครอง และ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - เด็กเล็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา

เด็กเล็ก ที่สมวัย ทั้งดานรางกาย ผูเลี้ยงเด็ก เพื่อใหเกิดความเขาใจ ของผูเขารวม ที่สมวัย ทั้งดานรางกาย และ ศ.พ.ด.

สติปญญา อารมณ จิตใจและ ที่ถูกตองเกี่ยวกับการสงเสริม อบรม สติปญญา อารมณ จิตใจและ

สังคม พัฒนาการเด็กเล็ก จํานวน 1 วัน สังคม

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพผูปกครอง  - ผูปกครองและผูเลี้ยงเด็ก

และผูเลี้ยงเด็กใหมีความรู ใหมีความรูความเขาใจที่

ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ ถูกตองเกี่ยวกับการสงเสริม

การสงเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก พัฒนาการเด็กเล็ก

 - เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ  - เด็กเล็ก ผูปกครอง และ

ระหวางเด็กเล็กกับผูปกครอง ผูเลี้ยงเด็ก มีความสัมพันธ

และผูเลี้ยงเด็ก ที่ดีตอกัน



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๑ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางทั่วถึงและเสมอภาค

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

4,857,000 4,847,000 4,857,000



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พรอมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในทองถิ่น
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสงเสริมขวัญกําลังใจ  - เพื่อใหครูและบุคลากรทาง  - จัดกิจกรรมวันครู โดยการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนบุคลากร  - ครูและบุคลากรทางการ กองการศึกษา

และความภาคภูมิใจใน การศึกษาตระหนักในบทบาท มอบเกียรติบัตรแกผูบริหาร ดีเดนดานตางๆ ศึกษามีทัศนคติที่ดีตอ

วิชาชีพครู หนาที่ครู สถานศึกษา ครูดีเดนดานตางๆ วิชาชีพครู มีความกตัญู

 - เพื่อสรางขวัญกําลังใจแก และจัดประกวดสื่อประเภท กตเวทีตอบูรพาจารยและ

ผูที่มุงมั่นปฏิบัติหนาที่ดวย ตางๆ มีขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติ

ความเสียสละและพัฒนา หนาที่

ตนเองอยูเสมอ

๒ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน  - เพื่อดําเนินการปฐมนิเทศ  - จัดกิจกรรมการปรับพื้นฐาน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพรอม  - นักเรียนมีความพรอมที่ กองการศึกษา

และผูปกครอง ชั้นมัธยม ปรับพื้นฐานกอนเขาศึกษาตอ นักเรียนที่จะเขาศึกษาตอ ในการศึกษาตอ จะเขารับการศึกษาตอใน (ร.ร.เทศบาล ๑

ศึกษาปที่ ๑ ในระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ บานกลาง)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พรอมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในทองถิ่น
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๓ โครงการเสริมสรางความ -  เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัด -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ครูและบุคลากรทางการ กองการศึกษา

เขมแข็งและเพิ่มทักษะการ  ทั้งระดับ ปฐมวัย,ระดับการ การจัดกระบวนการเรียนรูและ ของผูเขารวม ศึกษาไดรับการพัฒนา

จัดการเรียนรูของบุคลากรครู ศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบุคลากร การจัดทําแผนการสอน โครงการ ใหมีคุณภาพ

สังกัดเทศบาล ที่มีทักษะและความรูในการ - ครูทัศนศึกษาดูงานโรงเรียน  - เด็กไดรับการศึกษา

สอนเปนไปตามมาตรฐาน ตนแบบ ที่ผานการประเมิน ที่มีมาตรฐาน

- โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก สมศ. และ โรงเรียนตนแบบ - มีคุณลักษณะและ

เล็กมีแผนการสอนที่พัฒนา ศูนยอาเซียน อัตลักษณตามที่หลักสูตรระบุ

ปรับปรุงสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลาง เพื่อเตรียม

ความพรอมสูอาเซียน



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พรอมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในทองถิ่น
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๔ โครงการสงเสริมความรูดาน  - เพื่อใหผูประกอบการ  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวน  - นักเรียน ร.ร.เทศบาล ๑ ฯ กองการศึกษา

การจารจรและการขับขี่ รถรับ-สงนักเรียนมีความรู ผูประกอบการรถรับ-สง ผูประกอบการ และผูประกอบการรถรับ-สง (ร.ร.เทศบาล ๑

ยานพาหนะ ในเรื่องกฎระเบียบวินัยจราจร นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๑ รถรับ-สง นักเรียนมีความรูในเรื่อง บานกลาง)

และการขับขี่ที่ปลอดภัย บานกลาง และศูนยพัฒนา นักเรียนที่ กฎ ระเบียบ วินัยจราจร

 - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ เด็กเล็ก ตัวแทนนักเรียน เขารวมกิจกรรม และการขับขี่ที่ปลอดภัย

และสามารถชวยเหลือดูแล โรงเรียนเทศบาล ๑ บานกลาง และสามารถชวยเหลือ

นักเรียนเมื่อประสบภัยได ตัวแทนผูปกครองนักเรียน เด็กนักเรียนเมื่อประสบภัย

 - เพื่อใหนักเรียน ผูปกครอง ได

ครู สามารถชวยเหลือ ดูแล  - นักเรียนมีสวัสดิภาพดาน

ผูประสบภัยได การจราจรสูงขึ้น

๕ โครงการกอสรางรั้วโรงเรียน  - เพื่อปองกันอุบัติเหตุและ  - กอสรางรั้วโรงเรียนเทศบาล ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวของ  - โรงเรียนสามารถดูแล กองชาง

เทศบาล ๑ บานกลาง รักษาความปลอดภัยให 1 บานกลาง (ตามแบบแปลน รั้วที่กอสราง ความปลอดภัยแกเด็ก กองการศึกษา

นักเรียนและทรัพยสินทาง ของเทศบาล) นักเรียนและทรัพยสินของ

ราชการ ทางราชการได



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พรอมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในทองถิ่น
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๖ โครงการสงเสริมการจัดการ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูสอน  - จางครูอัตราจางตามความ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีครูที่มีความรู กองการศึกษา

เรียนในระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาใหสูงขึ้น ถนัดของแตละกลุมสาระ ของผูเขารวม ทักษะในการจัดการเรียนรู (ร.ร.เทศบาล ๑

ตอนตนของโรงเรียน  - เพื่อใหนักเรียนมีความรูและ  - จัดอบรม/จัดประชุมเชิง โครงการ อยางมีประสิทธิภาพ บานกลาง)

เทศบาล 1 บานกลาง ทักษะตามมาตรฐานการจัดการ ปฏิบัติการ/จัดสงครูและ  - นักเรียนมีความรูความ

ศึกษา บุคลากรใหมในระดับมัธยม สามารถตามมาตรฐาน

 - ผูปกครองมีความมั่นใจใน ศึกษา เขารับการอบรมที่เปน  - ผูปกครองใหการยอมรับ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ประโยชนตอนักเรียน และสนับสนุนใหบุตรหลาน

 - ครูและบุคลากรทางการ เขาเรียนในโรงเรียนใกลบาน

ศึกษา ทัศนศึกษาดูงาน

โรงเรียนตนแบบระดับมัธยม

ศึกษา

๗ โครงการกอสรางอาคารเรียน  - เพื่อรองรับปริมาณนักเรียน  - กอสรางอาคารเรียน คสล. ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนอาคาร  - การบริหารจัดการศึกษา กองชาง

ที่เพิ่มมากขึ้นและการขยาย ๒ ชั้น ขนาด ๘.๕๐ x ๔๔.๐๐ เรียนที่ได เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กองการศึกษา

ชั้นเรียน เมตร มาตรฐาน



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พรอมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในทองถิ่น
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๘ โครงการปรับปรุงตอเติม  - เพื่อใหโรงเรียนมีพื้นที่  - ทําการปรับปรุงตอเติม ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนอาคาร  - การบริหารจัดการศึกษา กองชาง

อาคารเรียน ๔ ชั้น ใชสอยในการจัดกิจกรรมแก กั้นหอง พื้นที่ ชั้น ๑ ขนาด เรียนที่ได เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กองการศึกษา

นักเรียนเพิ่มข้ึน ๑๐.๕๐ x ๓๖.๐๐ เมตร ปรังปรุงตอเติม

๙ โครงการกอสรางสระวายน้ํา  - เพื่อใหเด็กนักเรียนไดฝก  - กอสรางสระวายน้ํา ขนาด ๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - เด็กนักเรียนไดฝกทักษะ กองชาง

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทักษะการวายน้ําตามหลักสูตร ๙.๐๐ x ๑๘.๐๐ เมตร ปูพื้น สระวายน้ําที่ การเรียนวายน้ําตาม กองการศึกษา

บานกลาง พลศึกษา PVC พรอมติดต้ังระบบกรองน้ํา ไดมาตรฐาน หลักสูตร



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พรอมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในทองถิ่น
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๑๐ โครงการปรับปรุงตอเติม  - เพื่อใหโรงเรียนมีหองสําหรับ  - ทําการตอเติมอาคาร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความพึงพอใจ  - มีหองใชในการติดตอ กองชาง

อาคารอํานวยการ การใหบริการติดตอสอบถาม อํานวยการ (ตามรายละเอียด ของผูติดตอ ประสานงาน กองการศึกษา

ประสานงานระหวางหนวยงาน แบบแปลนของเทศบาล) รับบริการ  - การบริหารจัดการศึกษา

และใหบริการแกผูปกครอง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

นักกเรียน

๑๑ โครงการปรับปรุงหองศูนยสื่อ  - เพื่อใหนักเรียนอนุบาล  - ปรับปรุงหองเพื่อจัดทําเปน ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนศูนย  - นักเรียนอนุบาลมีศูนยสื่อ กองชาง

อนุบาล มีศูนยสื่อการเรียนการสอน ศูนยสื่ออนุบาล จํานวน ๑ หอง สื่ออนุบาล การเรียนการสอน กองการศึกษา

ที่หลากหลายและกระตุน ที่ไดมาตรฐาน  - การบริหารการจัดการ

พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ศึกษาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พรอมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในทองถิ่น
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๑๒ โครงการกอสรางที่พัก  - เพื่อใหนักเรียนไดมีที่พัก  - กอสรางที่พักสําหรับ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความพึงพอใจ  - นักเรียนมีที่พักสําหรับ กองชาง

สําหรับนักเรียน ในการ สําหรับรอรถรับ-สง นักเรียนในการรอรถรับ-สง ของผูมาพัก รอรถรับ-สง กองการศึกษา

รอรถรับ-สง รอรถและ  - โรงเรียนสามารถดูแล

ความปลอดภัย ความปลอดภัยแกเด็กขณะ

ของผูมารับ - รอรถรับ-สง ไดอยางทั่วถึง  

สง

๑๓ โครงการตอเติมโรงอาหาร  - เพื่อใหโรงเรียนมีพื้นที่  - กอสรางตอเติมโรงอาหาร ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - นักเรียนมีสถานที่ในการ กองชาง

ในการรับประทานอาหาร (ตามรายละเอียดแบบแปลน (แหง) รับประทานอาหารเพิ่มข้ึน กองการศึกษา

สําหรับเด็กนักเรียนเพิ่มเติม ของเทศบาล)  - การบริหารจัดการ

การศึกษาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พรอมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในทองถิ่น
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๑๔ โครงการปรัปปรุงภูมิทัศน  - เพื่อใหโรงเรียนเทศบาล ๑  - ทําการปรับปรุงภูมิทัศน ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความพึงพอใจ  - โรงเรียนเทศบาล ๑ กองชาง

บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๑ บานกลาง มีภูมิทัศนที่สวยงาม บริเวณดานทิศตะวันตกของ ของผูมาติดตอ บานกลาง มีภูมิทัศนที่สวยงาม กองการศึกษา

บานกลาง และบริเวณศูนย  - เพื่อใหศูนยวัฒนธรรมตําบล โรงเรียนเทศบาล ๑ บานกลาง ราชการ  - ศูนยวัฒนธรรมตําบล (ร.ร.เทศบาล

วัฒนธรรมตําบลบานกลาง บานกลาง มีภูมิทัศนที่สวยงาม และบริเวณศูนยวัฒนธรรม บานกลาง มีภูมิทัศนที่สวยงาม ๑ บานกลาง)

ตําบลบานกลาง ใหมีความ

สวยงามสะดุดตา ประทับใจ

แกผูมาติดตอราชการ

๑๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - ทําการปรับปรุงภูมิทัศน ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความพึงพอใจ  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล ตําบลบานกลาง มีภูมิทัศน บริเวณหนาและหลังศูนย ของผูมาติดตอ บานกลาง มีภูมิทัศนที่สวยงาม กองการศึกษา

บานกลาง ที่สวยงาม พัฒนาเด็กเล็กตําบลบานกลาง ราชการ (ร.ร.เทศบาล

ใหมีความสวยงามสะดุดตา ๑ บานกลาง)

ประทับใจแกผูมาติดตอราชการ



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พรอมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในทองถิ่น
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๑๖ โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - ทําการปรังปรุงอาคาร ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลบานกลาง ไดรับการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล (หอง) บานกลางไดรับการปรังปรุง กองการศึกษา

ตําบลบานกลาง ปรังปรุง ใหมีสภาพพรอม บานกลาง พรอมทั้งติดตั้ง ใหมีสภาพพรอมใชงานเสมอ (ร.ร.เทศบาล

ใชงานเสมอ พัดลมระบายอากาศ จํานวน ๑ บานกลาง)

๘ หอง

๑๗ โครงการกอสรางอางลางมือ  - เพื่อใหเด็กนักเรียนมีสถานที่  - ทําการกอสรางอางลางมือ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - เด็กนักเรียนมีสถานที่ กองชาง

ในการลางมือกอนและหลัง จํานวน ๑ หลัง (หลัง) ในการลางมือกอนและหลัง กองการศึกษา

การทํากิจกรรมตางๆ การทํากิจกรรมตางๆ (ร.ร.เทศบาล

๑ บานกลาง)

๑๘ โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - ทําการปรับปรุงอาคาร ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - อาคารชั้นอนุบาลไดรับ กองชาง

ชั้นอนุบาล ตําบลบานกลาง ไดรับการ ชั้นอนุบาล (หลัง) การปรับปรุงใหมีสภาพ กองการศึกษา

ปรับปรุง ใหมีสภาพพรอม พรอมใชงานเสมอ (ร.ร.เทศบาล

ใชงานเสนอ ๑ บานกลาง)



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พรอมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในทองถิ่น
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๑๙ โครงการกอสรางอาคาร  - เพื่อใชเปนศูนยพัฒนา  - กวาง ๑๑.๕๐ เมตร ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - อาคารศูนยพัฒนาคุณภาพ กองชาง

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตและสงเสริม ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พื้นที่ (หลัง) ชีวิตและสงเสริมอาชีพ กองสวัสดิการ

และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ อาชีพผูสูงอายุ ใชสอย ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ผูสูงอายุ สังคม

๑ หองประชุมใหญ

๕ มุม กิจกรรม ๒ หองน้ํา

๒๐ โครงการจางเหมาปรับปรุง  - เพื่อใหช่ือปายสถานศึกษา  - จางเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ๗๔,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - ชื่อปายสถานศึกษา กองชาง

เปลี่ยนแปลงชื่อปาย ในสังกัดสอดคลองกับ ชื่อปายสถานศึกษาในสังกัด (ปาย) สอดคลองกับสภาพการณ กองการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด สภาพการณปจจุบัน เทศบาลตําบลบานกลาง จากเดิม ปจจุบัน (ร.ร.เทศบาล

เทศบาลตําบลบานกลาง "โรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล" ๑ บานกลาง)

เปน "โรงเรียนเทศบาล 1

บานกลาง) (ตามแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลบานกลาง)



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พรอมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในทองถิ่น
ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01

๑๐,๕๖๔,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐

๑๐,๕๖๔,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๓ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในทองถิ่น

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการแขงขันกีฬา  - เพื่อเสริมสรางความสามัคคี  - จัดแขงขันกีฬาเชื่อมความ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  -ประชาชนมีความสามัคคี กอง

มวลชนสัมพันธตําบล ของประชาชนในชุมชนตําบล สามัคคีของประชาชน ทั้ง ของผูเขารวม และลดปญหาความขัดแยง สวัสดิการสังคม

บานกลาง บานกลาง ๑๒ หมูบาน ในตําบล โครงการ ในชุมชน

 - เพื่อสงเสริมการออก บานกลาง  - ประชาชนเห็นคุณคา

กําลังกายใหกับประชาชน ของการเลนกีฬา และการ

ในชุมชนตําบลบานกลาง ออกกําลังกาย

๒ โครงการแขงขันกีฬา  - เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียน  - จัดสงนักเรียนโรงเรียน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - เด็กนักเรียนไดแสดงออก กองการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนสังกัด ร.ร.เทศบาล ๑ บานกลาง เทศบาล ๑ บานกลาง เขารวม ของผูเขารวม ถึงความสามารถดานกีฬา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดเขารวมการแขงขันกีฬา แขงขันกีฬารวมกับโรงเรียน โครงการ  - เด็กนักเรียนใชเวลาวาง

ระหวางโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลในเขตภาคเหนือ ใหเกิดประโยชนดวยการ

เขตภาคเหนือตอนบนและ และระดับประเทศ ออกกําลังกายและหางไกล

ระดับประเทศ ยาเสพติด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01ผ.01



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๓ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในทองถิ่น

