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ของเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวดัลําพูน 
 
สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ดานกายภาพ 
1.1 ท่ีต้ังของตําบล 

เทศบาลตําบลบานกลาง  ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออําเภอเมืองลําพูน  
อยูหางจากท่ีวาการอําเภอเมืองลําพูนประมาณ ๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังน้ี 

  ทิศเหนือ ติดตอ  ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมืองลําพูน 
  ทิศใต  ติดตอ  ตําบลปาสัก ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน 
  ทิศตะวันออก ติดตอ  ตําบลมะเขือแจ ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน 
  ทิศตะวันตก ติดตอ  ตําบลเหมืองงา ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน 

เปนพ้ืนท่ีราบลุมแมนํ้ากวง (กลุมแมนํ้าสาขาท่ีไหลผานคือ ลํานํ้าแมตีบและลํานํ้าแมยาก)  
เปนเขตพ้ืนท่ีเปาหมายของการสงนํ้าโดยคลองชลประทานแมกวงและเปนท่ีต้ังนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ 

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบลุมแมนํ้ากวงฝงตะวันออก   มีลักษณะลาดตํ่ามาทาง    

ทิศตะวันตกจากแนวปาเขาแมธิ–แมสาร มีลํานํ้าไหลผาน ๓ สาย คือ ลํานํ้าแมตีบ ลํานํ้าแมยาก
และลํานํ้ารองสาว 

1.3 ลักษณะของแหลงนํ้า 
* ลํานํ้า,ลําหวย    จํานวน   ๓ สาย 
* บึง หนอง และอ่ืน  ๆ   จํานวน     ๕ แหง 
 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

ตําบลบานกลางในปจจุบัน มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 18 ตารางกิโลเมตรอยูหางจากท่ีวา
การอําเภอเมืองลําพูน ประมาณ 10 กิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลมะเขือแจ 
อําเภอเมืองลําพูน ทิศใต ติดตอกับ ตําบลศรีบัวบาน และตําบลปาสักอําเภอเมืองลําพูนทิศ
ตะวันออกติดตอกับตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน ทิศตะวันตกติดตอกับ 
ตําบลเหมืองงา  และ ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จํานวนหมูบาน  
 มีท้ังหมด  ๑๒  หมูบาน ไดแก 
หมูท่ี   ๑  บานพญาผาบ   หมูท่ี  ๒  บานทาลอ-ศรีคํา 
หมูท่ี   ๓  บานข้ีเหล็ก   หมูท่ี  ๔  บานสันปาฝาย 
หมูท่ี   ๕  บานศรีชุม   หมูท่ี  ๖  บานสิงหเค่ิง 
หมูท่ี   ๗  บานรองสาว   หมูท่ี  ๘  บานแมยาก 
หมูท่ี   ๙  บานกลาง   หมูท่ี  ๑๐  บานประตูโขง 
หมูท่ี  ๑๑ บานหอชัย   หมูท่ี  ๑๒  บานแจมพัฒนา 



2.2 การเลือกต้ัง  
มีท้ังหมด  ๒  เขต ไดแก 

เขตท่ี 1 ไดแก บานพญาผาบ บานข้ีเหล็ก บานสันปาฝาย บานแมยาก บานกลาง บานหอชัย   
บานแจมพัฒนา 
เขตท่ี 2 ไดแก บานทาลอ-ศรีคํา บานศรีชุม  บานสิงหเค่ิง บานรองสาว บานประตูโขง 

3. ประชากร 
3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

ประชากรท้ังส้ิน ๑๐,633 คน แยกเปน ชาย ๔,949 คน หญิง ๕,684 คน มีความ
หนาแนนเฉล่ีย 574.20 คน/ตารางกิโลเมตร จํานวนหลังคาเรือน 10,562 หลังคา 
หมายเหตุ    ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. พ.ศ. ๒๕๕9 

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
ชวงอายุ จํานวน (คน) 
0-6 ป 1,073 
7-20 ป 1,697 
21-60 ป 6,588 
60 ปข้ึนไป 1,299 

 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
*  ศูนยเจริญวัย (Nurseries)  จํานวน  ๑ แหง 
*  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน  ๒ แหง   

- ของรัฐ    จํานวน  ๑ แหง 
- ของเอกชน        จํานวน  ๑   แหง 

* โรงเรียน    จํานวน  ๓ แหง   
- ของรัฐ    จํานวน  ๒ แหง 
- ของเอกชน   จํานวน  ๑ แหง 

*  ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน  ๑๒ แหง 
*  หองสมุดประชาชน   จํานวน  ๑ แหง 
*  หอกระจายขาวประจําหมูบาน        จํานวน  ๑๒ แหง 

4.2 สาธารณสุข 
* ศูนย ศสมช.    จํานวน  ๑๒ แหง 
* รานขายยาแผนปจจุบัน   จํานวน  ๑1 แหง 
* สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก  จํานวน  ๑๓ แหง 
* โรงพยาบาลเอกชน   จํานวน  ๑ แหง 
* โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน  ๑ แหง 

4.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
* สถานีตํารวจ    จํานวน   ๑ แหง 

        * ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน   ๑ แหง 
 



4.4 การสังคมสงเคราะห 
* ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน จํานวน  ๑๒ ศูนย 
* ศูนยพัฒนาครอบครัวระดับหมูบาน จํานวน  ๑๒ ศูนย 
* ศูนยพัฒนาครอบครัวระดับตําบล จํานวน  ๑  ศูนย 
* กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานกลาง จํานวน  ๑  กองทุน 
* กลุมพัฒนาสตรีระดับหมูบาน  จํานวน  ๑๒  กลุม 
* กลุมพัฒนาสตรีระดับตําบล  จํานวน  ๑  กลุม 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนสง 

* ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จํานวน  ๒10  สาย 
* ถนนคอนกรีตท่ีไดมาตรฐานทางหลวง  จํานวน  ๔ สาย 
* ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต     จํานวน  28 สาย 
* ถนนดินลูกรัง       จํานวน   ๑4 สาย 
* ถนนหินคลุก       จํานวน    3 สาย 

5.2 การไฟฟา 
อัตราการมีและการใชไฟฟาของจํานวนหมูบานและจํานวนประชากรท่ีใชไฟฟา   
รอยละ  ๑๐๐ 

5.3 การประปา 
* ฝายกักนํ้า    จํานวน  ๑๐ แหง 
* อางเก็บนํ้าขนาดใหญ   จํานวน  2 แหง 
* บอบาดาล              จํานวน  44 แหง 

5.4 โทรศัพท 
* โทรศัพทสาธารณะ   จํานวน          ๑๔0 ตู 

5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
* ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข   จํานวน  ๑ แหง 
*  สถานีโทรคมนาคม อ่ืน  ๆ     จํานวน      ๑ แหง 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 อาชีพ 

* อาชีพในภาคเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําสวน และการเล้ียงสัตว  
* อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ไดแก การทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน (ตูเส้ือผา,  
ตูใสกับขาวอลูมิเนียมและผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร) คาขาย รับจางท่ัวไป รับจางในโรงงาน 
อุตสาหกรรม รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทําธุรกิจสวนตัว  

6.2 อุตสาหกรรม 
* โรงงานอุตสาหกรรม                     จํานวน  ๖0 แหง   

6.3 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
* กลุมอาชีพ    จํานวน  ๑๘ กลุม 
* กลุมออมทรัพย    จํานวน  ๑๒ กลุม 

* ธนาคาร    จํานวน  ๑๓ แหง   



* โรงแรม    จํานวน  ๔ แหง 
* โรงภาพยนตร    จํานวน  ๑ แหง 
* หางสรรพสินคา   จํานวน  ๓ แหง 
* หอพัก     จํานวน  ๕๐๐  แหง  
* ปมนํ้ามัน (ขนาดใหญ)   จํานวน  ๕ แหง 
* รานคาตาง ๆ    จํานวน  1,000 แหง 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7.2 ขอมูลดานการเกษตร 
ดานการเกษตร (ทํานา) 

หมูบาน/ชุมชน 
ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 
จํานวนครัวเรือน จํานวนครัวเรือน 

บานกลาง 21  
บานข้ีเหล็ก 20  
บานทาลอ-ศรีคํา  30 
บานประตูโขง 20  
บานพญาผาบ 18  
บานศรีชุม 86  
บานแมยาก 27  
บานรองสาว 32  
สันปาฝาย  7 
หอชัย  17 

 

หมูบาน/ชุมชน ชาย หญิง ครัวเรือน พ้ืนท่ี (ไร) 

บานกลาง 382 411 659 1,087 
บานข้ีเหล็ก 318 343 423 1,124 
บานทาลอ-ศรีคํา 323 364 389 1,068 
บานประตูโขง 367 438 534 1,138 
บานพญาผาบ 301 333 400 688 
บานศรีชุม 428 446 302 2,881 
บานสิงหเค่ิง 772 944 2,944 1,126 
บานแจมพัฒนา 202 238 295 502 
บานแมยาก 660 793 1,448 1,099 
บานรองสาว 550 665 821 2,581 
สันปาฝาย 386 424 1,814 2,330 
หอชัย 194 198 479 482 



ดานการเกษตร (ทําสวน) 

หมูบาน/ชุมชน 
ลําไย 
จํานวนครัวเรือน 

บานกลาง 2 
บานข้ีเหล็ก 3 
บานแจมพัฒนา 16 
บานทาลอ-ศรีคํา 11 
บานประตูโขง 14 
บานพญาผาบ 17 
บานแมยาก 9 
บานรองสาว 18 
บานศรีชุม 32 
บานสิงหเค่ิง 12 
สันปาฝาย 3 
หอชัย 4 

 
7.3 ขอมูลดานแหลงนํ้าทางการเกษตร 

แหลงน้ําธรรมชาติ เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
แมนํ้า 0 0 0 0 
หวย/ลําธาร 0 0 0 0 
คลอง 0 0 0 0 
หนองนํ้า/บึง 0 0 0 0 
แหลงน้ําท่ีมนุษยสราง เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
แกมลิง 0 0 0 0 
อางเก็บนํ้า 0 0 0 0 
ฝาย 0 0 0 0 
สระ 0 6 0 6 
คลองชลประทาน 0 4 0 3 

 
7.4 ขอมูลดานแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

แหลงนํ้ากิน ไมมี เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
บอบาดาลสาธารณะ 0 0 12 0 12 
บอนํ้าต้ืนสาธารณะ 4 0 8 0 8 
ประปาหมูบาน(ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

6 1 1 0 1 

ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค) 1 1 10 0 11 
แหลงนํ้าธรรมชาติ 1 0 1 0 1 



8. ศาสนา ประเพณี วัตนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 

ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ซ่ึงมีสถาบันและองคกรทางศาสนา ไดแก 
* วัด/สํานักสงฆ    จํานวน  ๑๐ แหง 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 นํ้า 

* ลํานํ้า, ลําหวย บึง หนอง และอ่ืนๆ รวมท้ังหมดจํานวน   8 แหง 
10. อ่ืนๆ 

10.1 มวลชนจัดต้ัง 
* อสม.     จํานวน  ๒๓๓ คน 
* สมาชิก อปพร.             จํานวน  ๑๕๐ คน 
* หนวย EMS    จํานวน      6   คน 

     10.2 ศักยภาพของเทศบาลตําบลบานกลาง 
10.2.1 จํานวนบุคลากร 

 จํานวนท้ังส้ิน     จํานวน  ๑80 คน 
 ตําแหนงในสํานักปลัดเทศบาล   จํานวน  ๒7 คน 
 ตําแหนงในกองวิชาการและแผนงาน  จํานวน  9 คน 
 ตําแหนงในกองคลัง      จํานวน  21 คน 
 ตําแหนงในกองชาง    จํานวน  31 คน 
 ตําแหนงในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  จํานวน  18 คน 
 ตําแหนงในกองสวัสดิการและสังคม  จํานวน  10 คน 
 ตําแหนงในกองการศึกษา    จํานวน  20 คน 
 ตําแหนงในโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง  จํานวน  ๔4 คน 

            หมายเหตุ  จําแนกตําแหนงตามการปฏิบัติหนาท่ีของแตละบุคคล 

10.2.2 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
 ประถมศึกษา    จํานวน  ๑7 คน 
 มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา  จํานวน  56 คน 
 ปริญญาตรี    จํานวน  87 คน 
 สูงกวาปริญญาตรี   จํานวน  20 คน 
 หมายเหตุ     ขอมูล ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕9 

10.2.3 รายรับของเทศบาลตําบลบานกลาง 
รวมรายรับประจําปงบประมาณ ๒๕๕8      ๑12,013,925.43 บาท 
แยกเปน 
รายไดท่ีเทศบาลตําบลบานกลางจัดเก็บเอง   54,045,245.12 บาท 
รายไดท่ีราชการจัดเก็บแลวจัดสรรให   31,561,766.31 บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล              ๒6,406,914.00 บาท 
หมายเหตุ      ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8 



10.2.4 รายจายของเทศบาลตําบลบานกลาง 
รายจายตามงบประมาณรายจายประจําป    102,666,308.64 บาท 
แยกเปน 
งบกลาง              9,558,113.26 บาท 
เงินเดือน (ฝายประจํา)         34,736,639.๐๐ บาท 
เงินเดือน (ฝายการเมือง)                  2,997,628.๐๐ บาท 
คาตอบแทน                      3,960,772.42  บาท 
คาใชสอย          ๒5,982,569.97 บาท 
คาวัสดุ               8,086,377.40 บาท  
คาสาธารณูปโภค                 2,300,683.74 บาท 
เงินอุดหนุน               3,446,744.72 บาท 
คาครุภัณฑ               6,027,580.13 บาท 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง              5,569,200.๐๐ บาท 

 



 

สวนท่ี 2 

 

 

 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น  

( พ.ศ. 2557 – 2560 ) 

 

 

 

เทศบาลตําบลบานกลาง 

อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน



 

 

สวนท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาทองถิน่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2557 – 2560 ) 
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

 
1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ  

 

รายจาย 
พ.ศ.2557 2558 2559 2560 

ประมาณการ จายจริง ประมาณการ จายจริง ประมาณการ จายจริง ประมาณการ จายจริง 
งบกลาง 11,320,150 8,929,117.09 11,658,370 9,558,113.26 12,005,286 9,578,724.54 21,882,075 - 

งบบุคลากร 35,514,980 33,773,665.00 39,478,260 37,734,267.00 44,807,100 39,971,117.00 46,157,090 - 
งบดําเนินการ 44,930,670 38,487,448.92 39,835,214 40,330,003.53 39,839,714 42,530,496.30 47,521,035 - 

งบลงทุน 9,600,200 9,022,783.25 6,682,950 11,596,780.13 13,995,900 16,397,335.33 10,561,800 - 
งบเงินอุดหนุน 3,634,000 2,391,002.43 5,292,900 3,446,744.72 1,352,000 1,012,078.44 718,000 - 

รวม 105,000,000 92,604,016.69 102,210,000 102,665,908.64 112,000,000 109,489,751.61 126,840,000 - 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 1) ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2557 - 2560 
 1.1) แผนพัฒนาป  พ.ศ.2557 
 - เทศบัญญัติงบประมาณ  ประจําป พ.ศ.2557  ของเทศบาลฯ  ประมาณการรายจายไว  
จํานวน  105,000,000 บาท   
 - มีโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาป  พ.ศ.2557  จํานวน 300 โครงการ บรรจุอยูใน 
เทศบัญญัติงบประมาณ  ประจําป พ.ศ.2557  จํานวน 158 โครงการ   คิดเปนรอยละ 52.67  ของจํานวน
โครงการท้ังหมด   

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏ 
ตามแผนพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ท่ีนําไปปฏิบัติ 

คิดเปน 
รอยละ 

จํานวน 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

88 31 10.33 ๗,๖๖๕,๐๐๐ 

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

10 2 0.67 ๒๕๐,๐๐๐ 

3. การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม 48 27 9.00 ๕,๔๔๑,๐๐๐ 

4. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

10 3 1.00 ๑๑,๐๖๙,๐๐๐ 

5. การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา 50 19 6.33 ๖,๙๙๖,๕๗๐ 

6. การพัฒนาดานระบบสาธารณสุข 37 13 4.33 ๑,๒๙๐,๐๐๐ 

7. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 55 26 8.67 ๗๒,๒๔๘,๔๓๐ 

8. การพัฒนาดานการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลทองถ่ิน 

2 0 0.00 ๔๐,๐๐๐ 

รวม 300 121 40.33 ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 1.2) แผนพัฒนาป พ.ศ.2558 

 - เทศบัญญัติงบประมาณ   ประจําป พ.ศ.2558 ของเทศบาลฯ  ประมาณการรายจายไว  
จํานวน  102,210,000 บาท  
  - มีโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาป พ.ศ. 2558  จํานวน  227  โครงการ บรรจุอยูใน 
เทศบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ.2558 จํานวน 102 โครงการ คิดเปนรอยละ 44.93 ของจํานวน
โครงการท้ังหมด  

 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏ 
ตามแผนพัฒนา 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีนําไปปฏิบัติ 