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01ผ.01

๓ โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ  - เพื่อเปนการปลูกฝงการเลน  - จัดการแขงขันกีฬาสีภายใน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - เด็กนักเรียนรูจักการให กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๑ กีฬาใหแกเด็กนักเรียน แกนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ ของผูเขารวม อภัย เสียสละแกเพื่อน (ร.ร.เทศบาล ๑

บานกลาง  - เพื่อปลูกฝงการมีน้ําใจ บานกลาง โครงการ นักเรียนดวยกัน บานกลาง)

นักกีฬา

๔ โครงการแขงขันกีฬา  - เพื่อสงเสริมใหประชาชน  - จัดการแขงขันกีฬาแก ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ประชาชนมีสุขภาพดี กองการศึกษา

ตานยาเสพติดตําบล หางไกลยาเสพติดและใช ประชาชนในตําบลบานกลาง ของผูเขารวม และลดปญหายาเสพติด

บานกลาง เวลาวางในการเลนกีฬา โครงการ ในชุมชน



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๓ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในทองถิ่น

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01ผ.01

๕ โครงการอุดหนุนชมรม  - เพื่อพัฒนาศักยภาพการเลน  - อุดหนุนงบประมาณสําหรับ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน  - เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา

กีฬาตําบลบานกลาง กีฬาของเด็ก เยาวชน และ การจัดสงทีมเด็ก เยาวชนและ หนวยงานที่ได ประชาชนในตําบล

ประชาชนในตําบลบานกลาง ประชาชนในนามตําบล รับเงินอุดหนุน บานกลางที่เลนกีฬามี

 - เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา บานกลางเขารวมแขงขันกีฬา สุขภาพรางกายสมบูรณ

ใหเปนสื่อไปสูการมีสุขภาพ แข็งแรงเลนกีฬาดวย

สมบูรณแข็งแรง น้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ

รูอภัย

๖ โครงการจัดหาเครื่อง  - เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณ  - ติดตั้งอุปกรณออกกําลังกาย ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนในตําบล กองการศึกษา

ออกกําลังกายกลางแจง สําหรับออกกําลังกาย กลางแจงภายใน บริเวณสนาม ครุภัณฑที่ได บานกลางมีอุปกรณสําหรับ

 - เพื่อใหประชาชนใชเวลาวาง กีฬาประจําตําบล มาตรฐาน ออกกําลังกายที่มีคุณภาพ

ใหเกิดประโยชน และเพียงพอสําหรับการ

 - เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ ใชบริการ

ที่ดี



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๓ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในทองถิ่น

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01ผ.01

๒,๙๕๐,๐๐๐ ๒,๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๔ แนวทางการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจถายโอน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ  - เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน  - อุดหนุนงบประมาณสําหรับ ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ จํานวน  - เด็กนักเรียนในตําบล กองการศึกษา

จัดหาอาหารกลางวัน อาหารกลางวันอยางทั่วถึง จัดหาอาหารกลางวันใหแก นักเรียนที่ได บานกลางมีสุขภาพแข็งแรง

สําหรับนักเรียน สังกัด สพฐ.  และแบงเบาภาระคาใช โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขต รับประทาน มีภาวะโภชนาการที่ดี

ในเขตตําบลบานกลาง จายแกผูปกครอง พื้นที่ตําบลบานกลาง อาหารกลางวัน

๒ โครงการจัดซื้ออาหาร  - เพื่อใหนักเรียนไดรับ  - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ๑,๕๓๐,๐๐๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ จํานวน  - เด็กนักเรียนในตําบล กองการศึกษา

เสริม (นม) สําหรับนักเรียน ประทานอาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา นักเรียนที่ไดรับ บานกลางมีสุขภาพแข็งแรง

ตําบลบานกลาง อยางทั่วถึง  และแบงเบาภาระ เด็กเล็ก เด็กนักเรียนโรงเรียน อาหารเสริม มีภาวะโภชนาการที่ดี

คาใชจายแกผูปกครอง เทศบาล ๑ บานกลาง (นม)

 - เด็กนักเรียน ในสังกัด

สพฐ. เขตพื้นที่ตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01ผ.01



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๔ แนวทางการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจถายโอน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ผ.01ผ.01

๒,๑๗๐,๐๐๐ ๒,๑๘๐,๐๐๐ ๒,๑๙๐,๐๐๐



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๕ แนวทางการพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดหาส่ือหนังสือ  - เพื่อใหประชาชนมีแหลง  - จัดซื้อสื่อหนังสือ วารสาร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนในตําบล กองการศึกษา

ครุภัณฑใหหองสมุด ศึกษาคนควาและเปนแหลง สารานุกรมประเภทตางๆ หนังสือ/ บานกลางไดรับการพัฒนา

ประชาชน เรียนรูของชุมชน ตลอดจนครุภัณฑไวใน ครุภัณฑที่ คุณภาพชีวิต มีแหลงเรียนรู

หองสมุด ไดมาตรฐาน ขาวสาร

 - หองสมุดประชาชนมีส่ือ

หนังสือเพียงพอตอการให

บริการ

๒ โครงการสงเสริมการจัดการ  - เพื่อใหเด็กนักเรียน  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - เด็กนักเรียน นักศึกษา กองการศึกษา

ศึกษานอกระบบ นักศึกษา ผูสูงอายุ และ สงเสริมการจัดการศึกษา ของผูเขารวม ผูสูงอายุและวัยแรงงานใน

วัยแรงงานในตําบล นอกระบบ ตามบันทึกความเขาใจ โครงการ ตําบลบานกลางไดรับการ

บานกลางไดรับการสงเสริม  (MOU) ระหวางเทศบาลตําบล สงเสริมการศึกษาและ

การศึกษาและพัฒนา บานกลางกับศูนยบริการ พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น

คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ

เมืองลําพูน เมื่อวันที่ ๒๕

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

ผ.01ผ.01



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

๕.๕ แนวทางการพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

ผ.01ผ.01

80,000 80,000 60,000



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการหนวยสาธารณสุข  - เพื่อออกหนวยใหบริการ  - ใหบริการตรวจรักษาโรค ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการออก  - ประชาชนมีความรู กอง

เคลื่อนที่เพื่อคุณภาพชีวิต ประชาชนดานสุขภาพอนามัย เบื้องตนและบริการประเมิน หนวย และสามารถปฎิบัติตัวได สาธารณสุขและ

ประชาชนตําบลบานกลาง ในพื้นที่ ภาวะสุขภาพรางกายที่อาจ สาธารณสุข ถูกตองตามหลักวิชาการ สิ่งแวดลอม

 - เพื่อรณรงคใหประชาชนมี เสี่ยงตอโรคติดตอเรื้อรัง ทุกมูบาน ไลดปญหาการเกิดโรคภัย

ความรูในการดูแลสุขภาพ อยางนอย ไขเจ็บ

ปละ ๒ ครั้ง

๒ โครงการพัฒนาราน  - เพื่อกระตุนใหรานเสริมสวย-  - อบรมผูประกอบการราน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - รานเสริมสวย-แตงผม กอง

เสริมสวย-แตงผม ตําบล แตงผม พัฒนาตนเองใหได เสริมสวย และจัดประชุม ของผูเขารวม ไดรับการยกระดับมาตรฐาน สาธารณสุขและ

บานกลาง มาตรฐาน และคุมครอง คณะกรรมการและเจาหนาที่ โครงการ และมีศักยภาพในการให สิ่งแวดลอม

สุขภาพของผูใชบริการ ชมรม บริการมากขึ้น

๓ โครงการตลาดสดนาซื้อ  - เพื่อปรับปรุงสุขาภิบาล  - จัดอบรมเกณฑมาตรฐาน ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ตลาดสดในตําบล กอง

ตําบลบานกลาง สิ่งแวดลอมในตลาดสดใหถูก ตลาดสดนาซื้อ ตรวจประเมิน ของผูเขารวม บานกลางไดมาตรฐาน และ สาธารณสุขและ

สุขลักษณะ และสนองนโยบาย ตลาดสดตามเกณฑ เพื่อใหได โครงการ ถูกสุขลักษณะ สิ่งแวดลอม

ดานอาหารปลอดภัยของรัฐบาล มาตรฐาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๑ แนวทางการสงเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๑ แนวทางการสงเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข

ผ.01

๔ โครงการที่พักอาศัยเชิง  - เพื่อสงเสริมใหผูประกอบ  - จัดประชุมสัมมนาผูประกอบ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ตําบลบานกลางมีที่พัก กอง

พาณิชยนาอยู การไดดําเนินกิจการ  ตาม การและประเมินที่พักอาศัยเชิง ของผูเขารวม อาศัยเชิงพาณิชยตนแบบ สาธารณสุขและ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ พาณิชยที่มีกิจกรรมตามเกณฑ โครงการ ที่มีความนาอยู ปลอดภัย สิ่งแวดลอม

เพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น ที่พักอาศัยเชิงพาณิชยนาอยู และลดปญหาเชิงสังคม

ในที่พักเชิงพาณิชย

๕ โครงการโรงงานอุตสาหกรรม  - เพื่อสงเสริมใหโรงงาน  - ตรวจเยี่ยม และประเมิน ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ตําบลบานกลางมีโรงงาน กอง

นาทํางาน (Happy Work อุตสาหกรรมปลอดมลพิษ และ โรงงานอุตสาหกรรมทุกแหง ของผูเขารวม อุตสาหกรรมที่ปลอดมลพิษ สาธารณสุขและ

Place) มีการดําเนินการตามระเบียบ ในตําบล ใหไดมาตรฐาน โครงการ ตลอดจนมีความเปนสถาน สิ่งแวดลอม

กฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อเปน Happy Work Place  - มาตรฐาน ประกอบการที่มีคุณภาพทั้ง

ตนแบบโรงงานอุตสาหกรรม ของโรงงาน ดานการดูแลพนักงานและ

Happy ๘ สิ่งแวดลอม



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๑ แนวทางการสงเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข

ผ.01

๖ โครงการพัฒนาความรูแก    - เพื่อสงเสริมความรูดาน  - จัดการประชุมอบรมใหแก ๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ผูประกอบการฯ ไดรับ กอง

ผูประกอบกิจการที่เปน กฎหมายและระเบียบขอบังคับ ผูประกอบ กิจการที่เปน ของผูเขารวม ความรู ความเขาใจ และ สาธารณสุขและ

อันตรายตอสุขภาพ ของทองถิ่นแกสถานประกอบ อันตรายตอสุขภาพ ตาม พรบ. โครงการ แนวทางในการปฏิบัติตาม สิ่งแวดลอม

กิจการตาม พรบ. การ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ระเบียบและขอปฏิบัติของ

สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และแนวทางที่เทศบาลตําบล ทองถิ่น ไดอยางถูกตอง

วาดวย การควบคุมกิจการที่เปน บานกลาง กําหนดไว

อันตรายตอสุขภาพ

๗ โครงการมหกรรมอาหาร  - เพื่อสงเสริมการประกอบ  - จัดกิจกรรมมหกรรมอาหาร ๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ผูประกอบการตระหนัก กอง

สะอาด  รสชาติอรอย กิจการรานอาหารที่ถูก สะอาดรสชาติอรอย ตําบล ของผูเขารวม และใหความสําคัญกับการ สาธารณสุขและ

ตําบลบานกลาง สุขลักษณะและประชาสัมพันธ บานกลาง โครงการ ปฏิบัติตามขอกําหนดทองถิ่น สิ่งแวดลอม

ผูประกอบการใหใสใจมาตรฐาน  - ประชาชนไดบริโภค

และคุณภาพอาหาร อาหารที่สะอาดและปลอดภัย



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๑ แนวทางการสงเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข

ผ.01

๘ โครงการพัฒนาดาน  - เพื่อสงเสริมและยกระดับ  - อบรมใหความรูดานสุขา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - การบริการของรานอาหาร กอง

สุขาภิบาลในสถานที่ การใหบริการดานอาหาร ภิบาลอาหารแกผูประกอบการ ของผูรับ ถูกสุขลักษณะ สะอาด สาธารณสุขและ

จําหนายอาหารและสะสม และน้ําใหถูกสุขลักษณะ  ได รานอาหาร และจัดกิจกรรม บริการ ปลอดภัยแกผูบริโภค สิ่งแวดลอม

อาหาร มาตรฐาน ศึกษาดูงาน  ของชมรม  - ลดความเสี่ยงจากการ

ผูประกอบการรานอาหาร บริโภคอาหารและน้ําที่

ไมสะอาด

๙ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  - เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ  - จัดซื้อครุภัณฑทางการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - หนวยบริการสาธารณสุขฯ กอง

ทางการแพทย ทางการแพทยในการบริการ แพทยที่จําเปนและขาดแคลน ของผูรับ มีอุปกรณเครื่องมือและ สาธารณสุขและ

รักษาพยาบาล สรางเสริม เพื่อใชในการรักษาพยาบาล บริการ พัสดุการใหบริการอยาง สิ่งแวดลอม

สุขภาพแกประชาชนตําบล เบื้องตนภายในเทศบาลและ ครบครันเกิดประสิทธิภาพ และกองทุนหลัก

บานกลาง ออกหนวยเคลื่อนที่ และประสิทธิผล ประกันสุขภาพ

ตําบลบานกลาง



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๑ แนวทางการสงเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข

ผ.01

๑๐ โครงการเงินอุดหนุนศูนย  - เพื่อใหการดําเนินงานดาน  - สนับสนุนงบประมาณใหแก ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ จํานวน  - การดําเนินงานดาน กอง

สาธารณสุขมูลฐานประจํา สาธารณสุขมูลฐานของตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา (หมูบาน) สาธารณสุขในหมูบานมี สาธารณสุขและ

หมูบาน บานกลางมีประสิทธิภาพและ หมูบาน ทั้ง ๑๒ หมูบาน ประสิทธิภาพมากขึ้นและ สิ่งแวดลอม

มีการประสานงานที่ดีระหวาง เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ สามารถปองกัน ควบคุมโรค

ชุมชนและองคกรทองถิ่น ในชุมชนไดอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ

๑๑ โครงการพัฒนาระบบ  - เพื่อใหประชาชนไดรับ  - อบรมเจาหนาที่อาสาสมัคร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ประชาชนไดรับความ กอง

การแพทยฉุกเฉิน ความชวยเหลือเบื้องตน กูชีพ ตําบลบานกลางและ ของผูเขารวม ชวยเหลือเบื้องตนยาม สาธารณสุขและ

เทศบาลตําบลบานกลาง ยามบาดเจ็บ/ เจ็บปวยฉุกเฉิน จิตอาสาในชุมชน โครงการ บาดเจ็บ/ เจ็บปวยฉุกเฉิน สิ่งแวดลอม

อยางทันทวงทีโดยไมไดรับ  - จัดซื้อวัสดุทางการแพทย ไดอยางทันทวงที

อันตรายเพิ่มขึ้นจากการชวย ในรถกูชีพ ผากอส สําลี

เหลือที่ไมเหมาะสม ถุงมือ ฯลฯ



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๑ แนวทางการสงเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข

ผ.01

๑๒ โครงการคลินิกชุมชน  - เพื่อจัดต้ังคลินิกชุมชนอบอุน  - จัดต้ังและปรับปรุงอาคาร ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนในตําบลไดรับ กอง

อบอุนตําบลบานกลาง ตําบลบานกลาง สถานที่  พรอมทั้งจัดซื้อ ประชากรที่ การดูแลและสงเสริมสุขภาพ สาธารณสุขและ

 - เพื่อใหบริการและครอบคลุม ครุภัณฑทางการแพทย พรอม ไดรับบริการ ใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดลอม

ดานการรักษาพยาบาล ทั้ง ๔ เวชภัณฑยา

มิติ (สงเสริม ปองกัน รักษา 

ฟนฟู)



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๑ แนวทางการสงเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข

ผ.01

๑๓ โครงการอาหารปลอดภัย  - เพื่อใหประชาชนมีความรู  - เฝาระวังและลดปญหา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สุขภาพอนามัย  - ประชาชนตระหนักถึง กอง

ไมใชน้ํามันทอดซ้ํา ตระหนักถึงอันตรายจากน้ํามัน การใชน้ํามันทอดซ้ําโดย ของสถาน อันตรายจากน้ํามันทอดซ้ํา สาธารณสุขและ

ทอดซ้ํา สุมตรวจอาหารและน้ํามัน ประกอบการ  - ประชาชนเกิดความรวมมือ สิ่งแวดลอม

 - เพื่อใหเกิดความรวมมือใน ที่ใชทอดประกอบอาหาร และผูบริโภค ในการแกไขปญหาน้ํามัน

การแกปญหาการใชน้ํามัน ในรานคาชุมชน ทอดซ้ํา

ทอดซ้ํา

 - เพื่อใหเกิดแนวทางการใช

น้ํามันทอดซ้ําแบบครบวงจร



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๑ แนวทางการสงเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข

ผ.01

620,000   ###### 810,000   



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๒ แนวทางการเสริมสรางสุขภาพแกประชาชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการมหกรรมสรางเสริม  - เพื่อสรางเสริมใหประชาชน  - ประชาชนทุกกลุมวัย รวมตัว ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ มีการจัดงาน  - ประชาชนมีสุขภาพ กอง

สุขภาพตําบลบานกลาง มีกิจกรรมในการสรางเสริม กันแสดงกิจกรรมเพื่อสรางเสริม มหกรรม สมบูรณแข็งแรง และ สาธารณสุขและ

สุขภาพการตระหนักถึงผลดี สุขภาพนําเสนอการแสดง สรางเสริม ตระหนักรูถึงผลดีของการ สิ่งแวดลอม

ของการออกกําลังกาย อาหาร นิทรรศการ การเสวนาสุขภาพ สุขภาพ ออกกําลังกาย อาหาร

อารมณ อโรคยา อบายมุข การตรวจประเมินสุขภาพ อยางนอย อารมณ อโรคยา อบายมุข

เบื้องตนและการมอบรางวัล ปละ ๑ ครั้ง

เชิดชูเกียรติบุคลตนแบบดาน

สุขภาพ

๒ โครงการ อย. นอย   - เพื่อใหนักเรียนมีความรู  - จัดอบรมและรณรงคให ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - นักเรียนมีความรูเรื่อง กอง

ในโรงเรียน และสามารถตรวจสอบสารพิษ ความรูเกี่ยวกับการคุมครอง ของผูเขารวม สารพิษที่ปะปนในอาหาร สาธารณสุขและ

ที่ปะปนในอาหารพรอมทั้ง ผูบริโภคแกเยาชนนักเรียน โครงการ สามารถตรวจสอบและ สิ่งแวดลอม

สามารถเผยแพรขอมูลที่ พรอมทั้งจัดทําส่ือเผยแพรและ ทําการเผยแพรสูชุมชนได

เกี่ยวของได ประชาสัมพันธ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๒ แนวทางการเสริมสรางสุขภาพแกประชาชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.01

๓ โครงการชุมชนสุขภาพดี  - ประชาชนและพนักงานนิคมฯ  - จัดกิจกรรมรณรงคใหมีการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวน  - อุบัติเหตุในตําบลบานกลาง กอง

ขับขี่ปลอดภัย ในเขตตําบลบานกลาง มีความรู ปฏิบัติตามกฎจราจรชวงกอน อุบัติเหตุ ลดลง ประชาชนมีความรู สาธารณสุขและ

ความเขาใจ และตระหนักถึง เทศกาลสงกรานตแกพนักงาน ลดลง และตระหนักเกี่ยวกับการ สิ่งแวดลอม

ความสําคัญของการปฏิบัติ นิคมฯ พรอมทั้งจัดทําส่ือ จราจรที่ถูกตอง มีวินัย

ตามกฎจราจร เผยแพรประชาสัมพันธ



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๒ แนวทางการเสริมสรางสุขภาพแกประชาชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.01

120,000   120,000   110,000   



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๓ แนวทางการปองกันและควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปองกันและควบคุม  - เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา  - จัดกิจกรรมรณรงคฉีดวัคซีน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูปวย  - โรคพิษสุนัขบาไมเกิดขึ้น กอง

โรคพิษสุนัขบา จากสัตวสูคน และลดจํานวน ปองกันโรคพิษสุนัขบา  และ โรคพิษสุนัข ในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง สาธารณสุขและ

ประชากรสุนัข และแมวอันเปน ฉีดยาคุมกําเนิดประชากรสุนัข บา สิ่งแวดลอม

สัตวพาหะนําโรค และแมว

๒ โครงการปองกันและควบคุม  - เพื่อปองกันและควบคุม  - จัดกิจกรรมรณรงคกําจัด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน  - ลดปญหาการเกิดไมเกิด กอง

โรคจากสัตวปก โรคจากสัตวปก เชน ไขหวัดนก แหลงเพาะพันธุของโรคจาก ผูปวยโรคจาก โรคไขหวัดนกในเขตพื้นที่ สาธารณสุขและ

สัตวปก ปละ ๑ ครั้ง พรอมทั้ง สัตวปกลดลง ตําบลบานกลาง สิ่งแวดลอม

จัดอบรมอาสาสมัครปศุสัตว

๓ โครงการปองกันและควบคุม  - เพื่อปองกันและควบคุม  - จัดกิจกรรมรณรงคกําจัด ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนผูปวย  - อัตราการปวยโรคไข กอง

โรคไขเลือดออก โรคไขเลือดออก โดยลดอัตรา แหลงเพาะพันธุของโรค ไขเลือดออก เลือดออกลดนอยลงและไม สาธารณสุขและ

การปวยลงจากปกอนและไมเกิน ไขเลือดออก พรอมจัดซื้อวัสดุ ลดลง เกิดการระบาดในชุมชน สิ่งแวดลอม

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เคมีภัณฑในการกําจัดลูกน้ํา

กําหนด ยุงลาย และการรณรงคพน

หมอกควันกําจัดยุง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๓ แนวทางการปองกันและควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.01

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อจัดอบรมสมาชิกชมรม  - จัดอบรมสมาชิกชมรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - สมาชิกชมรมเบาหวาน กอง

ชมรมเบาหวานความ เบาหวานความดันจัดประชุม  เบาหวานความดันโลหิต ของผูเขารวม ความดันโลหิตไดรับการ สาธารณสุขและ

ดันโลหิตตําบลบานกลาง อสมช. ดานโรคไมติดตอและ  -จัดประชุม  อสมช. โครงการ ทบทวนความรูในการดูแล สิ่งแวดลอม

กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ดานโรคไมติดตอและกิจกรรม สุขภาพและแลกเปลี่ยน

เรียนรูนอกสถานที่ของ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู เรียนรูนอกสถานที่ของ

คณะกรรมการชมรม นอกสถานที่ของคณะกรรม คณะกรรมการชมรม

การชมรม



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๓ แนวทางการปองกันและควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.01

240,000    240,000    240,000    



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๔  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อให อสม. มีความรู  - จัดอบรมใหความรูแก  อสม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน  - อาสาสมัครรายเกา และ กอง

อสม. ตําบลบานกลาง ความเขาใจในการพัฒนางาน จํานวน  ๑๒  หมูบาน อสม. ที่ไดรับ รายใหมไดรับการทบทวน สาธารณสุขและ

สาธารณสุขมูลฐานและไดรับ  - จัดประชุมประธาน  อสม. ขอมูลขาวสาร ความรู และทักษะในการ สิ่งแวดลอม

ขอมูลขาวสารดานสุขอนามัย จํานวน ๑๒ หมูบาน รวม ๑๒ คน ปฏิบัติงาน  เพื่อใหการ

อยางทั่วถึง  - ศึกษาดูงานสถานที่และระบบ ดําเนินงานตางๆ  มี

การทํางานที่มีประสิทธิภาพ  ๑ ประสิทธิภาพ

ครั้ง เพื่อนํามาพัฒนางาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๔  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.01

300,000   300,000   300,000   



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๕  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรทองถ่ิน

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสงเสริมการแพทย  - เพื่อสงเสริมใหประชาชน  - จัดอบรมใหความรูแก ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนมีผูนําดาน

แผนไทยและภูมิปญญาทองถิ่น นําหลักการแพทยแผนไทยมาใช หมอพื้นบาน เพื่อสรางผูนํา ของผูเขารวม สุขภาพ และสามารถทําการ

ในการรักษาพยาบาล ในการรักษาพยาบาลดวย โครงการ รักษาพยาบาลดวยวิธีการ

 - เพื่อทบทวนองคความรู วิธีการแพทยแผนไทย แพทยแผนไทย

และสงเสริมใหมีการนําสมุนไพร จํานวน ๒๔ คน  

ทองถิ่นมาใชในการรักษา  - จัดประชุมสัมนาเกี่ยวกับ

พยาบาล ภายในครัวเรือน ความรูเรื่องสมุนไพรทองถิ่น

แกอาสาสมัคร  จํานวน 

๖๐ คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๕  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรทองถ่ิน

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.01

80,000      80,000     80,000    



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กอง

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม



หนวยงานที่

รับผิดชอบ



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๖ แนวทางการสนับสนุน สงเสริม การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาชนในการจัดบริการดานสาธารณสุขในชุมชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสมทบกองทุนหลัก  - เพื่อใหการดําเนินงานของ  - สมทบเงินใหแกกองทุน ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ มาตรฐาน  - กองทุนหลักประกัน กอง

ประกันสุขภาพตําบล กองทุนหลักประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพตําบล ดาน ดําเนินงานไดอยางมี สาธารณสุขและ

บานกลาง ตําบลบานกลางเปนไปอยาง บานกลาง ดําเนินกิจกรรม สาธารณสุข ประสิทธิภาพ สิ่งแวดลอม

มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตดาน สูงขึ้น  - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

สุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมตางๆ ที่ดีขึ้นในดานสุขภาพ

ตามแผนงาน/โครงการกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถิ่นหรือพื้นที่ตําบลบานกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

๖.๖ แนวทางการสนับสนุน สงเสริม การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาชนในการจัดบริการดานสาธารณสุขในชุมชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.01

400,000    400,000    400,000    



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อใหการบริหารจัดการ  - เปนคาใชจายดานเงินเดือน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน  - การบริหารจัดการ

ดานเงินเดือน คาจาง ดานเงินเดือน คาจาง คา คาจาง คาตอบแทนของเทศบาล บุคลากร ดานเงินเดือน คาจาง 

คาตอบแทน เงินสมนาคุณ ตอบแทน เงินสมนาคุณและ ตําบลบานกลาง เพื่อต้ังจายใหแก ของเทศบาล คาตอบแทนเปนไปดวย

และคาเบี้ยประชุมของ คาเบี้ยประชุมของเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ความเรียบรอย  และ

เทศบาลตําบลบานกลาง ตําบลบานกลาง เปนไปอยาง พนักงานเจาหนาที่ในสังกัด มีประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพใหเปนไปตาม เทศบาลตําบลบานกลาง และ

ระเบียบกฏหมายที่กําหนด บุคคลภายนอกที่ไดรับการแตงต้ัง

๒ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อใหการบริหารจัดการ  - เปนคาใชจายเพื่อใหไดมา ๖,๓๐๐,๐๐๐ ๖,๓๐๐,๐๐๐ ๖,๓๐๐,๐๐๐ จํานวน  - การบริหารจัดการ

ดานการบริการของ ดานการรับบริการจาก ซึ่งการบริการ หรือรายจาย ครั้งที่ ดานการรับบริการจาก

เทศบาลตําบลบานกลาง หนวยงานอื่นของเทศบาล เพื่อการบริการ เพื่อเพิ่ม ดําเนินการ หนวยงานเปนไปดวย

ตําบลบานกลาง เปนไปอยาง ประสิทธิภาพในการบริหาร ความเรียบรอย  และมี

มีประสิทธิภาพ และถูกตองตาม จัดการของเทศบาลตําบล ประสิทธิภาพ

ระเบียบกฏหมายที่กําหนด บานกลาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่

ผ.01

๓ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อใหการบริหารจัดการ  - เปนคาใชจายในสวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน  - การบริหารจัดการดาน

ดานงบกลางของเทศบาล ดานงบกลางและเงินสํารองจาย งบกลางและเงินสํารองจาย ครั้งที่ งบกลางและเงินสํารองจาย

ตําบลบานกลาง ของเทศบาลตําบลบานกลาง ของเทศบาลตําบลบานกลาง ดําเนินการ เปนไปดวยความเรียบรอย

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ ในกรณีที่มิไดตั้งงบประมาณ และมีประสิทธิภาพ

ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย ไวและกรณีเปนเหตุ

ที่กําหนด สาธารณภัยเรงดวน

๔ โครงการศูนยประสานงาน  - เพื่อจัดต้ังเปนศูนยรวมขอมูล  - มีศูนยประสานงานเพื่อสงเสริม ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ระดับความ  - มีศูนยรวมขอมูล อปท. และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตางๆของ อปท. และดําเนินการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สําเร็จของ การปฏิบัติหนาที่ราชการของ

(สนง.สงเสริมการปกครอง ประชุมซักซอมแนวทางการ อปท. ในพื้นที่จังหวัดลําพูนใหมี จํานวน อปท. อปท. เปนไปในแนวทางเดียว

ทองถิ่นจังหวัดลําพูน) บริหารงานทองถิ่นและการ ความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น ที่เขารวมโครง กัน มีประสิทธิภาพนํามาซึ่ง

ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการ การ ประโยชนสุขของประชาชน

บริหารราชการสวนทองถิ่น

ใหมีประสิทธิภาพ สงผลในทาง

ปฏิบัตินํามาซึ่งประโยชนสู

ประชาชน



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่

ผ.01

๕ โครงการอุดหนุนสํานักงาน  - เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  - อุดหนุนงบประมาณแก ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จํานวนเงิน  - สํานักงานสงเสริมการ

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ของสํานักงานสงเสริมการ สํานักงานสงเสริมการปกครอง ที่ไดรับการ ปกครองทองถิ่นจังหวัด

จังหวัดลําพูน ปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน ทองถิ่นจังหวัดลําพูน  ตาม อุดหนุน ลําพูน มีศักยภาพในการ

โครงการขอรับการสนับสนุน ทํางานเพิ่มมากขึ้น

๖ โครงการ ๕ ส.  - เพื่อพัฒนาสถานที่ทํางาน  - จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - บุคลากรมีศักยภาพ

ใหนาอยูและพัฒนาบุคลากร ทํางานใหแกคณะผูบริหาร ของผูเขารวม ในการปฏิบัติงาน และมี

ใหมีความรู และเปนการเพิ่ม พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา โครงการ จิตสํานึกในการดูแลรักษา

ประสิทธิภาพในการทํางาน พนักงานจาง ในสังกัดเทศบาล สถานที่ทํางาน

ตําบลบานกลาง

๗ โครงการจัดงานวันเทศบาล  - เพื่อเสริมสรางขวัญและ  - จัดกิจกรรมทําบุญและจัดกิจกรรม ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวน  - พนักงานเทศบาลมีขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน บําเพ็ญสาธารณประโยชน กิจกรรมที่ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน

แกพนักงานเทศบาล ในวันเทศบาล ๒๔ เมษายน ดําเนินการ  - เทศบาลตําบลบานกลาง

 - เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ ของทุกป ทุกป และประชาชนในตําบลมี

อันดีระหวางเทศบาลและ ความสัมพันธอันดีตอกัน

ประชาชนในตําบล



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่

ผ.01

๘ โครงการเผยแพรกฎหมาย  - เพื่อเผยแพรกฎหมาย  - ใหความรูและจัดทําคูมือ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ประชาชนในตําบลมี

ในชีวิตประจําวันสําหรับ พื้นฐานใหประชาชนไดศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ของผูทราบ ความรูความเขาใจดาน

ประชาชน และสามารถนํามาใชในชีวิต เผยแพรใหแกประชาชน ขอมูล กฎหมายและสามารถ

ประจําวันได นํามาปรับใชกับชีวิต

ประจําวันได

๙ โครงการเทศบาลตําบล  - เพื่ออํานวยความสะดวกใน  - ออกหนวยเคลื่อนที่พบ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ประชาชนมีความพึงพอใจ

บานกลางพบประชาชน ดานการบริการใหประชาชน ประชาชน จํานวน ๑๒ หมูบาน ของผูเขารวม ในการใหบริการประชาชน

เกิดความพอใจสูงสุด เพื่อใหบริการดานตางๆ โครงการ ของเทศบาล

 - เพื่อสรางความสัมพันธอันดี ตามแผนปฏิบัติการรวมกับ  - เทศบาล หนวยงานภาย

ระหวาง เทศบาล หนวยงาน หนวยงานภายนอก นอกและประชาชนมีความ

ภายนอก และประชาชน สัมพันธที่ดีตอกัน

 - เพื่อนําปญหาและความ  - ไดขอมูลที่เปนประโยชน

ตองการของประชาชนไป ในการปรับปรุงงานให

ปรับปรุงการปฏิบัติงานราชการ บริการและการปฏิบัติ

ราชการใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่

ผ.01

๑๐ โครงการสงเสริมความรู  - เพื่อสรางความรูความ  - ประกาศเผยแพรเอกสาร และ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - มีการเผยแพรความรู

ดานกฎหมาย (กฎหมาย เขาใจ ในสิทธิหนาที่เกี่ยวกับ ความรูทางกฎหมายในที่ ของผูทราบ ในทางกฎหมายแก

รายเดือน) กฎหมายที่ควรทราบ สาธารณะ พรอมจัดสงเอกสาร ขอมูล ประชาชน 

ใหแกสมาชิกสภาเทศบาล  - ประชาชนมีความรู

กํานัน/ ผูใหญบาน และผูที่ ความเขาใจถึงสิทธิหนาที่

เกี่ยวของในตําบลบานกลาง และกฎหมายมากขึ้น

๑๑ โครงการเทศบาลสีขาว  - เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและ  - จัดกิจกรรมอบรม สงเสริม และ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความพึงพอใจ  - ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย

คานิยมใหมโดยยึดหลัก รณรงคการสรางจิตสํานึก โดยเนน ของผูเขารวม คุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย

คุณธรรมจริยธรรม เสริมสราง คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนา โครงการ  - ประชาชน  และองคกร 

และพัฒนางานดานการ จิตอาสา สําหรับประชาชน ชุมชน  มีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปรามการ ๑๒ หมูบาน และโรงเรียนในเขต ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต อีกทั้งเสริมสราง เทศบาล  จํานวน  ๓  โรงเรียน ทุจริต

บทบาทใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่

ผ.01

๑๒ โครงการเผยแพรขอมูล  - เพื่อเผยแพรขอมูลจัดซื้อ  - ประกาศ เผยแพร ขอมูล ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความพึงพอใจ  - ประชาชนโดยทั่วไปสามารถ

จัดซื้อจัดจาง จัดจางตามแนวทางการบริหาร การจัดซื้อจัดจาง ตลอดป ของผูเขารวม รับทราบการดําเนินโครงการ