คิดเปน 
รอยละ 

จํานวน 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

40 12 5.29 ๔,๖๕๘,๙๐๐ 

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

13 0 0.00 ๑๐๐,๐๐๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3) แผนพัฒนาป พ.ศ.2559 

 - เทศบัญญัติงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2559 ของเทศบาลฯ  ประมาณการรายจายไว  จํานวน  
112,000,000  บาท 
      - มีโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาป พ.ศ.2559  จํานวน  242  โครงการ  บรรจุอยูในเทศ
บัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ.2559  จํานวน  113   โครงการ   คิดเปนรอยละ  46.69 ของจํานวน
โครงการท้ังหมด  
 
 
 

 

3. การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม 51 17 7.49 ๔,๒๕๐,๐๐๐ 

4. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

9 1 0.44 ๒๕,๐๐๐ 

5. การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา 38 19 8.37 ๕,๙๒๓,๘๐๐ 

6. การพัฒนาดานระบบสาธารณสุข 15 8 3.52 ๑,๔๓๐,๐๐๐ 

7. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 58 30 13.22 ๘๕,๘๐๒,๓๐๐ 

8. การพัฒนาดานการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลทองถ่ิน 

3 1 0.44 ๒๐,๐๐๐ 

รวม 227 88 38.77 ๑๐2,21๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏ 
ตามแผนพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ท่ีนําไปปฏิบัติ 

คิดเปน 
รอยละ 

จํานวน 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

48 39 16.12 ๑๐,๔๓๗,๐๐๐ 

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 12 2 0.83 ๑๐๐,๐๐๐ 
3. การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม 50 13 5.37 ๒,๕๗๕,๐๐๐ 
4. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

14 3 1.24 ๑,๐๕๐,๐๐๐ 

5. การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา 51 12 4.96 ๙,๐๙๒,๘๔๒ 
6. การพัฒนาดานระบบสาธารณสุข 17 4 1.65 ๘๔๐,๐๐๐ 
7. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 48 30 12.40 ๘๗,๙๐๕,๑๕๘ 
8. การพัฒนาดานการจัดทําระบบฐานขอมูล
ทองถ่ิน 

2 0 0.00 0 

รวม 242 103 42.56 112,๐๐๐,๐๐๐ 



 1.4) แผนพัฒนาป  พ.ศ.2560 
  - เทศบัญญัติงบประมาณ  ประจําป  พ.ศ.2560 ของเทศบาลฯ ประมาณการรายจายไวจํานวน   
126,840,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาป 2560 จํานวน 207 โครงการ บรรจุอยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณประจําป พ.ศ.2560 จํานวน 81 โครงการ คิดเปนรอยละ  39.13  ของจํานวนโครงการท้ังหมด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินผลฯ แผนพัฒนาป พ.ศ.2558   
เทศบาลตําบลบานกลางไดนําแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินประจําปมาใชประเมินประสิทธิผลของแผนในเชิงคุณภาพ  “ดานการบริหารงานเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของ อปท.” ผลการประเมิน ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏ 
ตามแผนพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ท่ีนําไปปฏิบัติ 

คิดเปน 
รอยละ 

จํานวน 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

38 4 1.93 ๘,๔๐๐,๐๐๐ 

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

12 0 0.00 ๐ 

3. การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม 41 15 7.25 ๑๔,๙๘๙,๖๐๐ 

4. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

12 5 2.42 ๗๑๐,๐๐๐ 

5. การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา 48 17 8.21 ๑๑,๓๘๐,๖๙๕ 

6. การพัฒนาดานระบบสาธารณสุข 10 8 3.86 ๕๓๐,๐๐๐ 

7. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 44 31 14.98 ๙๐,๘๐๙,๗๐๕ 

8. การพัฒนาดานการจัดทําระบบฐานขอมูล
ทองถ่ิน 

2 0 0.00 ๒๐,๐๐๐ 

รวม 207 81 38.65 126,84๐,๐๐๐ 

เกณฑการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. การสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ินและจังหวัดแบบ

บูรณาการ 
5 5 

2. อปท.ไดสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 5 
3. อปท.นําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2557-2559) มา

ดําเนินการตามแผนฯ โดยใชเงินงบประมาณรายจายประจําปหรือเงินนอก
งบประมาณ(เฉพาะโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ป 2557) 

5 5 

4. การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 5 3 
5. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบฯ 5 5 
6. อปท. มีโครงการซ่ึงไดบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับ อปท.อ่ืน หรือรวมกับ

หนวยอ่ืนในรอบปท่ีผานมารวม 5 ดาน(ยกเวนโครงการท่ีหนวยงานของรัฐ
จัดสรรให อปท.ดําเนินการ และโครงการท่ี อปท.อุดหนุนให อปท.อปท.หรือ
หนวยงานอ่ืนโดย อปท.ไมไดมีสวนรวมในการดําเนินการ) 

5 5 

รวม 30 28 



2) การประเมินผลฯ แผนพัฒนาป พ.ศ.2558   
  การประเมินผลฯ แผนพัฒนาประจําป พ.ศ.2559  เทศบาลตําบลบานกลางไดนําแบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance Assessment : LPA ) : (สถ.-อปท.) ประจําป 
2559  ดานท่ี 1 การบริหารจัดการผลการประเมิน  ขอ 2 การบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของ  อปท. 
ผลการประเมินดังน้ี 
 
 

เกณฑการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. การสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ินและจังหวัด

แบบบูรณาการ 
5 5 

2. อปท.ไดสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

5 5 

3. การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 5 5 
4. การจัดทําแผนพัฒนาในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558-2560)  5 5 
5. อปท.นําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558-2560) มา

ดําเนินการตามแผนฯ โดยใชเงินงบประมาณรายจายประจําปหรือเงิน
นอกงบประมาณ(เฉพาะโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ป 
2558) 

5 5 

6. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบฯ 5 5 
7. อปท.ดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวน

ราชการกับผูบริหารทองถ่ิน 
5 5 

8. อปท. มีโครงการซ่ึงไดบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับ อปท.อ่ืน หรือ
รวมกับหนวยอ่ืนในรอบปท่ีผานมารวม 5 ดานข้ึนไป(ยกเวนโครงการท่ี
หนวยงานของรัฐจัดสรรให อปท.ดําเนินการ และโครงการท่ี อปท.
อุดหนุนให อปท.ไมไดมีสวนรวมในการดําเนินการ) 

5 5 

รวม 40 40 



            
 
 3) ผลการประเมินฯ แผนพัฒนาประจําป พ.ศ.2560 

   การประเมินผลฯ แผนพัฒนาประจําป พ.ศ.2560  เทศบาลตําบลบานกลางไดกําหนดแบบประเมิน  
จํานวน  3  แบบ มาใชในการประเมิน โดยมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน  ดังน้ี 
  แบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร  ซ่ึงจะทําการประเมินทุกคร้ังหลังจากได
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว แบงประเด็นการประเมินเปน  2  สวน 

  สวนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลางผลการประเมินพบวา 
   เทศบาลตําบลบานกลาง ไดมีการดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาลฯ  และมีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ อยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 
,มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ และมีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ ,มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และประชาคมตําบลพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

   สวนท่ี  2 การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง 
   เทศบาลตําบลบานกลางไดมีการดําเนินการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของเทศบาลฯ 

มาจัดทําฐานขอมูล ,มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา ,มีการวิเคราะหศักยภาพ 
( SWOT ) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาลฯ ,มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของเทศบาลฯ และสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดลําพูน ,มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน, 
มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาเทศบาลฯ ,มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของจังหวัดลําพูน ,มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ,มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการใน
แผนยุทธศาสตร ,มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ,มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม 

  แบบท่ี 2  แบบประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2560-2563) เพ่ือความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลางไดกําหนดประเด็น และหลักเกณฑการพิจารณา ไว 3 ประเด็น หลัก ผล
การประเมินดังน้ี 

  1. ขอมูลสภาพท่ัวไป พบวาขอมูลรายละเอียดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรไดมีการบรรจุขอมูลการ
ปกครอง ประชากร  ทรัพยากร  โครงสรางพ้ืนฐาน  สถานท่ีทองเท่ียว และขอมูลเชิงสถิติ เปนตน ,มีการประชุมชา
ประชาคมรับรองขอมูลสํารวจความจําเปนพ้ืนฐานการสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือการใช
ขอมูล  จปฐ. ,มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