จัดการที่ดีและกฏหมาย งบประมาณ โครงการ ของเทศบาลตําบลบานกลาง

วิเคราะหขอมูล

๑๓ โครงการเตรียมความพรอม  - เพื่อสงเสริมความรู ความ  - ศึกษาดูงานดานการบริหาร ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - กลุมเปาหมายเกิด

ในการจัดต้ังวิทยุชุมชน เขาใจในการประชาสัมพันธ จัดการ เพื่อนําไปสูการจัดต้ังวิทยุ ของผูเขารวม ความรูความเขาใจในการ

ขาวสารผานสือกระจายเสียง ชุมชน โครงการ ประชาสัมพันธผานสื่อ

หรือวิทยุชุมชน กระจายเสียงหรือวิทยุชุมชน

 - เพื่อใหเกิดกระบวนการแลก  - กลุมเปาหมายเกิด

เปลี่ยนเรียนรูประสบการณ กระบวนการเรียนรูรวมกัน

และสรางทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ และสามารถนําความรูที่ได

การประชาสัมพันธผาน ไปปรับใชในการบริหารจัดการ

วิทยุชุมชน และการจัดต้ังวิทยุชุมชน



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่

ผ.01

๑๔ โครงการโรงเรียนสีขาว  - เพื่อปลูกฝงสํานึกที่ถูกตอง  - จัดกิจกรรม  ฝกอบรม ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - เด็กนักเรียน เยาวชน 

"โตไปไมโกง" ใหแกเด็ก เพราะความดีมี บรรยายใหความรู สรางการ ของผูเขารวม มีจิตสํานึกและตระหนักถึง

หลายรูปแบบ คุณคาแหง เรียนรู ศึกษาดูงานคุณธรรม โครงการ คุณธรรม จริยธรรม มีคา

ความดี ๕ ประการ ไดแก จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต นิยมซื่อสัตยสุจริต

  ๑) ซื่อสัตยสุจริต ตอเด็กนักเรียน เยาวชน

  ๒) รับผิดชอบตอการกระทํา

ของตนเอง

  ๓) ความเปนธรรมทางสังคม

  ๔) การมีจิตสาธารณะ

  ๕) เปนอยูอยางพอเพียง

รวมถึงปลูกฝงความตระหนัก

ใหเห็นถึงความสําคัญของ

ความซื่อตรงและโปรงใสตอ

ตนเองและสังคม



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่

ผ.01

๑๕ โครงการ "สงเสริมและ  - เพื่อสงเสริมสนับสนุน  - ทําการคัดเลือกประชาชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนคนที่  - บุคคล ทุกสาขาอาชีพ 

ยกยองคนดี (คนดีศรี ใหบุคคล ทุกสาขาอาชีพ ซึ่งเปนตัวแทนแตละหมูบาน ไดรับการ หนวยงาน และองคกรตางๆ 

บานกลาง) " หนวยงาน และองคกรตางๆ สมาชิกสภาเทศบาล เยาวชน และ ยกยอง เห็นคุณคาของการทําความดี

เห็นคุณคาของการทําความดี พระสงฆ  ผูเปนตนแบบที่มี ในชุมชนทองถิ่น พรอมทั้ง

 - เพื่อประกาศเกียรติคุณ ความประพฤติ และดํารงตน ประกาศเกียรติคุณแกบุคคล

แกบุคคล ที่ทําคุณงามความดี ดวยความมีคุณธรรมจริยธรรม ที่ทําคุณงามความดีใหเปน

ใหเปนแบบอยางที่ดีในการ พรอมประกาศยกยอง เพื่อเปน แบบอยางที่ดีในการ

ประพฤติตนในสังคม กําลังใจแกผูมีความประพฤติดี ประพฤติตนในสังคม และ

 - เพื่อยกยองและใหกําลังใจ ไดรับการยกยอง เพื่อเปน

แกผูประพฤติดี  และเปน กําลังใจแกผูประพฤติดี

แบบอยางที่ดีตอสังคม

 - เพื่อสงเสริมใหทองถิ่นไทย

มีกิจกรรมสงเสริมคานิยม

ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความซื่อสัตยสุจริต 



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่

ผ.01

๑๖ โครงการสื่อสรางสรรค  - เพื่อกระตุนจิตสํานึกใหเกิด  - จัดทําส่ือเพื่อเผยแพรเรื่อง ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวนสื่อที่  - เด็ก นักเรียน เยาวชน

เทศบาลสีขาว ความตระหนักถึงคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรม ความ ผลิตเพื่อเผย หรือประชาชนเกิดความ

จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริตตอเด็กนักเรียน แพรงานดาน ตระหนักถึงคุณธรรม

 - เพื่อเสริมสรางคานิยม เยาวชน ครูอาจารย ประชาชน คุณธรรม จริยธรรม 

ความซื่อสัตยสุจริต คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิก จริยธรรม  - เด็ก นักเรียน เยาวชน

 - เพื่อผลิตส่ือประชาสัมพันธ สภาเทศบาล และพนักงาน หรือประชาชนมีคานิยม

อยางสรางสรรค กอใหเกิด เจาหนาที่เทศบาล โรงเรียน ความซื่อสัตยสุจริต และส่ือ

กระแสต่ืนตัวตอตานการทุจริต หรือเทศบาล ประชาสัมพันธ กอใหเกิด

กระแสต่ืนตัวตอตานการ

ทุจริต



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่

ผ.01

๑๗ โครงการสรางเครือขาย  - เพื่อสราง พัฒนา และขยาย  - ดําเนินการอบรมใหความรูแก ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - มีเครือขาย

อาสาสมัครประชาสัมพันธ เครือขายการประชาสัมพันธ อาสาสมัครประชาสัมพันธ ของผูเขารวม ยุวประชาสัมพันธ เขามาชวย

ประจําหมูบาน ภายในตําบลบานกลาง ประจําหมูบานในเรื่องที่เกี่ยวของ โครงการ ดําเนินงานประชาสัมพันธ

 - เพื่อเสริมสรางความรู กับภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  - นักเรียน นักศึกษา เยาวชน

ความเขาใจใหกับประชาชน  - แตงต้ังคณะทํางานในการ ในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการทํา

ในการนําเสนอขอมูลขาวสาร ดําเนินงานขับเคลื่อนเครือขาย ทํากิจกรรมที่เปนประโยชน 

ของทางราชการไดอยางถูกตอง อาสาสมัครประชาสัมพันธ และไดรับความรูประสบการณ

ครบถวนและเปนจริง ประจําหมูบาน ดานการประชาสัมพันธ

 - จัดชองทางการเผยแพรขาวสาร เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชน

ใหกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ กับตนเองและชุมชน

ประจําหมูบาน  โดยสามารถเขา

มารวมดําเนินรายการทาง

เสียงตามสาย ตําบลบานกลาง

เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล

ขาวของแตละหมูบาน



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่

ผ.01

๑๘ โครงการจัดต้ังศูนยเรียนรู  - เพื่อสรางแหลงเรียนรูดาน  - จัดศูนยเรียนรูโดยมีการจัด ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ประชาชน เขามามี

ทองถิ่นคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความ นิทรรศการดานการเรียนรู ของผูศึกษา สวนรวมในการปองกัน

ซื่อตรง โปรงใส เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู การทุจริต

 - เพื่อพัฒนางานการเสริมสราง  - จัดใหมีการกําหนดหลักสูตร

จิตสํานึกและเสริมสราง บทบาท การเรียนรูทองถิ่นคุณธรรม

ใหประชาชน เขามามีสวนรวม  - การบริหารจัดการดาน

ในการปองกันการทุจริต คุณธรรมจริยธรรมของทองถิ่น



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่

ผ.01

๑๙ โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ  - เพื่อเปนชองทางในการ  - จัดกิจกรรมแถลงขาวผานสื่อ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน   - ประชาชนไดรับทราบ

เผยแพรขาวสารและ มวลชน เพื่อเปนสื่อกลางในการ สื่อมวลชน ขอมูลขาวสารและผลงาน

ประชาสัมพันธ  กิจกรรมตางๆ เผยแพรขอมูลขาวสารใหแก ผูเขารวม ของเทศบาลตั้งแตแรกเริ่ม

ของเทศบาลใหประชาชนไดรับ ประชาชนไดเขาใจ และรับทราบผล จนถึงปจจุบัน

ทราบผานทางสื่อมวลชน การดําเนินงานของเทศบาลไดอยาง  - ประชาชนมีความเขาใจใน

แขนงตางๆ ครอบคลุม ทั่วถึง บทบาทหนาที่การทํางาน

 - เพื่อเปนการพบปะแลก ขององคกรปกครองสวน

เปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง ทองถิ่นมากขึ้น

สื่อมวลชน,ผูนําชุมชน หรือ  - เทศบาลสามารถเผยแพร

ตัวแทนจากหมูบาน ที่ทํางาน ขอมูลขาวสาร และ

ดานประชาสัมพันธใหกับ ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการ

หมูบานและชุมชน กับเทศบาล จัดกิจกรรมตางๆใหประชาชน

รวมกันกําหนดทิศทางแนวทาง ไดรับทราบอยางทั่วถึง

การพัฒนาการประชาสัมพันธ

ในรูปแบบตางๆ 



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่

ผ.01

๒๐ โครงการพัฒนาเครือขายรับ  - เพื่อขยายเครือขายไปยัง  - จัดอบรม/ประชุมเครือขาย ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
 - งานใหบริการประชาชนของ
เทศบาลตําบลบานกลาง

เรื่องราวรองทุกขรองเรียน ประชาชนผูมีจิตอาสาเขามา ประชาชนตําบลบานกลาง ประชาชน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตําบลบานกลาง มีสวนรวมในการรับขอมูล ไดรับการแกไขปญหาความตองการ ผูมีจิตอาสา โดยประชาชนไดรับบริการ

 - เพื่อใชเปนแนวทางในการ และมีความพึงพอใจในการ ประจําศูนย อํานวนความสะดวกไดอยาง

ดําเนินงานเรื่องรองเรียน/ บริการของพนักงานเจาหนาที่ รวดเร็ว

สําหรับเจาหนาที่เทศบาล อยูในระดับมากถึงมากที่สุด  - งานลดขั้นตอนและระยะ

รองทุกขเปนการบริการเชิงรุก  - ประชาชนผูมีจิตอาสาในการ เวลาการปฏิบัติราชการของ

เปนตัวแทนรับเรื่องราวรองทุกข เทศบาล สามารถแกไข

ประจําหมูบาน ปญหาไดอยางทันเหตุการณ



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ที่

ผ.01

๔๖,๘๙๐,๐๐๐ ๔๖,๘๖๐,๐๐๐ ๔๗,๐๑๐,๐๐๐



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ทุกกอง

ทุกกอง



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สํานักปลัด

เทศบาล

สํานักปลัด

เทศบาล



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สํานักปลัด

เทศบาล

สํานักปลัด

เทศบาล

สํานักปลัด

เทศบาล



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กองวิชาการ

และแผนงาน

กองวิชาการ

และแผนงาน



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กองวิชาการ

และแผนงาน

กองวิชาการ

และแผนงาน



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กองวิชาการ

และแผนงาน

กองวิชาการ

และแผนงาน



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กองวิชาการ

และแผนงาน



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กองวิชาการ

และแผนงาน



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กองวิชาการ

และแผนงาน



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กองวิชาการ

และแผนงาน



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กองวิชาการ

และแผนงาน



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กองวิชาการ

และแผนงาน



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กองวิชาการ

และแผนงาน



หนวยงานที่

รับผิดชอบ



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๒  แนวทางการเสริมสรางความรูความเขาใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเสริมสรางความรู  - เพื่อใหประชาชนตระหนัก  - จัดอบรมใหความรู เรื่อง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ประชาชนมีความรูความ

ความเขาใจ เรื่องประชาธิปไตย ถึงการมีสวนรวมในระบอบ ประชาธิปไตยและการมี ของผูเขารวม เขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย

และการมีสวนรวมของ ประชาธิปไตย สวนรวมของประชาชน ให โครงการ มากขึ้น

ประชาชน  - เพื่อเสริมสรางความรูความ แกประชาชนในตําบล

เขาใจเกี่ยวกับระบอบ บานกลาง

ประชาธิปไตยใหกับประชาชน

๒ โครงการเสริมสรางความ  - เพื่อสรางความรู  - จัดใหมีกิจกรรม จัดอบรม ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความพึงพอใจ  -  ประชาชนมีความเขาใจ

สามัคคีปรองดองของ ความเขาใจและทัศนคติที่ดี ประชุมช้ีแจง เพื่อสรางความรู ของผูเขารวม และทัศนคติที่ดีในการสราง

ประชาชนในเขตพื้นที่ ในการสรางความปรองดอง ความเขาใจและทัศนคติที่ดี โครงการ ความปรองดองสมานฉันท

ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง สมานฉันทของประชาชนทุก ในการสรางความปรองดอง รวมกัน

จังหวัดลําพูน หมูเหลา สมานฉันทของประชาชน

ทุกหมูเหลา

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๒  แนวทางการเสริมสรางความรูความเขาใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

ผ.01

๓ โครงการจัดทําแผนพัฒนา  - เพื่อเปนการทบทวน  - จัดเวทีประชาคม จํานวน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน  - สามารถพัฒนาทองถิ่นได

ทองถิ่น แผนพัฒนาสามปในปที่ ๑๒ หมูบาน เพื่อสอบถาม (หมูบาน) ตามแนวทางที่กําหนดและ

ผานมาและการจัดทําแผน ปญหาความตองการของ บรรลุจุดมุงหมายที่วางไว

พัฒนาสามปฉบับใหม ประชาชน  - สามารถตองสนองความ

 - เพื่อเปนการจัดเตรียม  - จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตองการของประชาชนได

ความพรอมโครงการพัฒนา ตามระเบียบกฏหมาย ในลักษณะโครงการพัฒนา

ในลักษณะที่พรอมบรรจุใน  - จัดประชุมคณะกรรมการ

เทศบัญญัติงบประมาณ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผน

รายจาย พัฒนา ตามระเบียบกฎหมาย



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๒  แนวทางการเสริมสรางความรูความเขาใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

ผ.01

๔ โครงการติดตามและประเมินผล  - เพื่อใหการติดตามและ  - จัดประชุมและลงพื้นที่ของ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน  - การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการฯเพื่อติดตาม แผนงาน/ แผนพัฒนาทองถิ่นมี

มีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง และประเมินผลแผนพัฒนา โครงการที่ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การบริหารจัดการที่ดี ทองถิ่น ดําเนินการ  - ไดขอมูลขาวสารที่เปน

 - เพื่อใหไดขอมูลขาวสาร  - จัดทํารายงานสรุปผลการ ประโยชนตอการปรับปรุง

จากขอเสนอแนะมาใชในการ ติดตามและประเมินผลแผน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

ปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนา พัฒนาทองถิ่น เพื่อเผยแพร และการบริหารการพัฒนา 

ทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปตอไป



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๒  แนวทางการเสริมสรางความรูความเขาใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

ผ.01

160,000 110,000 110,000



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

สํานักปลัด

เทศบาล

สํานักปลัด

เทศบาล



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กองวิชาการ

และแผนงาน



หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กองวิชาการ

และแผนงาน



หนวยงานที่

รับผิดชอบ



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๓  แนวทางการพัฒนาการใหบริการประชาชน โดยการลดระยะเวลาและขั้นตอนการใหบริการประชาชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดต้ังสํานักทะเบียน  - เพื่อใหการบริการประชาชน  - จัดต้ังสํานักทะเบียนทองถิ่น ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ประชาชนไดรับบริการที่ดี กองชาง

ทองถิ่นเทศบาลตําบลบานกลาง เปนไปดวยความสะดวก และ เทศบาลตําบลบานกลางดวย ของประชาชน และงายตอการมาใชบริการ สํานักปลัด

ดวยระบบคอมพิวเตอร รวดเร็ว ระบบคอมพิวเตอร ที่มาติดตอ เทศบาล

 - เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ปฏิบัติงานดานทะเบียนราษฎร

ของเทศบาลตําบลบานกลาง

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๓  แนวทางการพัฒนาการใหบริการประชาชน โดยการลดระยะเวลาและขั้นตอนการใหบริการประชาชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

ผ.01

๒ โครงการจัดต้ังศูนยบริการ  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - จัดต้ังศูนยบริการติดตอ - ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ประชาชนผูมาติดตอ กองวิชาการและ

ขอมูลขาวสารติดตอ-สอบถาม ประชาชนเพื่อบริการตามความ สอบถาม แบบเคลื่อนที่ ขนาด ของประชาชน ราชการไดรับการอํานวย แผนงาน

ดานหนาอาคารสํานักงาน ตองการในเรื่องการติดตอ ประมาณ ๔.๐๐ x ๔.๐๐ ผูมาติดตองาน ความสะดวกเปนอยางดี

ราชการเทศบาล เมตร บริเวณดานหนาอาคาร  - เจาหนาที่ผูปฏบัติงาน

 - เพื่อเพิ่มศักยภาพแก สํานักงานเทศบาล  พรอม ไดพัฒนางานบริการไดอยาง

เจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน อุปกรณ เชน เหมาะสม

 - เคานเตอร

 - เกาอี้

 - ชุดรับแขก

 - เครื่องปรับอากาศ

 - คอมพิวเตอร

ฯลฯ

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๓  แนวทางการพัฒนาการใหบริการประชาชน โดยการลดระยะเวลาและขั้นตอนการใหบริการประชาชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

ผ.01

1,500,000 1,500,000 1,800,000



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๔ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองคกร

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อใหการบริหารจัดการ  - เปนคาใชจายในการเขารับ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - บุคลากรมีศักยภาพในการ สํานักปลัด

ดานการฝกอบรมและการ ดานเงินเดือน คาจาง คา การฝกอบรมหรือเดินทางไป ของผูเขารวม ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน เทศบาล

เดินทางปฏิบัติราชการของ ตอบแทนของเทศบาลตําบล ราชการตามระเบียบของทาง โครงการ  - บุคลากรมีทัศนคติที่ดี

บุคลากรในสังกัดเทศบาล บานกลาง เปนไปอยางมี ราชการของบุคลากรในสังกัด ตอการปฏิบัติงาน

ตําบลบานกลาง ประสิทธิภาพและถูกตองตาม เทศบาลตําบลบานกลาง

ระเบียบกฏหมายที่กําหนด

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มศัยภาพในการ  - จัดอบรมสัมมนาและ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก สํานักปลัด

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา บริหารงานของเทศบาลใหแก ทัศนศึกษาดูงานใหแก ของผูเขารวม สภาทองถิ่นและผูนําทองถิ่น เทศบาล

ทองถิ่นและผูนําทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา โครงการ มีศักยภาพในการบริหารงาน

ทองถิ่นและผูนําทองถิ่น ทองถิ่นและผูนําทองถิ่น เพิ่มข้ึน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๔ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองคกร

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

ผ.01

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความ  - จัดอบรม/ ศึกษาดูงาน ของ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ผูเขารวมการอบรมไดรับ สํานักปลัด

บุคลากรในสังกัดของ สามารถใหกับผูเขารับการ บุคลากรในสังกัดเทศบาล ของผูเขารวม ความรูและประสบการณ เทศบาล

เทศบาลตําบลบานกลาง อบรม ตําบลบานกลาง โครงการ สามารถนํามาใชพัฒนา

 - บุคลากรที่เขารับการอบรม ตนเองและองคกรได

นําประโยชนมาใชในการ  - บุคลากรมีศักยภาพในการ

พัฒนาในการทํางานของตน ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน

 - บุคลากรมีทัศนคติที่ดี

ตอการปฏิบัติงาน

๔ โครงการพัฒนาดาน  - เพื่อพัฒนาและเสริมสราง  - จัดอบรมดานคุณธรรมและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - บุคลากรมีจิตสํานึกที่ดีใน สํานักปลัด

คุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในการ จริยธรรมใหกับบุคลากรใน ของผูเขารวม ดานคุณธรรมและจริยธรรม เทศบาล

แกบุคลากรในสังกัดเทศบาล ปฏิบัติงานใหแกบุคลากร สังกัด ทต.บานกลาง โครงการ  - บุคลากรมีทัศนคติที่ดี

ตําบลบานกลาง ในการปฏิบัติงาน



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๔ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองคกร

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

ผ.01

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพผูนําใน  - เปนคาใชจายตามโครงการ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - คณะผูบริหารทองถิ่น สํานักปลัด

ผูนําหมูบานในตําบล ตําบลบานกลาง ใหแกคณะ เพื่อปรึกษาหาแนวทางการ ของผูเขารวม หัวหนาสวนราชการ กํานัน เทศบาล

บานกลาง ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พัฒนาตําบลบานกลาง และ โครงการ ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน

กํานัน ผูใหญบาน ผูชวย เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สารวัตรกํานัน และแพทย

ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน และ ประจําตําบล 

แพทยประจําตําบล  - มีการบูรณาการทํางาน

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

๖ โครงการอบรมสัมมนา  - เพื่อใหบุคลากรมีทัศนคติ  - จัดอบรมสัมมนาเชิง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ผูเขารวมการอบรมมี สํานักปลัด

เชิงปฏิบัติการผูบริหาร ที่ดีตอการบริหารงาน ปฏิบัติการสําหรับคณะ ของผูเขารวม แนวคิดและทัศนคติเปนไป เทศบาล

เทศบาลตําบลบานกลาง  - เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน ผูบริหาร ผูอํานวยการกอง โครงการ ในทิศทางเดียวกัน

ความคิดเห็นสําหรับผูเขารับ หัวหนาฝาย หัวหนางาน ใน

การอบรม สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง

๗ โครงการปฐมนิเทศ  - เพื่อเพิ่มทักษะและแนวทาง  - จัดอบรมการปฐมนิเทศ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ผูเขารวมการอบรมมี สํานักปลัด

พนักงานจางในสังกัด ในการปฏิบัติงานของพนักงาน สําหรับพนักงานจางที่บรรจุ ของผูเขารวม แนวคิด ทัศนคติและมีความ เทศบาล

ใหม โครงการ ตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๔ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองคกร

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

ผ.01

๘ โครงการเชิดชูเกียรติ  - เพื่อสงเสริม สนับสนุน และ  - คัดเลือกและประกาศยกยอง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - พนักงานเทศบาล ลูกจาง สํานักปลัด

พนักงานเทศบาล ลูกจาง ประกาศเกียรติคุณใหพนักงาน เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ของผูเขารวม ประจํา และพนักงานจาง เทศบาล

ประจํา และพนักงานจาง เทศบาล ลูกจางประจํา และ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โครงการ ของเทศบาลตําบลบานกลาง

ของเทศบาลตําบลบานกลาง พนักงานจางของบานกลาง ให ตําบลบานกลาง ผูมีคุณธรรม เห็นคุณคาของการปฏิบัติ

ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เห็นคุณคาและเปนแบบอยาง และจริยธรรมในการปฏิบัติ ราชการและใหบริการ

ในการปฏิบัติราชการและ ในการปฏิบัติราชการและให ราชการและใหบริการประชาชน ประชาชน อยางมีคุณธรรม

ใหบริการประชาชนดีเดน บริการประชาชน ดีเดนประจําป และจริยธรรม

ประจําป



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๔ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองคกร

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

ผ.01

๙ โครงการจัดอบรมเชิง  - เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกผู  - จัดอบรมบุคลากรที่มีสวน ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - บุคลากรมีความรูความเขา กองวิชาการ

ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา จัดทํางบประมาณของเทศบาล เกี่ยวของกับการจัดทํางบ ของผูเขารวม ใจในการจัดทํางบประมาณ และแผนงาน

ศักยภาพและการมีสวนรวม ตําบลบานกลาง ประมาณของเทศบาลตําบล โครงการ  - ความผิดพลาดในการ

ในการจัดทํางบประมาณ  - เพื่อใหการจัดทํางบประมาณ บานกลาง อาทิเชน ผูบริหาร จัดทํางบประมาณลดลง

ของเทศบาล ของเทศบาลตําบลบานกลาง สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน  

ถูกตองและเปนไปตามระเบียบ เจาหนาที่ ผูนําชุมชนชน ฯลฯ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย

วิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๑

 - เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

ของภาคประชาชนในการ

จัดทํางบประมาณ



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๔ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองคกร

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

ผ.01

1,370,000   1,370,000   1,370,000   



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๕ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายไดของทองถ่ิน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ  -  จัดอบรม/ ศึกษาดูงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รายไดจากการ  -  เจาหนาที่มีความรู กองคลัง

การจัดเก็บรายได เสริมสรางความรูความเขาใจ เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจ จัดเก็บภาษี ความสามารถในการ

ความชํานาญในการปฏิบัติงาน ความชํานาญในการปฏิบัติงาน เพิ่มข้ึน ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี

ของเจาหนาที่ในดานการ ในดานการจัดเก็บรายได อยางถูกตองตามระเบียบ

จัดเก็บรายได

 

๒ โครงการจัดทําแผนที่ภาษี  - เพื่อพัฒนาระบบแผนที่ภาษี  - ทําการปรับปรุงระบบแผนที่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ขอมูลผูที่ชําระ  - สามารถสืบคนขอมูล กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน และทะเบียนทรัพยสิน ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ภาษีอยูในระบบ ผูอยูในขายชําระภาษีได

 - ทําการสํารวจและนําขอมูล แผนที่ภาษีและ อยางถูกตอง

ผูอยูในขายชําระภาษีบันทึกลง ทะเบียน  - ไดขอมูลในการเก็บภาษี

ในโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ทรัพยสิน ที่เปนปจจุบันและถูกตอง

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๕ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายไดของทองถ่ิน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

 

๓ โครงการชําระภาษีดวยใจ  - เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ  - จัดประชุมชี้แจง ทําความ ๓๐๐๐๐ ๓๐๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนแผนงาน  - ผูอยูในขายชําระภาษี กองคลัง

โปรงใส ตรงเวลา ใหผูที่อยูในขายชําระภาษี เขาใจ ใหความรูแกผูอยูในขาย /โครงการที่ ยื่นแบบและชําระภาษี

ยื่นแบบและชําระภาษีตาม ชําระภาษี ดําเนินการ ตามกําหนดระยะเวลา

กําหนดระยะเวลา

๔ โครงการจัดต้ังโรงรับจํานํา  - เพื่อแกไขปญหาการขาด  - จัดต้ังโรงรับจํานําขึ้นใน ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนมีสภาพคลอง กองคลัง

ประจําตําบลบานกลาง สภาพคลองทางการเงินแก ชุมชนตําบลบานกลาง โรงรับจํานํา ทางการเงินในอัตรา

ประชาชนตําบลบานกลาง ดอกเบี้ยที่เปนธรรม

 - สรางรายไดใหแกเทศบาล  - เทศบาลตําบลบานกลาง

ตําบลบานกลาง มีรายไดเลี้ยงตนเอง



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๕ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายไดของทองถ่ิน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

130,000 1,130,000 130,000



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อใหการบริหารจัดการดาน  - เพื่อจายเปนคาใชจายใน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนและ  - การบริหารจัดการดาน สํานักปลัด

ระบบสาธารณูปโภคและ ระบบสาธารณูปโภคและระบบ ดานสาธารณูปโภคและระบบ คุณภาพครุภัณฑระบบสาธารณูปโภคและ เทศบาล

ระบบโทรคมนาคมของ โทรคมนาคมส่ือสารของ โทรคมนาคมของเทศบาล ที่ไดมาตรฐาน ระบบโทรคมนาคมของ

เทศบาลตําบลบานกลาง เทศบาลตําบลบานกลาง ตําบลบานกลาง เชน คาไฟฟา เทศบาลตําบลบานกลาง

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คาน้ําประปา คาบริการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ใหถูกตองตามระเบียบกฏหมาย Internet เปนตน

ที่กําหนด

๒ โครงการบริหารการจัดซื้อ  - เพื่อใหการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนและ  - การจัดซื้อจัดจางเพื่อให ทุกกอง

วัสดุอุปกรณเพื่อการ เพื่อการปฏิบัติงานของทุกกอง จัดซื้อจัดจางใหไดมาซึ่งวัสดุ คุณภาพครุภัณฑไดมาซึ่งวัสดุอุปกรณของ

ปฏิบัติงานของเทศบาล เปนไปดวยความเรียบรอย อุปกรณตางๆ เพื่อใชในการ ที่ไดมาตรฐาน เทศบาลตําบลบานกลาง

ตําบลบานกลาง ตามระเบียบกฏหมายที่กําหนด ปฏิบัติงาน เชน น้ํามัน ถุงขยะ เปนไปดวยความเรียบรอย

วัสดุสํานักงาน เปนตน และมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

๓ โครงการบริหารการจัดซื้อ  - เพื่อใหการจัดซื้อครุภัณฑ  - เพื่อจายเปนคาใชจายใน ๑๐,๔๔๗,๘๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนและ  - การจัดซื้อจัดจางเพื่อให ทุกกอง

ครุภัณฑของเทศบาลตําบล สําหรับใชตามภารกิจหนาที่ การจัดซื้อจัดจางใหไดมาซึ่ง คุณภาพครุภัณฑไดมาซึ่งครุภัณฑของ

บานกลาง ของเทศบาลตําบลบานกลาง ครุภัณฑประเภทตางๆ สําหรับ ที่ไดมาตรฐาน เทศบาลตําบลบานกลาง

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใชในการปฏิบัติงานตาม เปนไปดวยความเรียบรอย

ใหถูกตองตามระเบียบกฏหมาย ความจําเปนและตามแผนงาน มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน

ที่กําหนด การจัดซื้อจัดจาง

๓.๑ คาจัดซื้อกลองวงจรปด  - เพื่อใหเกิดความปลอดภัย  - จัดซื้อกลองวงจรปด เพื่อ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - ประชาชนและพนักงาน สํานักปลัด

ในสํานักงานเทศบาลตําบล ในชีวิตและทรัพยสินของ ติดตั้งในสํานักงานเทศบาล คุณภาพครุภัณฑในสํานักงานเทศบาลตําบล เทศบาล

บานกลาง ประชาชนและพนักงานใน ตําบลบานกลาง ที่ไดมาตรฐาน บานกลางมีความปลอดภัย

สํานักงานเทศบาลตําบล ในชีวิตและทรัพยสิน

บานกลาง  - พนักงานมีความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

๓.๒ คาจัดซื้อเครื่อง  - เพื่อติดต้ังในอาคารสํานักงาน  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - ลดความสิ้นเปลือง สํานักปลัด

ปรับอากาศ จํานวน ๑๐ และอาคารที่ใชในราชการของ แบบประหยัดไฟ จํานวน ๑๐ คุณภาพครุภัณฑพลังงานไฟฟาจากเดิมที่ใช เทศบาล

เครื่อง เทศบาลแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด เครื่อง ติดตั้งในอาคารตางๆ ที่ไดมาตรฐาน เครื่องปรับอากาศรุนเกา

ของเทศบาลตําบลบานกลาง

 ๓.๓ คาจัดซื้อคอมพิวเตอร  - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  - จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค ๓๕,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - พนักงานเจาหนาที่ สํานักปลัด

โนตบุค และเพิ่มประสิทธิภาพในการ จํานวน ๑ เครื่อง ราคาตาม คุณภาพครุภัณฑสามารถปฏิบัติงานได เทศบาล

ทํางานใหดียิ่งขึ้น ทองตลาด ที่ไดมาตรฐาน สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

 ๓.๔ คาจัดซื้อคอมพิวเตอร  - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  - จัดซื้อคอมพิวเตอรต้ังโตะ ๗๕,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - พนักงานเจาหนาที่ สํานักปลัด

ตั้งโตะ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ จํานวน ๓ เครื่อง ราคาตาม คุณภาพครุภัณฑสามารถปฏิบัติงานได เทศบาล

ทํางานใหดียิ่งขึ้น ทองตลาด ที่ไดมาตรฐาน สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

๓.๕ คาจัดซื้อถังตมน้ํา  - เพื่อใชในงานเลี้ยงรับรอง  - จัดซื้อถังตมน้ํา จํานวน ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - พนักงานเจาหนาที่ สํานักปลัด

ตางๆ ของเทศบาล ๒ เครื่อง คุณภาพครุภัณฑสามารถปฏิบัติงานได เทศบาล

ที่ไดมาตรฐาน สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

๓.๖ คาจัดซื้อรถบรรทุก  - เพื่อใชในงานเทศกิจ ในการ  - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๗๘๗,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - พนักงานเจาหนาที่ สํานักปลัด

(ดีเซล)  ขนาด  ๑  ตัน ใหบริการประชาชน ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ล คุณภาพครุภัณฑสามารถปฏิบัติงานไดสะดวก เทศบาล

ขับเคลี่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ล แค็ป จํานวน ๑ คัน ที่ไดมาตรฐาน และรวดเร็วมากขึ้น

แค็ป

๓.๗ คาจัดซื้อครุภัณฑ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - จัดซื้อครุภัณฑเสียงตามสาย ๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เจาหนาที่ไดรับ  - งานเสียงตามสายของ กองวิชาการ

เสียงตามสาย ในการปฏิบัติงานดานเสียง ประเภทตางๆ สําหรับใชใน ความสะดวก เทศบาลตําบลบานกลาง และแผนงาน

ตามสายของเทศบาลตําบล การปฏิบัติงานตามความ ในการปฎิบัติ เปนไปดวยความเรียบรอย

บานกลางใหมีประสิทธิภาพ จําเปนอาทิเชน ชุดเครื่องเสียง งานเพิ่มขึ้น และมีประสิทธิภาพ

ลําโพง เครื่องขยายเสียง ฯลฯ เพิ่มข้ึน



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

๓.8 คาจัดซื้อโทรทัศน  - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  - จัดซื้อโทรทัศนแอว อี ดี ๓๕,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - พนักงานเจาหนาที่ กองวิชาการ

แอว อี ดี (LED TV) และเพิ่มประสิทธิภาพในการ (LED TV) ขนาด ๔๖ นิ้ว คุณภาพครุภัณฑสามารถปฏิบัติงานได และแผนงาน

ทํางานใหดียิ่งขึ้น (ตามบัญชีราคามาตรฐาน ที่ไดมาตรฐาน สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

ครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ)

3.9 ตูสาขาโทรศัพท  - เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร ตูสาขาโทรศัพทัตทอัติโนมัติ ๑๕๗,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - การปฏิบัติงานของ กองวิชาการ

อัติโนมัติ ของเทศบาลตําบลบานกลาง จํานวน 1 ชุด คุณภาพครุภัณฑเจาหนาที่และการติดตอ และแผนงาน

ที่ไดมาตราฐาน สื่อสารของเทศบาลมี สํานักปลัด

 ความสะดวกรวดเร็ว เทศบาล

3.10 เครื่องคียโทรศัพท  - เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร เครื่องคียโทรศัพท 7,000 ๐ ๐ จํานวนและ  - การปฏิบัติงานของ กองวิชาการ