  2. การวิเคราะหสภาวการณสภาวการณและศักยภาพ  พบวาขอมูลรายละเอียดในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร น้ัน ไดมีการวิเคราะห   ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง  สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรของเทศบาลฯ และนโยบายของผูบริหารเทศบาลฯ ,มีการวิเคราะห
ทางสังคม  เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข เปนตน ,การวิเคราะหส่ิงแวดลอม ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร 
การประดิษฐท่ีมีผลตอส่ิงแวดลอมและการพัฒนา ,ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ินดวยเทคนิค SWOT Analysis, มีการสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
ของประชาชนพ้ืนท่ี 

 
 
 
 
 
 



 
 
                     3. ยุทธศาสตร พบวา  1)การกําหนดยุทธศาสตร น้ัน มีความสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอม ประเด็นปญหาและแนวทางการพัฒนา สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของ
ทองถ่ินยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย /ยุทธศาสตร คสช . และนโยบายรัฐบาล   

 2)วิสัยทัศน มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีเทศบาลฯ ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน  สอดคลองกับโอกาส 
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของเทศบาลฯ  3)พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือส่ิงท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาลฯ  ท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ  

 4)เปาประสงคของแตละประเด็นพันธกิจมีความสอดคลองและสนับสนุนตอพันธกิจท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายส่ิงหน่ึงส่ิงใด 
 ท่ีชัดเจน  5)ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค(ตัวช้ีวัดรวม) ส่ิงท่ีวัดไดท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของเปาประสงคโดยรวม   
 6)จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) มีการกําหนดจุดมุงหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแนว

ทางการพัฒนาท่ีเกิดจากเปาประสงค พันธกิจ ยุทธศาสตรของเทศบาลฯ ท่ีมีความชัดเจนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
เทศบาลฯ ในแผนพัฒนาสามป  7)ตัวช้ีวัดระดับแนวทางการพัฒนา ส่ิงท่ีวัดไดท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแนว
ทางการพัฒนาเปนตัวกําหนดวาผลสัมฤทธ์ิจะเกิดข้ึนโดยรวมในการพัฒนา  ซ่ึงจะนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
เทศบาลฯ     ในแผนพัฒนาสามป  8)ผลผลิต/โครงการ  เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด กลุมหรือ
อันหน่ึงอันเดียวกันลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสูการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาเทศบาลฯ ในแผนพัฒนาสามป 

  แบบท่ี 3  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป(2560-2562) เพ่ือความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการจากการประเมินพบวาโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป(2560-2562)  

 น้ันความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ดังน้ี 
 1) มีสรุปสถานการณการพัฒนา  2)มีการประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 3)การประเมินผล

การนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 4) มีแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา  5)โครงการพัฒนา 
น้ัน มีความชัดเจนของช่ือโครงการ ,มีการกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ,จํานวนวัตถุประสงคมีความ
เหมาะสมกับโครงการ ,เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง ,เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเน่ืองกับระยะเวลาป(3 ป) ,งบประมาณ มีความสอดคลองกับปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ,มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ,มีงบประมาณท่ีผานมา 3 ปยอนหลัง 
ตามความเปนจริง ,โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ป ทุกโครงการ ,มีการกําหนดตัวช้ีวัด(KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ ,ตัวช้ีวัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ ,ผลท่ีคาด
วาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ และสอดคลองกับวัตถุประสงค,หนวยงานรับผิดชอบสอบคลองกับ แบบ ยท . 03 
และ แบบ ยท. 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สวนที่ 3 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลบานกลาง 

อําเภอเมือง  จังหวัดลาํพนู 



 
 

สวนท่ี 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 

วิสัยทัศน 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา  

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
คติพจนประจําชาต ิ

“ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 6 ดาน 
 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมท้ังสรางความเช่ือม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
  (๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปช่ัน 
สรางความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
 (๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกัน และแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 
 (๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
 (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
 (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากข้ึน 
 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจาเปนตองยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความ สามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางย่ังยืนท้ัง
ในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังน้ี
ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
 (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เช่ือม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขัน ท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และ
เปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 



 
 

  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี
หลากหลาย ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
 - ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและย่ังยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรย่ังยืนท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

 - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพโดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคา
และยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

 - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืน  ๆเปนตน 

 (๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

 (๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการส่ิงแวดลอม
เมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 
 (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 

 (๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกายใจ 

สติปญญา มีความเปนสากล เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

 (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
 (๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
 (๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 

 (๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
  
 
 



 
 

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
 เพ่ือเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหล่ือมลํ้าไปสูสังคม 
ท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
 (๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
 (๕) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานนํ้า 
รวมท้ังมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
 (๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (๒) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมนํ้า เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 (๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๖) การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือส่ิงแวดลอม 
 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
 เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง และประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีสําคัญ อาทิ 
 (๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
 (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
 (๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
 (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
1.2.1 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

   
“ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ของประเทศ 

  
  ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความ
เส่ียงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยี
ใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ัง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาใน
หลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมลํ้า
ทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังน้ี (1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3)การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูป
ประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําให
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเน่ืองจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศนของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปล่ียน
ผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และย่ังยืน 
สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” ของ
ประเทศ 

1.2.2 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic 
Positioning) 

เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ได
จัดทาข้ึน ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน
การขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) 
เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรม
สูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 
 
 
 
 
 



 
 

1.2.3 เปาหมาย 
   การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ 5.0                                                                                                                             
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว  
(GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท 
 (9,325 ดอลลาร สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป (3) ผลิตภาพการ
ผลิตเพ่ิมข้ึนไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ 2.5 ตอป                                                                                                 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมตํ่ากวา 
รอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณการ
สงออกขยายตัวเฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ 4.0 ตอป) 

1.2.4 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคม
สูงวัยอยางมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม  
(Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการ 
พัฒนาคุณภาพ                                                                                                            
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

   1.2.5 การลดความเหล่ือมลาในสังคม 
(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน                                                                                                                

(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
1.2.6 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืน
และเปนธรรม 
(2) ขับเคล่ือนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
(5) มีการบริหารจัดการนาใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของนํ้า 

   1.2.7 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปช่ัน 
(3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

1.2.8 แนวทางการพัฒนาการยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได
ปานกลางสูรายไดสูง 
1. การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
2. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
3. การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
4. การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 
5. การปรับโครงสรางการผลิต 
 



 
 

1.2.9 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยาง 
มีคุณภาพ 

1.  การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง  
3. การพัฒนาดานสุขภาพ  
4. การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย  

   1.2.10 การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
1. การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  
2. การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก  
3. การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร  
4. การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม 

   1.2.11 การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
1. การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง 
2. การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบาน 
3. การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

   1.2.12 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
1. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ 
2. การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
4. การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  
5. การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ  
6. การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ  

   1.2.12 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
1. การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ  
2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคล่ือนภารกิจภาครัฐ
รวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
3. การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดลอม  
4. การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  

  เน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลาระหวางป 
2555-2559 กําลังจะส้ินสุดลงในเดือนกันยายน 2559 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) จึงจัดทําเอกสาร เร่ือง“ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12” เพ่ือใช
ประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวนท้ังระดับภาคท้ัง 4 ภาค และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม (Focus Group) เพ่ือใหไดขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะ อันจะนาไปสูการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  ท่ีชัดเจน เปนท่ียอมรับ สามารถนาไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมตอไป 



 
 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 

1.วิสัยทัศนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
       “ ศูนยกลางการคา การลงทุน การทองเท่ียวสูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สังคมนาอยูทุกถ่ินท่ี ” 
  

2. ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
1. ดานเศรษฐกิจ  
2. ดานสังคม  
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติฯ  
4. ดานการบริหารจัดการ  

3. เปาประสงคยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
1. สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจในกลุมจังหวัดใหม่ันคงและย่ังยืน  
2. พัฒนาความเปนภูมิภาคท่ีนาอยู ภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดี คงไวดวยศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ 

อันงดงาม รวมถึงการมีชีวิตท่ีดีม่ันคงของผูอยูอาศัย  
3. สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศน

ใหย่ังยืน  
4. ประชากรกลุมจังหวัดมีสวนรวมพัฒนา เสริมสรางขีดสมรรถนะกลุมจังหวัดและพัฒนาระบบ

บริหารท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพ เพ่ือความพึงพอใจของผูรับบริการ  
4. ประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

1. สรางฐานเศรษฐกิจใหมท่ีมีศักยภาพและโอกาสการแขงขันในระดับนานาชาติ  
2. พัฒนาศูนยกลางการคา การลงทุนและการบริหารจัดการ Logistic เพ่ือเช่ือมโยงกลุมประเทศ 