ของเทศบาลตําบลบานกลาง จํานวน ๑ ชุด คุณภาพครุภัณฑเจาหนาที่และการติดตอ และแผนงาน

ที่ไดมาตราฐาน สื่อสารของเทศบาลมี สํานักปลัด

ความสะดวกรวดเร็ว เทศบาล



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

3.11 คาจัดซื้อเครื่องลูกขาย  - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง ๑๗๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - พนักงานเจาหนาที่ กองวิชาการ

เปด-ปด อัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ลูกขาย เปด-ปด อัตโนมัติ คุณภาพครุภัณฑสามารถปฏิบัติงานได และแผนงาน

ทํางานใหดียิ่งขึ้น จํานวน 9 เครื่อง เครื่องละ ที่ไดมาตรฐาน สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

14,000 บาท (ราคาตาม

ทองตลาด)

 - เพื่อใชสําหรับติดตั้งเพิ่ม

ประสิทธิภาพของระบบเสียง

ตามสายของเทศบาล โดย

ใชติดต้ังที่ หมูที่ 1,หมูที่ 2, 

หมูที่ 3,หมูที่ 4,หมูที่ 5,

หมูที่ 6,หมูที่ 7,หมูที่ 8,

หมูที่ 9,หมูที่ 10,หมูที่ 11,

และหมูที่ 12,



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

3.12 คาจัดซื้อ  - เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร จัดซื้อเครื่องโทรศัพทมาตรฐาน 180,000 0 0 จํานวนและ  - การปฏิบัติงานของ กองวิชาการ

เครื่องโทรศัพท ของเทศบาลตําบลบานกลาง แบบโชวเบอร จํานวน ๑ ชุด คุณภาพครุภัณฑเจาหนาที่และการติดตอ และแผนงาน

พรอมติดต้ังระบบ ที่ไดมาตราฐาน สื่อสารของเทศบาลมี สํานักปลัด

ความสะดวกรวดเร็ว เทศบาล

๓.13 คาจัดซื้อโตะพับ  - เพื่อใชในกองวิชาการและ  - จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค ๗,๕๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - มีโตะพับอเนกประสงค กองวิชาการ

อเนกประสงค แผนงาน ในการใหบริการ กวาง 76.5 เซนติเมตร คุณภาพครุภัณฑในการใหบริการประชาชน และแผนงาน

ประชาชน ยาว 153 เซนติเมตร ที่ไดมาตรฐาน

สูง 75 เซนติเมตร 

หนาโตะสีขาวเคลือบโฟรเมกา  

ขาชุบโครเมี่ยม จํานวน ๒ ตัว



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

3.14 คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บ  - เพื่อใชในกองวิชาการและ  - จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ๗,๕๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - เอกสารสําคัญและอุปกรณ กองวิชาการ

เอกสาร-อุปกรณเครื่องมือ แผนงาน ในการใหบริการ และอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช คุณภาพครุภัณฑเครื่องมือเครื่องใช ไดเก็บ และแผนงาน

เครื่องใช ประชาชน ในการปฏิบัติงาน ๒ บาน ที่ไดมาตรฐาน รักษาเปนอยางดี มีความเปน

ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร ระเบียบเรียบรอยและปองกัน

๒ บาน จํานวน ๒ ใบ การเสื่อมสภาพของเครื่องมือ

(ราคาตามทองตลาด) เครื่องได

๓.15 คาจัดซื้อคอมพิวเตอร  - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  - จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค ๒๑,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - พนักงานเจาหนาที่ กองวิชาการ

โนตบุค (Note book) และเพิ่มประสิทธิภาพในการ (Note book) จํานวน ๑ เครื่อง คุณภาพครุภัณฑสามารถปฏิบัติงานได และแผนงาน

ทํางานใหดียิ่งขึ้น (ราคามาตรฐาน ICT) ที่ไดมาตรฐาน สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

ใชในงานวิเคราะหนโยบาย

และแผน

๓.16 คาจัดซื้อไมคไวเลส  - เพื่อความสะดวก และเพิ่ม  - จัดซื้อไมคไวเลส จํานวน ๕,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - พนักงานเจาหนาที่ กองวิชาการ

(Wirless) ประสิทธิภาพในการทํางาน ๑ ชุด ราคาตามทองตลาด คุณภาพครุภัณฑสามารถปฏิบัติงานได และแผนงาน

ใหดียิ่งขึ้น ที่ไดมาตรฐาน อยามีประสิทธิภาพ



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

๓.17 คาจัดซื้อรถไถ  - เพื่อใหการชวยเหลือ  - จัดซื้อรถไถการเกษตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - ประชาชนไดรับการ กองชาง

การเกษตร เครื่องยนตดีเซล ประชาชนในดานการเกษตร ชนิดเครื่องยนตดีเซล แบบ คุณภาพครุภัณฑชวยเหลือบริการดาน รวมกับ

จํานวน ๑ คัน  - เพื่อใชในการพัฒนาปรับ ที่นั่งขับมีเกง จํานวน ๑ คัน ที่ไดมาตรฐาน การเกษตร อบจ.ลําพูน

พื้นที่ของโครงสรางพื้นฐาน (ราคาตามทองตลาด) พรอม  - งานดานโครงสรางพื้นฐาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อุปกรณ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ตางๆ ภายในตําบลบานกลาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สามารถแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน

ไดอยางรวดเร็ว

๓.๑8 คาจัดซื้อตูเหล็ก  - เพื่อใชสําหรับเก็บเอกสาร  - จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - เอกสารที่สําคัญไดรับ กองการศึกษา

เก็บเอกสาร ที่สําคัญของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ บาน ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร คุณภาพครุภัณฑการเก็บรักษาเปนอยางดี

 - เพื่อความเปนระเบียบ จํานวน ๒ ใบ (ราคาตาม ที่ไดมาตรฐาน และมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย และลดการสูญหาย ทองตลาด) เรียบรอย และการสูญหาย

ของเอกสาร ของเอกสารลดลง



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

๓.๑9 คาจัดซื้อครุภัณฑ - เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็ก  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ๕๙๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ - เด็กนักเรียน มีเครื่องคอม กองการศึกษา

คอมพิวเตอร และปรับปรุง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ คอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ คุณภาพครุภัณฑพิวเตอร สื่อ และ อุปกรณ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร บานกลาง มีอุปกรณการเรียนรู  จํานวน ๒๐ เครื่อง, โตะเกาอี้ ที่ไดมาตรฐาน การเรียนรูที่ทันสมัยและ

โรงเรียนเทศบาล ๑ สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สําหรับวางคอมพิวเตอร สะดวกในการทํางาน

บานกลาง หมูที่ ๙ บานกลาง จํานวน  ๒๐ ชุด  และติดต้ัง

ระบบ Network Lan พรอม

อุปกรณติดต้ังและระบบไฟฟา

ควบคุมโรงเรียนเทศบาล ๑

บานกลาง หมู ๙ บานกลาง

๓.20 คาติดตั้งเครื่อง  - เพื่อใหมีน้ําสะอาดใหเด็ก  - ติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็นที่ได ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - นักเรียนมีน้ําสะอาด กองการศึกษา

ทําน้ําเย็นของโรงเรียน นักเรียนไดบริโภค มาตรฐาน จํานวน ๑ ชุด คุณภาพครุภัณฑใชในการบริโภค ร.ร.เทศบาล ๑

เทศบาล ๑ บานกลาง ที่ไดมาตรฐาน บานกลาง



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

๓.21 คาจัดซื้อรถบรรทุก  - เพื่อใชในการขนสงวัสดุ  - จัดซื้อรถอีแตน จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - โรงเรียนเทศบาล ๑ กองการศึกษา

(อีแตน) อุปกรณตางๆ ของโรงเรียน ๑ คัน เพื่อใชในกิจการของ คุณภาพครุภัณฑบานกลาง สามารถขนยาย ร.ร.เทศบาล ๑

บานกลางวิทยานุกูล โรงเรียนบานกลางวิทยานุกูล ที่ไดมาตรฐาน วัสดุอุปกรณไดอยางรวดเร็ว บานกลาง

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

๓.22 คาจัดซื้อเครื่อง  - เพื่อติดต้ังในหองประชุม  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ๑๔,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - หองประชุมอาคาร กองการศึกษา

ปรับอากาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จํานวน ๔ ตัว พรอมทําการ (ตัว) เฉลิมพระเกียรติมีความ ร.ร.เทศบาล ๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ บานกลาง ติดตั้ง ณ หองประชุมอาคาร พรอมในการตอนรับ บานกลาง

เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา

เทศบาล ๑ บาน และตอนรับคณะศึกษาดูงาน



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

๓.23 คาจัดซื้อรถบัสปรับ  - เพื่อใชรับ-สงนักเรียนและ  - จัดซื้อรถบัสปรับอากาศ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - โรงเรียนมีรถบัสในการ กองการศึกษา

อากาศ คณะครูในการเขารวมแขงขัน (คัน) รับ-สง นักเรียนและคณะครู ร.ร.เทศบาล ๑

ทักษะตางๆ พรอมทั้งการ  ในการเขารวมแขงขันทักษะ บานกลาง

ทัศนศึกษาดูงานตางๆ ตางๆ พรอมทั้งการทัศน

ของโรงเรียนเทศบาล ๑ ศึกษาดูงานตางๆ

บานกลาง ของโรงเรียนเทศบาล ๑

บานกลาง

๓.24 คาจัดซื้อเกาอี้แดง  - เพื่อใชศูนยวัฒนธรรมตําบล  - จัดซื้อเกาอี้แดง จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - เทศบาลตําบลบานกลาง กองการศึกษา

บานกลาง ในการจัดกิจกรรม ๕๐๐ ตัว (ตัว) มีเกาอี้เพียงพอในการ ร.ร.เทศบาล ๑

ตางๆ ของเทศบาลตําบล รับรองการจัดกิจกรรมตางๆ บานกลาง

บานกลาง และที่โรงเรียน 

เทศบาล ๑ บานกลาง



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

๓.25 คาจัดซื้อเครื่องฉาย  - เพื่อใชในการประชุมและ  - จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - โรงเรียนมีอุปกรณในการ กองการศึกษา

โปรเจคเตอร จอ และ ใชเปนสื่ออุปกรณการเรียน จอ และอุปกรณ พรอมติดต้ัง คุณภาพครุภัณฑประชุมและใชเปนสื่อ ร.ร.เทศบาล๑

อุปกรณพรอมติดต้ัง การสอน จํานวน ๑ ชุด ที่ไดมาตรฐาน อุปกรณการเรียนการสอน บานกลาง

๓.๒6 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ  - เพื่อใชในการพิมพเอกสาร  - จัดซื้อเครื่องพิมพ (Printer) ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - โรงเรียนมีเครื่องพิมพ กองการศึกษา

(Printer) เลเซอร งานหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา เลเซอร จํานวน ๒ เครื่อง คุณภาพครุภัณฑ(Printer) ไวใชในการ ร.ร.เทศบาล ๑

และกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน เพื่อใชในกิจกรรมของโรงเรียน ที่ไดมาตรฐาน พิมพงานและกิจกรรมตางๆ บานกลาง

๓.๒7 จัดซื้อกลองถายภาพ  - เพื่อใชในการบันทึกภาพ  - จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ๓๕,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - โรงเรียนมีอุปกรณ กองการศึกษา

นิ่งระบบดิจิตอล การดําเนินกิจกรรมตางๆ ระบบดิจิตอล จํานวน ๑ เครื่อง คุณภาพครุภัณฑสําหรับการบันทึกภาพถาย ร.ร.เทศบาล ๑

ของโรงเรียน เพื่อใชบันทึกภาพกิจกรรมตางๆ ที่ไดมาตรฐาน กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน บานกลาง

ของโรงเรียน



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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๓.๒8 จัดซื้อเครื่องเลน  - เพื่อใชในกิจกรรมประกอบ  - จัดซื้อเครื่องเลน DVD ๕,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - โรงเรียนมีส่ืออุปกรณ กองการศึกษา

DVD การเรียนการสอนในชั้นเรียน จํานวน ๑ เครื่อง เพื่อใชใน คุณภาพครุภัณฑที่ใชในการประกอบ ร.ร.เทศบาล ๑

การประกอบการเรียนการสอน ที่ไดมาตรฐาน การเรียนการสอน บานกลาง

ในชั้นเรียน

๓.๒9 คาจัดซื้อโตะพรอม  -เพื่อใชในการเรียนการสอน  - จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - โรงเรียนมีโตะ พรอม กองการศึกษา

เกาอี้นักเรียนสําหรับใชใน ของโรงเรียน นักเรียนสําหรับใชในหองเรียน คุณภาพครุภัณฑเกาอี้ สําหรับใชในหองเรียน ร.ร.เทศบาล ๑

หองเรียนอาคารใหม อาคารใหม จํานวน ๑๐๐ ตัว ที่ไดมาตรฐาน บานกลาง

๓.30 จัดซื้อโตะพรอม  -เพื่อใชในการทํางานของ  - จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ครู ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - โรงเรียนมีโตะ พรอม กองการศึกษา

เกาอี้สําหรับใชในหองพักครู ครูผูสอน สําหรับใชในหองพักครู คุณภาพครุภัณฑเกาอี้ สําหรับครูในการ ร.ร.เทศบาล ๑

อาคารใหม อาคารใหม จํานวน ๘ ตัว ที่ไดมาตรฐาน เตรียมการปฏิบัติการเรียน บานกลาง

การสอน



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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๓.31 จัดซื้อเครื่องซักผา  - เพื่อใชในการทําความสะอาด  - จัดซื้อเครื่องซักผา แบบสองถัง ๘,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - โรงเรียนมีเครื่องซักผา กองการศึกษา

แบบสองถัง ขนาด ๑๓ ชุดเครื่องนอนของเด็กอนุบาล ขนาด ๑๓ กิโลกรัม จํานวน ๑ คุณภาพครุภัณฑสําหรับทําความสะอาด ร.ร.เทศบาล ๑

กิโลกรัม และชุดการแสดงของโรงเรียน เครื่อง ที่ไดมาตรฐาน ชุดเครื่องนอนของเด็ก บานกลาง

เทศบาล ๑ บานกลาง อนุบาล และชุดการแสดง

ของโรงเรียนเทศบาล ๑

บานกลาง

3.32 คาจัดซื้อเครื่องดนตรี  - เพื่อสรางและพัฒนาเยาวชน  - จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโย ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - นักเรียนพัฒนาความ กองการศึกษา

วงโยธวาทิต ที่มีความรูความสามารถพิเศษ ธวาทิต จํานวน ๑ ชุด คุณภาพครุภัณฑเปนเลิศ สามารถประสบ ร.ร.เทศบาล ๑

ดานดนตรี ใหไปสูความเปนเลิศ ที่ไดมาตรฐาน ความสําเร็จทางการเรียน บานกลาง

ตามศักภาพอยางแทจริง การใชชีวิต



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

๓.33 จัดซื้อรถโดยสาร  - เพื่อใชบริการรับสงผูสูงวัย  - จัดซื้อรถโดยสารขนาดเล็ก ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวนและ  - ผูสูงวัยและประฃาฃน สํานักปลัด

ขนาดเล็ก บริการรับสง หรือประชาชน เขารวมกิจกรรม บรรจุผูโดยสาร ไดไมนอยกวา คุณภาพครุภัณฑสามารถเดินทางมารวมกิจกรรม เทศบาล

ผูสูงอายุและประชาชน ของเทศบาล ๑๒ คน จํานวน ๒ คัน ที่ไดมาตรฐาน ของเทศบาลไดสะดวกขึ้น

เพื่อใหบริการรับสงผูสูงวัย

เขารวมกิจกรรมตางๆ ของ

เทศบาล 

3.34 คาจัดซื้อเครื่อง  - เพื่อใหเจาหนาที่กูชีพ  - จัดซื้อเคลื่องวัดปริมาณ ๕,๐๐๐ ๐ ๐ มีเครื่องวัด  - หนวยกูชีพ เทศบาล กอง

วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด เทศบาลตําบลบานกลาง ออกซิเจนในเลือด เครื่องวัด ปริมาณ ตําบลบานกลางสามารถ สาธารณสุขและ

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน ไดมีเครื่องวัดปริมาณออกซิเจน ปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ ออกซิเจนในเลือดประเมินภาวะความเสี่ยงของ สิ่งแวดลอม

ในเลือดที่ปลายนิ้ว ในเลือดเครื่องวัดปริมาณ ปลายนิ้ว จํานวน ๒ เครื่อง เครื่องวัด ผูปวยโดยใชเครื่องวัด

ออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว ปริมาณ ปริมาณออกซิเจนในเลือด

และประเมินภาวะความเสี่ยง ออกซิเจนเลือด ที่ปลายนิ้ว

ของผูปวย ที่ปลายนิ้ว ใชใน

การประเมินภาวะ

ของผูปวยได



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

3.35 คาจัดซื้อเครื่อง  - เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ  - จัดซื้อเครื่องทําปุยอัดเม็ด ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ มีเครื่องทําปุย  - เทศบาลตําบลบานกลาง กอง

ทําปุยอัดเม็ด ปุยชีวภาพ ใหไดมาตรฐาน จํานวน ๑ เครื่อง อัดเม็ดในการ สามารถผลิตภัณฑปุย สาธารณสุขและ

และสะดวงตอการใชงานของ ผลิตและแปรรูปและแปรรูปปุยชีวภาพ สิ่งแวดลอม

ประชาชนได การทําปุยชีวภาพสะดวกเกิดประสิทธิภาพ

3.36 คาจัดซื้อเตียงผูปวยใน  - เพื่อใหสําหรับการเคลื่อน  - จัดซื้อเตียงผูปวยในรถฉุกเฉิน ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ มีเตียงที่ใช  - หนวยกูชีพ เทสบาลตําบล กอง

รถฉุกเฉิน ยายผูปวย และสําหรับที่นอน จํานวน ๑ เตียง สําหรับการ บานกลาง มีเตียงสําหรับ สาธารณสุขและ

ของผูปวยในรถฉุกเฉิน เคลื่อนยาย ใชในการเคลื่อนยาย สิ่งแวดลอม

และใหผูปวยนอนผูปวยและใหผูปวยนอน

ไดอยางมี ในรถฉุกเฉิน

ประสิทธภาพ



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

3.37 คาจัดซื้อวิทยุ  - เพื่อใหเจาหนาที่กูชีพ  - จัดซื้อวิทยุสื่อสารทางราชการ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ มีวิทยุสื่อสาร  - หนวยกูชีพ เทศบาล กอง

สื่อสารทางราชการ เทศบาลตําบลบานกลาง จํานวน ๓ เครื่อง ทางราชการใน ตําบลบานกลาง มีวิทยุ สาธารณสุขและ

ไดมีวิทยุสื่อสารทาง การสื่อสารได สื่อสารทางราชการใน สิ่งแวดลอม

ราชการ ในการติดตอสื่อสาร การติดตอสื่อสารได

ไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางมีประสิทธิภาพ

3.38 คาจัดซื้อเครื่อง  - เพื่อใชในการสูบน้ําแบบจุม  - จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุม ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ มีเครื่องสูบน้ํา  - เทศบาลตําบลบานกลาง กอง

สูบน้ําแบบ จุม ไวใชในราชการระบาย (ชนิดดูดโคลน) จํานวน ๑ เครื่อง แบบจุม (ชนิด มีเครื่องสูบน้ําแบบจุม สาธารณสุขและ

(ชนิดดูดโคลน) น้ําในบอ ดูดโคลน) ใชงาน(ชนิดดูดโคลน) ใชงาน สิ่งแวดลอม

3.39 คาจัดซื้อเครื่อง  - เพื่อใชในการสูบน้ําแบบ  - จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ ๑๖,๐๐๐ ๐ ๐ มีเครื่องสูบน้ํา  - เทศบาลตําบลบานกลาง กอง

สูบน้ําแบบมอเตอร มอเตอรใชในการสูบน้ํา มอเตอร จํานวน ๒ เครื่อง แบบมอเตอร มีเครื่องสูบน้ําแบบมอเตอร สาธารณสุขและ

ใชงาน ใชในการสูบน้ํา สิ่งแวดลอม



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

3.40 คาจัดซื้อเครื่องพน  - เพื่อใชสําหรับกําจัดยุง  - จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน ๗๐,๐๐๐ ๐ ๐  - มีเครื่องพน  - เทศบาลตําบลบานกลาง กอง

หมอกควัน ที่เปนสาเหตุของโรคไข จํานวน ๑ เครื่อง หมอกควันไวใช มีเครื่องวัดในการปองกัน สาธารณสุขและ

เลือดออก ควบคุมโรค ควบคุมและลดปญหาการ สิ่งแวดลอม

ไขเลือดออก แพรระบาดของโรคไข

เลือดออก

3.41 คาจัดซื้อเครื่องวัด  - เพื่อใชสําหรับตรวจวัด  - จัดซื้อเครื่องตรวจวัดเสียง ๙๐,๐๐๐ ๐ ๐ มีเครื่องมือ  - เทศบาลตําบลบานกลาง กอง

เสียงมาตรฐาน เสียงจากแหลงกําเนินที่เกิด จํานวน ๑ เครื่อง ตรวจวัดเสียง สามารถจัดการปญหา สาธารณสุขและ

กรณีเหตุรําคาญ จากเหตุรําคาญ เหตุรําคาญไดตาม สิ่งแวดลอม

กฎหมาย



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

3.42 คาจัดซื้อครุภัณฑ  - เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ  - จัดซื้อครุภัณฑทางการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - หนวยบริการสาธารณสุขฯ กอง

ทางการแพทย ทางการแพทยในการบริการ แพทยที่จําเปนและขาดแคลน ของผูรับ มีอุปกรณเครื่องมือและ สาธารณสุขและ

รักษาพยาบาล สรางเสริม เพื่อใชในการรักษาพยาบาล บริการ พัสดุการใหบริการอยาง สิ่งแวดลอม

สุขภาพแกประชาชนตําบล เบื้องตนภายในเทศบาลและ ครบครันเกิดประสิทธิภาพ และกองทุนหลัก

บานกลาง ออกหนวยเคลื่อนที่ และประสิทธิผล ประกันสุขภาพ

ตําบลบานกลาง

3.43 คาจัดซื้อเครื่องปรับ  - เพื่อติดต้ังในอาคารโรงเรียน  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 165,000 0 0 จํานวนและ  - ผูสูงอายุที่มารับบริการ กอง

อากาศ จํานวน 5 เครื่อง ปจฉิมาลัย (โรงเรียนผูสูงอายุ แบบประหยัดไฟ คุณภาพ โรงเรียนปจฉิมาลัยและ สวัสดิการสังคม

ตําบลบานกลาง) ขนาด 24,000 บีทียู ครุภัณฑ เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน

จํานวน 5 เครื่อง ติดตั้งใน ที่ไดมาตรฐาน ไดสะดวกและรวดเร็วมาก

อาคารโรงเรียนปจฉิมาลัย ยิ่งขึ้น

(โรงเรียนผูสูงอายุตําบล

บานกลาง)



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

3.44 คาจัดซื้อโตะพับ  - เพื่อใชในการปฏิบัติงานใน  - จัดซื้อโตะพับ 25,000 0 0 จํานวนและ  - ผูสูงอายุที่มารับบริการ กอง

อเนกประสงค โรงเรียนปจฉิมาลัย อเนกประสงค คุณภาพ โรงเรียนปจฉิมาลัยและ สวัสดิการสังคม

(โรงเรียนผูสูงอายุตําบลบานกลาง) กวาง 75 ซม. ครุภัณฑ เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน

ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. ที่ไดมาตรฐาน ไดสะดวกและรวดเร็วมาก

หนาโตะสีขาวเคลือบโฟรเมกา ยิ่งขึ้น

ขาชุบโครเมี่ยม

จํานวน 10 ตัว

3.45 คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บ  - เพื่อใชในการปฏิบัติงานใน  - จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 6,000 0 0 จํานวนและ  - ผูสูงอายุที่มารับบริการ กอง

เอกสาร-อุปกรณเครื่องมือ โรงเรียนปจฉิมาลัย ขนาด 4 ลิ้นชัก คุณภาพ โรงเรียนปจฉิมาลัยและ สวัสดิการสังคม

เครื่องใช (โรงเรียนผูสูงอายุตําบลบานกลาง) และอุปกรณเครื่องมือ ครุภัณฑ เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ที่ไดมาตรฐาน ไดสะดวกและรวดเร็วมาก

โรงเรียนปจฉิมาลัย ยิ่งขึ้น

(โรงเรียนผูสูงอายุตําบล

 จํานวน 1 ตัว



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

3.46 คาจัดซื้อคอมพิวเตอร  - เพื่อใชในการปฏิบัติงานใน  - จัดซื้อคอมพิวเตอรต้ังโตะ 115,000 0 0 จํานวนและ  - ผูสูงอายุที่มารับบริการ กอง

ตั้งโตะ โรงเรียนปจฉิมาลัย จํานวน 5 เครื่อง สําหรับ คุณภาพ โรงเรียนปจฉิมาลัยและ สวัสดิการสังคม

(โรงเรียนผูสูงอายุตําบลบานกลาง) ใชในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน

โรงเรียนปจฉิมาลัย ที่ไดมาตรฐาน ไดสะดวกและรวดเร็วมาก

(โรงเรียนผูสูงอายุตําบล ยิ่งขึ้น

บานกลาง)

3.47 คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง  - เพื่อใชในการปฏิบัติงานใน  - จัดซื้อพัดลมติดผนัง 8,000 0 0 จํานวนและ  - ผูสูงอายุที่มารับบริการ กอง

โรงเรียนปจฉิมาลัย ขนาดหนากวาง 18 นิ้ว คุณภาพ โรงเรียนปจฉิมาลัยและ สวัสดิการสังคม

(โรงเรียนผูสูงอายุตําบลบานกลาง)  จํานวน 4 ตัว สําหรับ ครุภัณฑ เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงาน ที่ไดมาตรฐาน ไดสะดวกและรวดเร็วมาก

โรงเรียนปจฉิมาลัย ยิ่งขึ้น

(โรงเรียนผูสูงอายุตําบล

บานกลาง)



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

3.48 คาจัดซื้อโตะ  - เพื่อใชในการปฏิบัติงานใน  - จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 22,500 0 0 จํานวนและ  - ผูสูงอายุที่มารับบริการ กอง

คอมพิวเตอร โรงเรียนปจฉิมาลัย จํานวน 5 ตัว สําหรับ คุณภาพ โรงเรียนปจฉิมาลัยและ สวัสดิการสังคม

(โรงเรียนผูสูงอายุตําบลบานกลาง) ใชในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน

โรงเรียนปจฉิมาลัย ที่ไดมาตรฐาน ไดสะดวกและรวดเร็วมาก

(โรงเรียนผูสูงอายุตําบล ยิ่งขึ้น

บานกลาง)

3.49 คาจัดซื้อเกาอี้  - เพื่อใชในการปฏิบัติงานใน  - จัดซื้อเกาอี้ขาว 120,000 0 0 จํานวนและ  - ผูสูงอายุที่มารับบริการ กอง

พลาสติกขาว โรงเรียนปจฉิมาลัย  จํานวน 300 ตัว สําหรับ คุณภาพ โรงเรียนปจฉิมาลัยและ สวัสดิการสังคม

(โรงเรียนผูสูงอายุตําบลบานกลาง) ในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน

โรงเรียนปจฉิมาลัย ที่ไดมาตรฐาน ไดสะดวกและรวดเร็วมาก

(โรงเรียนผูสูงอายุตําบล ยิ่งขึ้น

บานกลาง)



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

3.50 คาจัดซื้อเกาอี้เหล็ก  - เพื่อใชในการปฏิบัติงานใน  - จัดซื้อเกาอี้เหล็กบุนวม 17,000 0 0 จํานวนและ  - ผูสูงอายุที่มารับบริการ กอง

บุนวม โรงเรียนปจฉิมาลัย จํานวน 20 ตัว สําหรับ คุณภาพ โรงเรียนปจฉิมาลัยและ สวัสดิการสังคม

(โรงเรียนผูสูงอายุตําบลบานกลาง) ใชในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน

โรงเรียนปจฉิมาลัย ที่ไดมาตรฐาน ไดสะดวกและรวดเร็วมาก

(โรงเรียนผูสูงอายุตําบล ยิ่งขึ้น

บานกลาง)

3.51 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ  - เพื่อใชในการปฏิบัติงานใน  - จัดซื้อเครื่องพิมพ 5,000 0 0 จํานวนและ  - ผูสูงอายุที่มารับบริการ กอง

แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โรงเรียนปจฉิมาลัย  แบบฉีดหมึก จํานวน คุณภาพ โรงเรียนปจฉิมาลัยและ สวัสดิการสังคม

(โรงเรียนผูสูงอายุตําบลบานกลาง) 1 เครื่อง สําหรับ ครุภัณฑ เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน

ใชในการปฏิบัติงาน ที่ไดมาตรฐาน ไดสะดวกและรวดเร็วมาก

โรงเรียนปจฉิมาลัย ยิ่งขึ้น

(โรงเรียนผูสูงอายุตําบล

บานกลาง)



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

3.52 คาจัดซื้อเครื่อง  - เพื่อติดต้ังในอาคารศูนย  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 66,000 0 0 จํานวนและ  - เด็กที่อยูในศูนยเจริญวัย กอง

ปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง เจริญวัย (เนอรสเซอรี่) แบบประหยัดไฟ คุณภาพ ไดรับบริการอยางทั่วถึงและ สวัสดิการสังคม

เทศบาลตําบลบานกลาง ขนาด 24,000 บีทียู ครุภัณฑ เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน

จํานวน 2 เครื่อง ติดตั้งใน ที่ไดมาตรฐาน ไดสะดวกและมีประสิทธิภาพ

อาคารศูนยเจริญวัย

(เนอรสเซอรี่)

3.53 คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง  - เพื่อติดต้ังในอาคารศูนย  - จัดซื้อพัดลมติดเพดาน 3,000 0 0 จํานวนและ  - เด็กที่อยูในศูนยเจริญวัย กอง

เจริญวัย (เนอรสเซอรี่) ขนาดหนากวาง 16 นิ้ว คุณภาพ ไดรับบริการอยางทั่วถึงและ สวัสดิการสังคม

เทศบาลตําบลบานกลาง จํานวน 2 ตัว สําหรับ ครุภัณฑ เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน

ติดตั้งในอาคารศูนยเจริญวัย ที่ไดมาตรฐาน ไดสะดวกและมีประสิทธิภาพ

(เนอรสเซอรี่)



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

3.54 คาจัดซื้อพัดลมติด  - เพื่อติดต้ังในอาคารศูนย  - จัดซื้อพัดลมติดเพดาน 2,000 0 0 จํานวนและ  - เด็กที่อยูในศูนยเจริญวัย กอง

เพดาน เจริญวัย (เนอรสเซอรี่) แบบโคจร 16 นิ้ว คุณภาพ ไดรับบริการอยางทั่วถึงและ สวัสดิการสังคม

เทศบาลตําบลบานกลาง จํานวน 1 ตัว สําหรับ ครุภัณฑ เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน

ติดตั้งในอาคารศูนยเจริญวัย ที่ไดมาตรฐาน ไดสะดวกและมีประสิทธิภาพ

(เนอรสเซอรี่)

3.55 คาจัดซื้อเครื่อง  - เพื่อติดต้ังในอาคารสํานักงาน  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 44,000 0 0 จํานวนและ  - ลดความสิ้นเปลืองพลังงาน กอง

ปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง และอาคารที่ใชในราชการของ แบบประหยัดไฟ คุณภาพ ไฟฟาจากเดิมที่ใชเครื่องปรับ สวัสดิการสังคม

เทศบาลแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด ขนาด 36,000 บีทียู ครุภัณฑ อากาศรุนเกา

จํานวน 1 เครื่อง ติดตั้งใน ที่ไดมาตรฐาน

กองสวัสดิการสังคม



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

3.56 คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  - เพื่อใชสําหรับพนักงาน  - จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 25,000 0 0 จํานวนและ  - พนักงานเจาหนา สํานักปลัด

และเจาหนาที่ของสํานัก มีพนักเทาแขน บุหนัง ปรับสูง - คุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได เทศบาล

ปลัดเทศบาล ต่ําได ขาแฉก มีลูกลอ จํานวน ครุภัณฑ สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

๑๐ ตัวๆละ ๒,๕๐๐ .-บาท ที่ไดมาตรฐาน

(ราคาตามทองตลาด)

3.57 คาจัดซื้อโตะพับ  - เพื่อใชจัดประชุมสัมมนาใน  - จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค 100,000 0 0 จํานวนและ  - มีโตะพับอเนกประสงค สํานักปลัด

อเนกประสงค ขนาด ๗๕ ซม. อาคารศาลาประชาคม ขนาด ๗๕ ซม. ยาว ๑๕๐ ซม. คุณภาพ ในการจัดประชุมสัมมนา เทศบาล

ยาว ๑๕๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. กิจกรรม และภารกิจ สูง ๗๕ ซม. จํานวน 4๐ ตัวๆละ ครุภัณฑ กิจกรรม และภารกิจ 

ของเทศบาลตําบล ๒,5๐๐ .-บาท ที่ไดมาตรฐาน ของเทศบาลตําบล

บานกลาง (ราคาตามทองตลาด) บานกลาง



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

3.58 คาจัดซื้อโตะพับ  - เพื่อใชจัดประชุมสัมมนาใน  - จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค 22,000 0 0 จํานวนและ  - พนักงานเจาหนา สํานักปลัด

อเนกประสงค ขนาด 50 ซม. อาคารศาลาประชาคม ขนาด 50 ซม. ยาว ๑๕๐ ซม. คุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได เทศบาล

ยาว ๑๕๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. กิจกรรม และภารกิจ สูง ๗๕ ซม. จํานวน 1๐ ตัวๆละ ครุภัณฑ สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

ของเทศบาลตําบล ๒,๐0๐ .-บาท ที่ไดมาตรฐาน

บานกลาง (ราคาตามทองตลาด)

3.59 คาจัดซื้อเกาอี้เหล็ก  - เพื่อใชจัดประชุมสัมมนา  - จัดซื้อเกาอี้เหล็กบุนวม 17,000 0 0 จํานวนและ  - พนักงานเจาหนา สํานักปลัด

บุนวม จํานวน ๒๐ ตัวๆละ ๘๕๐.-บาท คุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได เทศบาล

(ราคาตามทองตลาด) ครุภัณฑ สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

ที่ไดมาตรฐาน



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

3.60 คาจัดซื้อเครื่องฉาย  - เพื่อใชสําหรับพนักงาน  - จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามิติ 25,000 0 0 จํานวนและ เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน สํานักปลัด