GMS BIMSTEC และประเทศอ่ืน  ๆ 
3. สรางความเขมแข็งใหกับภาคการผลิตการคาและการบริหาร เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับฐานเศรษฐกิจ

เดิมอยางย่ังยืน  
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยคุณภาพชีวิต ดํารงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของลานนา  
5. ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ และจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม  
6. การบริหารจัดการยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  
 

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
1. พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟแวร ธุรกิจบริการสุขภาพและการศึกษานานาชาติใหเปนแหลงสรางงาน 

และรายไดใหมใหกับกลุมจังหวัด  
2. สรางฐานการคาและการลงทุนเช่ือมโยงภูมิภาค GMS BIMSTEC และประเทศอ่ืน  ๆ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพดานการผลิต การคาและการบริหารภาคอุตสาหกรรม หัตถกรรม

และการบริการของกลุมจังหวัด  
4. ใหคนมีความรูความสามารถปรับตัว คิดเปนทําเปน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสืบทอดมิติทางดาน

ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินลานนาอยางย่ังยืน  
5. คืนความสมบูรณทรัพยากรดิน นํ้า ปาไม และสภาพแวดลอมในเมือง/ชุมชนดีข้ึน  



 
 

6. บริหารจัดการขับเคล่ือนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําพูน  

 
 วิสัยทัศนจังหวัดลําพูน  “เมืองแหงความสุขบนความพอเพียง” 

เมืองแหงความสุข หมายถึง ประชาชนในจังหวัดลําพูนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ๔ ดาน ประกอบดวย 
ดานรางกาย คือ ๑. การรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคล ๒. ดานจิตใจ คือ การรับรูสภาพจิตใจของตนเอง๓. 
ดานความสัมพันธทางสังคม คือ การรับรูเร่ืองความสัมพันธของตนเองกับบุคคลอ่ืน และ ๔. ดานส่ิงแวดลอม คือ การ
รับรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต 
 พันธกิจ 

๑. ดานสังคมและความม่ังคง : พัฒนาจังหวัดลําพูนใหเปนสังคมแหงดุลยภาพ สุข สงบ เขมแข็ง 
เช่ือมโยงฐานความรู วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม 

๒. ดานเศรษฐกิจ: สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด สูเศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสรางสรรค ท้ัง
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ทองเท่ียว หัตถอุตสาหกรรม โดยใชวัฒนธรรมเปนฐานในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา 
และบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและเนนฐานการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมไมสงผลกระทบทาง
ลบตอวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

๓. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม: อนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคง สมดุลของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของจังหวัดดวยกระบวนการมีสวนรวม โดยใชความรูภูมิปญญาทองถ่ิน และ
แนวทางการจัดการแบบชุมชนเปนฐาน เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม 

๔. ดานบริหารจัดการ: พัฒนาระบบบริหารจัดการ สมรรถนะบุคลากรของจังหวัดใหมีคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ เนนการบริหารงานแบบบูรณาการ ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง 
เพ่ือเกิดความเช่ือม่ันศรัทธาจากประชาชน รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน ภายใตบริบทของการ
เปล่ียนแปลง 
เปาประสงค 

พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยใชวัฒนธรรมเปนฐานในการพัฒนา 
เช่ือมโยงในทุกมิติ เพ่ือนําไปสูเมืองแหงวัฒนธรรมและความสุข 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน  สูเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค และ    
                              เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
กลยุทธการขับเคล่ือน 
กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาทักษะความรู ความสามารถรองรับการพัฒนาบนพ้ืนฐานความรูความคิดสรางสรรคและ   
                ภูมิปญญาทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 2 : พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรม   
                SME และผูประกอบการชุมชน 
กลยุทธท่ี 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพและสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสูฐานการผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
กลยุทธท่ี 4 : สงเสริมการตลาดท้ังในและตางประเทศและพัฒนาระบบเครือขายการขนสง (Logistic) เพ่ือ  
                เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 



 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :การสงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูเมืองเกษตรปลอดภัย 
กลยุทธการขับเคล่ือน 
กลยุทธท่ี 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 
กลยุทธท่ี 2 : สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตของสินคาเกษตรปลอดภัย เพ่ือรองรับความตองการของตลาดในทุก 
                ระดับ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรม และการทองเท่ียวแบบสมดุลและย่ังยืน 
กลยุทธการขับเคล่ือน 
กลยุทธท่ี 1 : สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุง และการธํารงไวซ่ึงอัตลักษณของมรดกทางวัฒนธรรมดวย     
                กระบวนการมีสวนรวม 
กลยุทธท่ี 2  : อนุรักษ ฟนฟู และการจัดการความรูแหลงมรดกวัฒนธรรมอยางเปนระบบเพ่ือเตรียมความพรอมในการ 
                   ผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมใหเปนท่ีรูจัก 
กลยุทธท่ี 3 : พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพและเกิดความย่ังยืน 
กลยุทธท่ี 4 : การสรางความเช่ือม่ัน และพัฒนาการทองเท่ียวแบบสรางสรรคบนฐานสังคมและวัฒนธรรม 
                ทองถ่ิน 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 :การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง 
กลยุทธการขับเคล่ือน 
กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคม 
กลยุทธท่ี 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธท่ี 3 : เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เพ่ือใหเกิดสังคมคุณภาพ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 :อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมและการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ
  
กลยุทธการขับเคล่ือน 
กลยุทธท่ี 1 :สรางกลยุทธอนุรักษ ฟนฟู สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและ 
               พลังงาน 
กลยุทธท่ี 2 :ฟนฟูแหลงนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณการเพ่ือสนับสนุนการเกษตรลดปญหานํ้าทวม     
               และภัยแลง 
กลยุทธท่ี 3 :พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและและชุมชนใหเขมแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
               อยางย่ังยืน 

 
จุดเนนทางยุทธศาสตรหรือ ตําแหนงในการพัฒนา(Strategic Positioning)  

1.ฐานการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม                                                                                                                           
2.เมืองเกษตร (เมืองลําไย)                                                                                                                                                              
3.แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 

 



 
 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําพูน 
 

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน  
 

“ลําพูน : นครแหงทุนทางวัฒนธรรมชุมชน”  
( Lamphun : The City of Community Cultural Capital, LCC )  

 พันธกิจ  
 พันธกิจดานการเตรียมเมือง  
   พันธกิจท่ี 1. ดานการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 
การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานวัฒนธรรมชุมชน ความเช่ือ ศรัทธาและความรู 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ใหเปนสังคมแหงดุลยภาพ สุข สงบ 
เขมแข็ง เช่ือมโยงฐานความรู วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม  
  พันธกิจดานการแตงเมือง  
  พันธกิจท่ี 2. ดานการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย : การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรม  
ชุมชนบนฐานอารยธรรม “หริภุญชัย” (ความเช่ือและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
สอดคลองตามผังเมือง โดยตองรักษารากและคุณคาวัฒนธรรมไว อนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคง สมดุลของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม โดยใชความรูภูมิปญญาทองถ่ิน และแนวทางการ
จัดการแบบชุมชนเปนฐาน เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาทองถ่ิน  

พันธกิจดานการเปดเมือง  
พันธกิจท่ี 3. ดานการพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเศรษฐกิจชุมชนสรางสรรค : การพัฒนาใหเปนศูนยกลาง

และผูนําเร่ืองการจัดการทุนวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือความย่ังยืน สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินสูเศรษฐกิจสีเขียว และ
เศรษฐกิจสรางสรรค ท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ทองเท่ียว หัตถอุตสาหกรรม โดยใชทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเปน
ฐานในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ เนนฐานการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ไมสงผลกระทบ ทางลบ
ตอวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน  
 เปาประสงค  
  สรางคุณคาใหชุมชนเห็นประโยชนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพ่ิมมูลคา นําทุนทางวัฒนธรรมชุมชน  
ไปใชสรางความม่ังค่ังและแบงปนผลประโยชนแกคนในชุมชน และการจัดการตนเองแลวสงตอจากรุนสูรุน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอปท./ชุมชน และประชาชนในทองถ่ินในการจัดการตนเอง  
2. พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชน  
3. เสริมพลังและสรางโอกาสความเทาเทียมในสังคม  
4. ทองถ่ินธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีสวนรวม  

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
   1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับภูมิสถาปตย  

 2. พัฒนาภูมิทัศน อาคาร สถานท่ี บนพ้ืนฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม  