ภาพสามิติ และเจาหนาที่ของสํานักปลัด ความละเอียดไมตํ่ากวา คุณภาพ ไดสะดวกรวดเร็วและมี เทศบาล

เทศบาล 800,000 พิกเซล จํานวน ครุภัณฑ ประสิทธิภาพมากขึ้น

๑ เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน ที่ไดมาตรฐาน

ครุภัณฑ)

3.61 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ  - เพื่อใชในการพิมพงาน  - จัดซื้อเครื่องพิมพแบบ 4,300 0 0 จํานวนและ เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน สํานักปลัด

แบบฉีดหมึก (INKJET ของทางราชการ ฉีดหมึก (INKJET Printer) คุณภาพ ไดสะดวกรวดเร็วและมี เทศบาล

Printer) จํานวน ๑ เครื่อง (ราคาตาม ครุภัณฑ ประสิทธิภาพมากขึ้น

มาตรฐาน ICT) ที่ไดมาตรฐาน

3.62 คาจัดซื้อเครื่องรับสง  - เพื่อใชในการสื่อสารทาง  - จัดซื้อเครื่องรับสง 96,000 0 0 จํานวนและ  - พนักงานเจาหนาที่ สํานักปลัด

วิทยุระบบ VHF/FM ราชการในการติดตอสื่อสาร วิทยุระบบ VHF/FM คุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได เทศบาล

ชนิดมือถือ ๕ วัตต ไดอยางมีประสิทธิภาพ ชนิดมือถือ ๕ วัตต จํานวน ครุภัณฑ สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

๘ เครื่องๆละ ๑๒,๐๐๐ .-บาท ที่ไดมาตรฐาน

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

๔ โครงการกอสรางลานจอดรถ  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางลานจอดรถ คสล. ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวนพื้นที่  - ประชาชนไดรับความ กองชาง

ที่ดินใหมขางเทศบาล ใหกับประชาชนผุมาติดตอ หนา ๐.๑๒ เมตร พื้นที่ไมนอย จอดรถ สะดวกในการมาติดตอ

ราชการ กวา ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ราชการ

พรอมปรับภูมิทัศน

๕ โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อปรับปรุงสภาพอาคาร  - ปรับปรุงสภาพอาคาร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ การปรับปรุง  - อาคารสํานักงานและ กองชาง

สํานักงานเทศบาล และ สํานักงานและอาคารที่ใชใน สํานักงานและอาคารที่ใชใน สภาพอาคาร อาคารที่ใชในราชการของ สํานักปลัด

อาคารที่ใชในราชการของ ราชการของเทศบาลใหอยู ราชการของเทศบาลใหอยู ใชงานไดดีตาม เทศบาลอยูในสภาพดี เทศบาล

เทศบาล ในสภาพดีเปนปกติ ในสภาพดีเปนปกติ  ตาม ปกติ ใชงานไดตามปกติ

แบบแปลนของเทศบาล



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

๖ โครงการปรับปรุงระบบ  - เพื่อใหระบบการสงกระจาย  - ทําการปรับปรุง/ซอมแซม/ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง  - ระบบการสงเสียงตามสาย กองวิชาการ

เสียงตามสาย ครอบคลุม เสียงตามสายมีประสิทธิภาพ รื้อถอน/ เปลี่ยน/ เพิ่มเติม ที่ซอมบํารุง มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และแผนงาน

พื้นที่ตําบลบานกลาง ทั้ง มากยิ่งขึ้น ระบบการสงสัญญาณเสียง ลดลง  - การใชงานของวัสดุอุปกรณ และกองชาง

๑๒  หมูบาน  - เพื่อใหการตรวจสอบ ตามสายครอบคลุม ทั้ง ๑๒ ในการสงสัญญาณเสียง

ประสิทธิภาพของระบบเสียง หมูบาน ตามสายสามารถยืดอายุ

ตามสายเปนไปดวยความ การใชงานไดยาวนานขึ้น

เรียบรอย  - เอื้อประโยชนตอการเขา

 - เพื่อเปนการซอมบํารุง/ ไปซอมแซมเฉพาะจุดที่เกิน

ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณที่เกา กําลังความสามารถของ

ชํารุด จนทําใหเกิดขอขัดของ บุคลากรไดในอนาคต

ในการสงสัญญาณใหมี

ประสิทธิภาพ



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

๗ โครงการกอสรางโครงปาย  - เพื่อเพิ่มชองทางการ  - กอสรางโครงปาย ๐ ๐ ๘๐,๐๐๐ กอสรางปาย  - ประชาชนไดทราบขอมูล กองวิชาการ

ประชาสัมพันธ พรอมติดต้ัง ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล ประชาสัมพันธ จํานวน ๑ จุด ประชาสัมพันธ ขาวสารอยางทั่วไป และแผนงาน

ขาวสารของทางราชการให ในบริเวณที่เหมาะสม (ตาม

ประชาชนไดทราบ แบบแปลนของเทศบาล)

 - ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

เผยแพรขอมูลขาวสาร



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๗  แนวทางการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและการปองกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝกอบรมทบทวน  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  - จัดอบรมทบทวนความรู ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน อปพร.  - อปพร.มีความรูเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

อปพร. ตําบลบานกลาง ปฏิบัติงานใหแก อปพร. อปพร.เดิมและใหม ที่ไดอบรม และสามารถใหความชวย เทศบาล

 -เพื่อให อปพร. เดิมทบทวน ทบทวน เหลือแกประชาชนในพื้นที่

ความรูความสามารถที่ใชใน ตําบลบานกลางไดเปน

การปฏิบัติงานและ อปพร.ใหม อยางดี

เขาใจกระบวนการทํางาน

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  - จัดอบรมเจาหนาที่ปองกัน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - เจาหนาที่ฯ มีความรู สํานักปลัด

เจาหนาที่ปองกันและบรรเทา ปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่ฯ และบรรเทาสาธารณภัย ของ ของผูเขารวม เพิ่มข้ึนและสามารถให เทศบาล

สาธารณภัย ของเทศบาล  - เพื่อใหเจาหนาที่ฯ ทบทวน เทศบาลตําบลบานกลาง โครงการ ความชวยเหลือแก

ตําบลบานกลาง ความรูความสามารถที่ใชใน ประชาชนในพื้นที่ตําบล

การปฏิบัติงานและเขาใจ บานกลางได เปนอยางดี

กระบวนการทํางาน

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๗  แนวทางการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและการปองกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  - จัดอบรมเจาหนาที่ฯ ของ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - เจาหนาที่ฯมีความรู สํานักปลัด

เจาหนาที่เทศกิจของเทศบาล ปฏิบัติงานใหแก เจาหนาที่ฯ เทศบาลตําบลบานกลาง ของผูเขารวม เพิ่มข้ึนและสามารถให เทศบาล

ตําบลบานกลาง  -เพื่อใหเจาหนาที่ฯ ทบทวน โครงการ ความชวยเหลือแก

ความรูความสามารถที่ใช ประชาชนในพื้นที่ตําบล

ในการปฏิบัติงานและเขาใจ บานกลางไดเปนอยางดี

กระบวนการทํางาน

๔ โครงการรณรงคปองกันและ  - เพื่อปองกันอุบัติเหตุทาง  - จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง  - อุบัติเหตุทางถนนลดลง สํานักปลัด

ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง ถนนในชวงเทศกาลตางๆ ให และลดอุบัติเหตุทางถนนใน การเกิด ประชาชนไดรับความ เทศบาล

เทศกาลสําคัญ ลดนอยลง ชวงเทศกาลสําคัญ อุบัติเหตุ ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๗  แนวทางการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและการปองกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

๕ โครงการปองกันและระงับ  - เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย  - จัดซื้อเครื่องดับเพลิงพรอม ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จํานวน  - ชุมชนตําบลบานกลาง สํานักปลัด

อัคคีภัยในชุมชนตําบล และระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องตน ตูเก็บ เพื่อติดตั้งในเขตตําบล วัสดุที่ได ปลอดภัยจากการเกิด เทศบาล

บานกลาง บานกลาง มาตรฐาน อัคคีภัย

๖ โครงการอาสาสมัครดับเพลิง  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  - จัดอบรมทีมดับเพลิงใน ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ทีมดับเพลิงในสถาน สํานักปลัด

พนักงานดับเพลิงในสถาน ปฏิบัติงานใหแก ทีมดับเพลิง สถานประกอบการในเขต ของผูเขารวม ประกอบการมีความรู เทศบาล

ประกอบการในนิคม ในสถานประกอบการในเขต เทศบาลตําบลบานกลาง โครงการ เพิ่มข้ึนและสามารถให

อุตสาหกรรมภาคเหนือ เทศบาลตําบลบานกลางใหมี ความชวยเหลือแก

ความรูความสามารถที่ใช พื้นที่ประชาชนในตําบล

ในการปฏิบัติงานและเขาใจ บานกลางไดเปนอยางดี

กระบวนการทํางาน



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๗  แนวทางการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและการปองกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

๗ โครงการบริหารการจัดซื้อ  - เพื่อใหการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๒๐๐,๐๐๐ ๙,๔๐๐,๐๐๐ จํานวน  - การจัดซื้อจัดจางเพื่อให สํานักปลัด

วัสดุอุปกรณการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานดานการรักษา จัดซื้อจัดจางใหไดมาซึ่งวัสดุ วัสดุที่ได ไดมาซึ่งวัสดุอุปกรณของ เทศบาล

ดานการรักษาความสงบ ความสงบเรียบรอยและความ อุปกรณตางๆ เพื่อใชในการ มาตรฐาน เทศบาลตําบลบานกลาง

เรียบรอยและความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปฏิบัติงานดานการรักษา เปนไปดวยความเรียบรอย

ในชีวิตและทรัพยสินของ ของประชาชนและการปองกัน ความสงบเรียบรอยและความ มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน

ประชาชนและการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน เปนไปดวยความเรียบรอย ของประชาชนและการปองกัน

ตามระเบียบกฏหมายที่กําหนด บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

๗.๑ คาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง  - เพื่อใหประชาชนเกิดความ  - จัดซื้อวัสดุดับเพลิง/กูภัย ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนมีความ สํานักปลัด

และอุปกรณกูภัย ปลอดภัยในชีวิตและ เพื่อใชในงานปองกันและ วัสดุที่ได ปลอดภัยในชีวิตและ เทศบาล

ทรัพยสิน และพนักงาน บรรเทาสาธารณภัยในเขต มาตรฐาน ทรัพยสิน

ดับเพลิงมีความปลอดภัย เทศบาลตําบลบานกลางและ  - พนักงานมีความ

พื้นที่ใกลเคียง ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๗  แนวทางการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและการปองกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

๗.๒ คาจัดซื้อวัสดุเครื่อง  - เพื่อพนักงานดับเพลิงมีความ  - จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน  - พนักงานมีความ สํานักปลัด

แตงกายพนักงานดับเพลิง/ ปลอดภัยในการทํางาน สําหรับพนักงานดับเพลิง/กูภัย วัสดุที่ได ปลอดภัยในการทํางาน เทศบาล

กูภัย และ อปพร. และ อปพร. มาตรฐาน

๗.๓ คาจัดซื้อชุดผจญเพลิง  - เพื่อพนักงานดับเพลิงมีความ  - จัดซื้อชุดผจญเพลิงใน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน  - พนักงานมีความ สํานักปลัด

ในอาคาร ปลอดภัยในการทํางาน อาคารเพื่อใชในการปองกัน วัสดุที่ได ปลอดภัยในการทํางาน เทศบาล

 - เพื่อใหประชาชนเกิดความ และระงับอัคคีภัยในเขต มาตรฐาน  - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เทศบาลตําบลบานกลาง ปลอดภัยในชีวิตและ

และพื้นที่ใกลเคียง ทรัพยสิน



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๗  แนวทางการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและการปองกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

9,850,000 10,050,000 10,250,000



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๘  แนวทางการบริหารจัดการและแกไขปญหาจราจร

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดซื้อวัสดุจราจร  - เพื่อลดอุบัติเหตุทางจราจร  - จัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อใช ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน  - อุบัติเหตุทางจราจร สํานักปลัด

 - เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก ในการจราจรภายในเขตทองที่ วัสดุที่ได ลดลง เทศบาล

เจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน ตําบลบานกลาง มาตรฐาน

2 โครงการทําลูกระนาด  - เพื่อจัดทําลูกระนาดบริเวณ  -บริเวณทางแยกตาง ๆ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความสะดวก  - ประชาชนผูใชถนน กองชาง

ลดอุบัติเหตุทางถนน แยกตาง ๆ เพื่อปองกันและ ในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง ปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิต สํานักปลัด

ตามทางแยกตาง ๆ ในพื้นที่ ลดอุบัติเหตุทางถนน ทางถนน และทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น เทศบาล

เขตเทสบาลตําบลบานกลาง  -การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ลดนอยลง

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๗.๘  แนวทางการบริหารจัดการและแกไขปญหาจราจร

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผ.01

250,000 250,000 250,000



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดทําระบบฐานขอมูลทองถิ่น

๘.๒  แนวทางการพัฒนา  ICT  เพ่ือการบริหารจัดการภายในองคกรและการใหบริการประชาชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาระบบ  - เพื่อเพิ่มมาตรฐานและคุณภาพ  - ติดตั้งระบบโปรแกรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ผูบริหาร พนักงานเทศบาล กองวิชาการ

สารสนเทศภายในหนวยงาน ในการปฏิบัติงานโดยนําเอา สารสนเทศ E - office ภายใน ของผูเขารวม เจาหนาที่ สามารถใชระบบ และแผนงาน

ของเทศบาลตําบลบานกลาง เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน สวนราชการแตละกอง หรือ โครงการ สารสนเทศมาสนับสนุน

การปฏิบัติงานภายในเทศบาล จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานอยางมี

 - เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ พรบ. ที่เกี่ยวของและการฝก ประสิทธิภาพ

ติดตอสื่อสารและบริการขอมูล ปฏิบัติใชโปรแกรมและ  - สามารถรับ-สงขอมูล

ประชาชนใหมีความสะดวกรวดเร็ว เทคโนโลยีสมัยใหมแกผูบริหาร รวมกันในหนวยงาน และ

ประหยัด โดยการติดตอสื่อสาร พนักงานเทศบาลและเจาหนาที่ มีความคลองตัวในการ

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงาน

 - เพื่อสรางฐานขอมูลที่มี  - ประชาชนสามารถติดตอ

มาตรฐานลดความซ้ําซอนของ กับทางเทศบาลไดอยาง

การจัดเก็บขอมูลตางๆ อยาง สะดวกรวดเร็ว

มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อใชเปนฐานขอมูลที่มี

ประสิทธิภาพใหผูบริหารตัดสินใจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดทําระบบฐานขอมูลทองถิ่น

๘.๒  แนวทางการพัฒนา  ICT  เพ่ือการบริหารจัดการภายในองคกรและการใหบริการประชาชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๒ โครงการติดตั้งระบบเครือขาย  - เพื่อใหบริการสืบคนขอมูล  - ทําการติดตั้งระบบเครือขาย ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนจุด  - ประชาชนมีชองทาง กองวิชาการ

Wifi ตําบลบานกลาง ขาวสารตางๆ ทางอินเตอรเน็ต Wifi ภายในเทศบาล และ ที่ติดตั้งระบบ ในการสืบคนขอมูลขาวสาร และแผนงาน

ผานระบบเครือขาย Wifi ใหเกิด ในแหลงชุมชน ๑๒ หมูบาน เชน Wifi ตางๆ เพิ่มข้ึน

ความสะดวก รวดเร็ว บริเวณศาลาอเนกประสงค

ที่ประชุมประจําหมูบาน  ฯลฯ

รวม ๓๐ จุด 



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดทําระบบฐานขอมูลทองถิ่น

๘.๒  แนวทางการพัฒนา  ICT  เพ่ือการบริหารจัดการภายในองคกรและการใหบริการประชาชน

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผ.01

๓๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดทําระบบฐานขอมูลทองถิ่น

๘.๓  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการภาษาตางประเทศเพื่อ  - เพื่อสงเสริมใหคณะผูบริหาร  - จัดการสอนภาษาตางประเทศ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ผูเขารวมการอบรม กองวิชการ

การสื่อสารและประชาสัมพันธ สมาชิกสภา พนักงานเจาหนาที่ ใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา ของผูเขารวม มีทักษะการสื่อสาร และแผนงาน

เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ และประชาชนผูสนใจทั่วไป เจาหนาที่ และประชาชน โครงการ ภาษาตางประเทศสามารถ

อาเซียน ไดรับความรูเกี่ยวกับการใช ที่สนใจ ในวันจันทร-ศุกร สนทนาโตตอบเบื้องตนได

ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร วันละ ๒ ชั่วโมง โดยการจาง  - ผูเขารวมการอบรม

และประชาสัมพันธ ครูสอนภาษา เปนรายชั่วโมง มีทักษะการสื่อสาร

 - เพื่อเพิ่มพูนทักษะในดาน หรือจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส ภาษาตางประเทศเพื่อการ

การใชภาษาตางประเทศและนํา e-book เพื่อใชศึกษาเปนสื่อ ประชาสัมพันธ

ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การเรียนสําหรับผูเรียน

ไดอยางถูกตอง

 - เพื่อเปนการสรางภาพลักษณ

ที่ดีกับองคกร

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.01



 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดทําระบบฐานขอมูลทองถิ่น

๘.๓  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด หนวยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลบานกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.01

20,000 20,000 20,000