 
 

 3. พัฒนาใหเปนเมืองสีเขียว และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
 4. พัฒนาผังเมืองบนพ้ืนฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเศรษฐกิจชุมชนสรางสรรค มีแนวทางการพัฒนา 

ดังนี้  
  1. สรางคุณคาภูมิปญญาทองถ่ิน ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจชุมชน  

 2. สรางแบรนดวัฒนธรรม ทําการตลาด สรางภาพลักษณสูสากล  
 3. สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการคาการลงทุน และระบบฐานขอมูล  
 4. ศูนยกลางทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 
การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา ประกอบดวย กําหนดตําแหนงทางเศรษฐกิจ 

ของอําเภอ (Market Position) ดังน้ี 
  1. อําเภอเมืองลําพูนมีศักยภาพสูง ท่ีจะสามารถพัฒนาใหเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรกรรม และ 

ปศุสัตวท่ีปลอดภัย มีคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิตภายใตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ เน่ืองจาก 
มีปจจัยหลายประการท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาเปนอยางมาก เชนอยูใกลตลาดผูบริโภคท้ังในจังหวัดเชียงใหม จังหวัด
ลําพูน โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูน มีสภาพพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการเกษตรและ 
ปศุสัตว มีการคมนาคมท่ีสะดวกหลายทางและเกษตรกรมีความชํานาญในการเกษตรและปศุสัตว ซ่ึงเปนอาชีพหลัก
ของประชากรสวนใหญอยูแลว 

เปาหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 
   1) การบริหารราชการใหเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
   2) สงเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรและปศุสัตวอยางเหมาะสมครบวงจร 
   3) สงเสริมใหมีการจัดระบบการชลประทานท่ีดี เพียงพอ และท่ัวถึง 
   4) ลดจํานวนหมูบานยากจนท่ีตํ่ากวาเกณฑการช้ีวัด กชช. 2 ค.  

 5) เพ่ิมเกณฑรายไดประชากรท่ีตํ่ากวาครัวเรือนละ 20,000 บาทตอป  
 6) กอสรางและปรับปรุงถนนใหไดมาตรฐานทุกสาย 
 7) พัฒนา บูรณะโบราณสถาน แหลงทองเท่ียวและการประชาสัมพันธ 
 8) ราษฎรมีสุขภาพดีหางไกลโรค 
 9) ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   10)รักษาสภาพหมูบานปลอดยาเสพติดและปองกันการกลับมาของยาเสพติด  
    11) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ถูกตองตามหลักวิชาการ  
และเนนการมีสวนรวมของประชาชน และดําเนินการทางกฎหมายกับผูกระทําผิด  

2. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา โดยกําหนดประเด็นและการจัดลําดับความสําคัญ 
ประเด็นการพัฒนา รวมท้ังการกําหนดกลยุทธและแนวทางการพัฒนาในแตละประเด็นท่ีจะสามารถบรรลุเปาหมาย 
และ Market Position โดยไดกําหนดประเด็นการพัฒนาหลักของอําเภอเมืองลําพูน สอดคลองตามแนวทางการ
พัฒนาของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของรัฐบาล ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน และของจังหวัด
ลําพูน โดยกําหนดเปนกลุมภารกิจ 3 ดาน 8 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 
 
 
 



 
 

  1. ดานเศรษฐกิจ 
    1.1. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
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3.1.7 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง 
นายกเทศมนตรีตําบลบานกลางไดกําหนดแนวนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตําบล 

บานกลางในปจจุบัน ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความสําคัญและมีความใกลชิดกับประชาชน ซ่ึงตองดูแล
ทุกขสุข ของประชาชนต้ังแตเกิดจนเสียชีวิต มีหนาท่ีดูแลท้ังทางดานบริการสาธารณะและดานคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในทุกๆ ดาน ประกอบกับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของโลกยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงทางเทศบาลตําบลบาน
กลางจําเปนตองปรับเปล่ียน ปรับปรุงการบริหารงาน ขยายงานในทุกสวนใหมีความสอดคลองในการบริหาร ตาม
ยุทธศาสตรของจังหวัดและประเทศชาติ ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงานเทศบาลตําบลบานกลางสามารถบรรลุถึงภารกิจ
และดําเนินไปอยางเปนระบบ และมีเปาหมายในการพัฒนาอยางชัดเจน คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลางจึงได
กําหนดนโยบายในการพัฒนาไวดังน้ี 
 

1. ดานเศรษฐกิจชุมชน 

 สนับสนุนโครงการของกลุมหมูบานทุกกลุมใหเขมแข็งและย่ังยืน เพ่ือพัฒนาสินคาของชุมชนเปน
การชวยเหลือทางการเงินของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานตามความตองการ
ของตลาด 

 เรงพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมในชุมชน เพ่ือสรางมูลคา เพ่ิมผลผลิตของแตละกลุม
หมูบานหรือชุมชน โดยการแสวงหาความรวมมือกับสถาบันท่ีเก่ียวของ เชน มหาวิทยาลัยตาง  ๆ
เพ่ือการวิจัยและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ การเพ่ิมชนิดของผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต 

 แสวงหาตลาดและสรางเครือขายระบบการตลาดใหกับสินคาชุมชน เพ่ือการรับรองการขยายตัว
ของสินคาในแตละชุมชน 

 จัดต้ังศูนยกลางตลาดสินคาของชุมชน เพ่ือเปนสถานท่ีติดตอทําธุรกิจระหวางผูผลิตและผูซ้ือ 

 สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรทําสวน ทํานา ทําไร เล้ียงสัตว 
 

 
 
 
 



 
 

2. ดานสังคม 
การศึกษา 

 พัฒนาบุคลากรทางดานการศึกษาของเทศบาลตําบลบานกลางใหมีศักยภาพในการถายทอด
ความรูประสบการณ ตลอดจนแนวคิดท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาในปจจุบัน
และอนาคต 

 สงเสริมและใหการศึกษากับบุคคลท่ีดอยโอกาสและไมสามารถเขาศึกษาตามระบบการศึกษา 
เพ่ือเปดโอกาสใหผูดอยโอกาสแสวงหาความรูเพ่ิมเติม 

 สนับสนุนและสงเสริมโรงเรียนท่ีมีอยูเดิมใหคงอยูและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 สงเสริมดานกีฬาใหกับเยาวชนและประชาชนใหมีความสามารถในการแขงขันกีฬาท้ังระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ 

 จัดใหมีโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
บานกลางทุกคน 

 สนับสนุน สงเสริม ปรับปรุงหองสมุดประชาชน (สารสนเทศ) เพ่ือเด็ก เยาวชน ประชาชนไดรับ
ความรูเพ่ิมเติม 
คุณภาพชีวิต 

 จัดต้ังกองทุนเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลตําบลบานกลางอยาง
สมศักด์ิศรีและท่ัวถึง 

 จัดใหมีการสงเสริมการออกกําลังกายในลานกีฬาของชุมชนทุกหมูบาน “หน่ึงหมูบาน หน่ึงลาน
กีฬา” เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมขีดความสามารถของกีฬาในชุมชน โดยจัดใหมีการแขงขัน
ระหวางหมูบานหรือชุมชน สนับสนุนโครงการชุมชนดี สังคมเขมแข็งตองออกกําลังกาย 

 จัดโครงการ “ครอบครัวอบอุน” เพ่ือสรางความใกลชิดระหวางสมาชิกของครอบครัวและ
สมาชิกในชุมชนใหเกิดความสามัคคี สมานฉันท เพ่ือความเขมแข็งของแตละหมูบานและชุมชน 

 สงเสริมและพัฒนาการของบุคลากรและสรางเครือขาย อสม. กลุมแมบานในแตละหมูบาน 

  กํากับดูแลและใหการบําบัดผูติดยาเสพติด และสรางระบบปองกันการติดยาเสพติดของ
ประชาชนและเยาวชนโดยท่ัวไป 

 กํากับดูแลตลาดในเขตเทศบาลตําบลบานกลางใหสะอาด สะดวกซ้ือ ราคาเหมาะสมและ
ปลอดภัย 
 

3. ดานวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
ดานวัฒนธรรม 

 ใหการสนับสนุน ปรับปรุงพัฒนาวัด ในเขตเทศบาลตําบลบานกลาง เพ่ือใหเปนแหลงเผยแพร
ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนเปนสถานท่ีอนุรักษศาสนสถาน วัฒนธรรมประจําทองถ่ิน 

 สืบคน สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมของหมูบานชุมชน ตามวิถีชีวิตของพ่ีนองประชาชนตําบล
บานกลางอยางจริงจัง 

 จัดศูนยวัฒนธรรม เพ่ือเปนแหลงนําเสนอการแสดงวัฒนธรรมของชุมชนอันจะเปนการเผยแพร
การอนุรักษวัฒนธรรม 

 สนับสนุนสงเสริม ปรับปรุงฌาปนกิจสถานภายในเขตเทศบาลตําบลบานกลาง 



 
 

ดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 สนับสนุน สงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานกลางมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

 บริหารการจัดการดานขยะอยางเปนระบบ 

 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลบานกลางใหสะอาดตา สะอาดใจ สงเสริมหอพักนาอยู 

 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือเปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน 

 จัดโครงการ “คืนชีวิตใหลํานํ้า” ใหเปนสวนหน่ึงของสังคม โดยปรับปรุงคุณภาพลํานํ้าใหเปน
แหลงพักผอนหยอนใจ 

 ประสานงานการนิคมอุตสาหกรรมลําพูน เพ่ือจัดระบบส่ิงแวดลอม ดานขยะ นํ้าเสีย อากาศให
เปนไปตามระบบ ปลอดภัยแกประชาชน 
 

4. ดานการจัดระเบียบสังคม 

 จัดหนวยงานเทศกิจ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ประสานงาน อาสาสมัคร
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (อส.ปปส.) เพ่ือใหบริการ ดูแลตรวจตราความสงบสุขของ
ประชาชนตําบลบานกลางอยางท่ัวถึง 

 รวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดระบบจราจรในเขตเทศบาลตําบลบานกลางใหมีความ
ปลอดภัยและมีความสะดวกในการสัญจรมากข้ึน 

 จัดระบบการบริการรับแจงเหตุ ภายในเขตเทศบาลตําบลบานกลางอยางท่ัวถึง ตลอด 24 
ช่ัวโมง 

 ตรวจสอบควบคุมสถานบริการท่ีเปดดําเนินการโดยใหคณะกรรมการแตละหมูบานหรือชุมชนมี
สวนรวมในการสอดสองดูแล 
 

5. ดานโครงสรางพ้ืนฐานและการบริการ 

 ปรับปรุงระบบระบายนํ้า เพ่ือปองกันภาวะนํ้าทวม นํ้าขัง กอสรางถนนในพ้ืนท่ีท่ีไมไดรับความ
สะดวก 

 สรางหนวยเคล่ือนท่ีเร็วบริการประชาชนใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด เชน การบริการเต็นท ตาม
งานตาง  ๆและการแจงซอมไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ 

 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลใหพรอมบริการประชาชนเขตเทศบาลตําบลบานกลางในทุก  ๆดาน 

 แกไขปญหาสาธารณูปโภคใหไดรับความสะดวก นํ้าไหลสะอาด ไฟฟาสวาง ทางสะดวก 
 

 6. ดานการเมืองทองถ่ิน 

 สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายท่ีสําคัญของเทศบาล โดยเขารวมประชา
พิจารณกอนนํานโยบายท่ีสําคัญไปสูการปฏิบัติ 

 ใหการสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับการบริหารงานของกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
แพทยประจําตําบล และคณะกรรมการหมูบาน ชุมชน ใหเปนท่ีพ่ึงของประชาชนในแตละชุมชน
อยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนศูนยประสานงานกํานันผูใหญบานในเทศบาลตําบลบาน
กลาง 



 
 

 สงเสริมและใหความรูดานการเมืองแกเยาวชนเพ่ือเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยในอนาคต 

 สงเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและปฏิบัติตามข้ันตอน 
ท้ังน้ี ผูบริหารเทศบาลมีความมุงหวังท่ีจะพัฒนาตําบลและจัดบริการสาธารณะใหแก 

ประชาชนผูรับบริการอยางเต็มกําลังความสามารถและจะบริหารองคกรโดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ใหเปนไปตามนโยบายการบริหารงาน “เทศบาลตําบล บานกลางยุคใหม ย้ิมแยมแจมใส เต็มใจบริการ 
เนนงานคุณภาพ” 
 การใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางการพัฒนา 
 เทศบาลตําบลบานกลาง ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการผังเมือง ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับผลกระทบจากการประกาศบังคับใชผังเมืองรวมเมืองลําพูนป ๒๕๕๕ ซ่ึงผังเมืองท่ีประกาศใชไมสอดคลองกับ
สภาพการใชประโยชนในท่ีดินในปจจุบัน ซ่ึงพ้ืนท่ีตําบลบานกลางเปนท่ีต้ังนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ทําใหเกิดการ
ขยายตัวของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม มีประชากรแฝงจํานวนมาก ท้ังการลงทุนของภาครัฐและของภาคเอกชน 
ทําใหพ้ืนท่ีตําบลบานกลางเปนชุมชนเมือง เทศบาลตําบลบานกลางจึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการ
ปรับปรุงผังเมืองชุมชนตําบลบานกลาง เพ่ือเปนมาตรการในการควบคุมและจัดระเบียบการใชประโยชนท่ีดินในบริเวณ
ผังเมืองชุมชน ไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
 
 
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

วิสัยทัศน/ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวช้ีวัด/กลยุทธ/ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
๑) พันธกิจ   พัฒนาตําบลใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีดีมีคุณภาพ 
๒) เปาประสงค   พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ใหประชาชนในตําบลมีเสนทางคมนาคมสัญจรไปมาไดสะดวก รวดเร็ว 
และมีไฟฟาสาธารณะใชครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีของตําบล รวมท้ังมีนํ้าอุปโภค-บริโภค ใชพอเพียง มีแหลงนํ้าใชในพ้ืนท่ี 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ใหประชาชนในตําบลมี
เสนทางคมนาคมสัญจรไปมาไดสะดวก รวดเร็ว และ 
มีไฟฟาสาธารณะใชครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีของตําบล 
รวมท้ังมีนํ้าอุปโภค-บริโภค ใชพอเพียง มีแหลงนํ้าใช
ในพ้ืนท่ี 
 

รอยละของประชาชนท่ีเขาถึงบริการสาธารณะและ 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

 
๓) แนวทางการพัฒนา      

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1.ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายนํ้า 

จํานวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีไดรับการพัฒนา 

2.การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา ประปา จํานวนระบบไฟฟาท่ีไดรับการพัฒนา 
3.การปรับปรุงพัฒนาและจัดหาแหลงนํ้า จํานวนแหลงนํ้าท่ีไดรับการพัฒนา 



 
 

4.การจัดทําและวางระบบผังเมือง จํานวนผังเมืองท่ีไดรับการวางระบบและจัดทํา 
5.การปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนท่ีดินท่ี
สาธารณะในทองถ่ิน 

จํานวนท่ีดินสาธารณในทองถ่ินท่ีไดรับการปรับปรุง 

 
4) กลยุทธ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ผูรับผิดชอบ 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

๑. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา ราง
ระบายนํ้า  

๒. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา 
ประปา   

๓. แนวทางการปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหลง
นํ้า  

๔. แนวทางการจัดทําและวางระบบผังเมือง  
๕. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใช

ประโยชนท่ีดิน ท่ีสาธารณะในทองถ่ิน 
 

กองชาง     
 
 
กองชาง     
 
กองชาง     
 
กองชาง    
กองชาง 

 
ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความม่ันคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาภูมินิเวศ
วัฒนธรรมและอารยสถาปตย 
 

ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
๑) พันธกิจ สงเสริมและพัฒนาชุมชนใหดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) เปาประสงค   พัฒนาเศรษฐกิจใหประชาชนมีอาชีพและรายไดพอเพียงและม่ันคง 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
พัฒนาเศรษฐกิจใหประชาชนมีอาชีพและรายได
พอเพียงและม่ันคง 

รอยละของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมอาชีพ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๓) แนวทางการพัฒนา      

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1.การสรางและพัฒนาระบบเครือขายการตลาด 
สงเสริมหรือจัดต้ังตลาดกลาง และศูนยจําหนายสินคา 
OTOP ในทองถ่ิน ชุมชน 
 

จํานวนตลาดกลางท่ีถูกสรางข้ึน 



 
 

2.การสงเสริมและพัฒนาอาชีพท้ังการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแกประชาชน 

จํานวนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีไดรับการ
สงเสริม 

3. การสงเสริมและพัฒนาปจจัยเก้ือหนุนดาน
เศรษฐกิจในทองถ่ินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จํานวนปจจัยเก้ือหนุนท่ีไดรับการสงเสริม 

4.การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานแกกลุม
อาชีพ กลุมแมบาน กลุมเกษตร 

จํานวนสาขาอาชีพท่ีไดรับการสงเสริม 

5.การสงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียว จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา 
4) กลยุทธ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ผูรับผิดชอบ 

๒.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเท่ียว 
 
 
 
 

๑. แนวทางการสรางและพัฒนาระบบเครือขาย
การตลาด  สงเสริมหรือจัดต้ังตลาดกลาง และ 

      ศูนยจําหนายสินคา OTOP ในทองถ่ิน 
๒. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพท้ัง

การเกษตรและ อุตสาหกรรมแกประชาชน 
๓. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาปจจัยเก้ือหนุน

ดานเศรษฐกิจในทองถ่ินตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือ
แรงงานแกกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร 

๕. แนวทางการสงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียว 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 
กองสวัสดิการสังคม   
 
 
กองสวัสดิการสังคม   
 
 
กองสวัสดิการสังคม   
 
กองวิชาการฯ         
กองสวัสดิการสังคม 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาการเกษตร สูเมืองเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเมือง
วัฒนธรรมสูเศรษฐกิจชุมชนสรางสรรค 
 
ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม 
๑) พันธกิจ สรางความเขมแข็งแกชุมชนอยางม่ังคงและย่ังยืน เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
๒) เปาประสงค   พัฒนาคนและสังคม ใหผูติดเช้ือเอดส ผูพิการ ผูสูงอายุ และเยาวชนมีอาชีพเสริมและรายได 
และลดปญหายาเสพติดในตําบล 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
พัฒนาคนและสังคม ใหผูติดเช้ือเอดส ผูพิการ 
ผูสูงอายุ และเยาวชนมีอาชีพเสริมและรายได  
และลดปญหายาเสพติดในตําบล 

รอยละของประชาชนท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 



 
 

๓) แนวทางการพัฒนา      
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

1.การพัฒนาสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาสและพัฒนา
ชุมชนอยางย่ังยืน 

จํานวนผูดอยโอกาสท่ีไดรับความชวยเหลือ 

2.การสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาและการอนุรักษ
ฟนฟูบูรณะสถานท่ีสําคัญในตําบลบานกลาง 

จํานวนกิจกรรมท่ีไดรับการอนุรักษฟนฟูบูรณะ 

3.การสืบสาน อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินใน
ทองถ่ิน 

จํานวนกิจกรรมดานการสืบสานอนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินในทองถ่ิน 

4.การสงเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชนใน
ทองถ่ิน 

จํานวนกิจกรรมดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ในทองถ่ิน 

5.การสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวนกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
6.สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน จํานวนกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน 
 

4) กลยุทธ 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ผูรับผิดชอบ 

๓.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม
และวัฒนธรรม 

๑. แนวทางการพัฒนาสังคม สงเคราะห
ผูดอยโอกาสและพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 

๒. แนวทางการสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาและ
การอนุรักษ ฟนฟูบูรณะสถานท่ีสําคัญในตําบล
บานกลาง 

๓. แนวทางการสืบสาน อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน 

๔. แนวทางการสงเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
แกประชาชนในทองถ่ิน 

๕. แนวทางการสนับสนุนการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

๖. แนวทางสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน 

สํานักปลัดเทศบาลกอง
สวัสดิการสังคม 
กองการศึกษา       

 
 

กองการศึกษา       
 
 

กองการศึกษา       
 

กองสาธารณสุขฯ    
กองการศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา 

 
ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนสูเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค 
และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเท่ียวแบบสมดุลและ
ย่ังยืนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิม
ขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 



 
 

ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนา ดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
๑) พันธกิจ สงเสริมและพัฒนาตําบลใหเปนแหลงอุตสาหกรรมท่ีปราศจากมลพิษ 
๒) เปาประสงค   พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยลดปญหาและผลกระทบอันเกิดจากปญหาขยะ
มูลฝอยและนํ้าเสีย และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยลด
ปญหาและผลกระทบอันเกิดจากปญหาขยะมูลฝอย
และนํ้าเสีย และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

- จํานวนปญหาและผลกระทบอันกอใหเกิดมลพิษ 
ไดรับการแกไข 
- รอยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในการอนุรักษ 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

๓) แนวทางการพัฒนา      
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

1.การสรางองคความรูและจิตสํานึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

จํานวนกิจกรรมการสรางองคความรูและจิตสํานึกใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2.การดูแลเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม โดยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน 

จํานวนกิจกรรมการดูแลเฝาระวังและปองกันธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม 

3.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ปริมาณขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีไดรับการบริหาร
จัดการ 

4.การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ จํานวนกิจกรรมดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
5.การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

จํานวนกิจกรรมดานการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

6.การปองกันและควบคุมมลพิษในชุมชนโดยการ 
จัดการขยะมูลฝอยและบําบัดนํ้าเสียรวม 

จํานวนกิจกรรมดานการปองกันและควบคุมมลพิษใน
ชุมชน 

4) กลยุทธ 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ผูรับผิดชอบ 

๔.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๑. แนวทางการสรางองคความรูและจิตสํานึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๒. แนวทางการดูแล เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม โดยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน 

๓. แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
๔. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 
๕. แนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดลอม 
๖. แนวทางการปองกันและควบคุมมลพิษในชุมชนโดยการ

จัดการขยะมูลฝอยและบําบัดนํ้าเสียรวม 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 
สํานักปลัดเทศบาล 
 
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองชาง           
 
กองสาธารณสุขฯ 



 
 

ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา 
๑) พันธกิจ สงเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางท่ัวถึง 
๒) เปาประสงค พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินและเยาวชนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวมท้ังสงเสริมดานการกีฬา 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหประชาชน
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถ่ินและเยาวชนไดรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท้ังสงเสริมดานการกีฬา 

รอยละของประชาชนท่ีไดรับการท้ังในระบบ นอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางท่ัวถึง 
 
 

๓) แนวทางการพัฒนา      
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

1.การสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช 
โรงเรียนเปนฐานอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมพัฒนา 
การศึกษา 

2.การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพรอมปรับปรุง
และพัฒนาสถานศึกษาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

จํานวนบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
ท่ีไดรับการปรับปรุงพัฒนา 

3.การสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
 

จํานวนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ 

4.การสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจถายโอน 
 

จํานวนกิจกรรมการจัดการศึกษาตามภารกิจ 
ถายโอน 

5.การพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนการศึกษา 
นอกระบบและตามอัธยาศัย 

จํานวนสถานท่ีท่ีไดรับการพัฒนาเปนแหงเรียนรู 
ในชุมชน 

4) กลยุทธ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ผูรับผิดชอบ 

๕.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
และการกีฬา 

 
 

๑. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พรอม
ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๓. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการในทองถ่ิน 

๔. แนวทางการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจ
ถายโอน  

๕.  แนวทางการพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน 
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

กองการศึกษาและ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา           
 
 
กองการศึกษา       
 
กองการศึกษา       
 
กองการศึกษาและ
กองสวัสดิการสังคม 

  



 
 

  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความม่ันคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและ 
เพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 
 

ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานระบบสาธารณสุข 
๑) พันธกิจ สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนดานสาธารณสุขการกีฬาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๒) เปาประสงค พัฒนาดานสาธารณสุขใหประชาชนในตําบลไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ไดรับการบริการสาธารณสุข
และการคุมครองดานการรักษาพยาบาลอยางท่ัวถึง 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
พัฒนาดานสาธารณสุขใหประชาชนในตําบลไดมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ไดรับการบริการสาธารณสุขและ
การคุมครองดานการรักษาพยาบาลอยางท่ัวถึง 

รอยละของประชาชนท่ีไดรับการบริการดาน
สาธารณสุขและไดรับการคุมครองดานการรักษา 
พยาบาลอยางท่ัวถึง 

 
๓) แนวทางการพัฒนา      

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1.การสงเสริมพัฒนาสุขาภิบาลและระบบบริการ 
สาธารณสุข 

จํานวนกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาสุขาภิบาลและ
ระบบบริการสาธารณสุข 

2.การสรางเสริมสุขภาพแกประชาชน จํานวนกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ 
3.การปองกันและควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ 
 

จํานวนกิจกรรมสงเสริมพัฒนา 
การแพทยแผนไทยและสมุนไพรทองถ่ิน 

4.การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
ท้ังภาครัฐและภาคประชาชน 

จํานวนกิจกรรมดานอาชีวอนามัยและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตแรงงาน 

5.การสงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทย 
และสมุนไพรทองถ่ิน 

จํานวนกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
สมุนไพรทองถ่ิน 

6.การดําเนินงานดานอาชีวอนามัย 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน 

จํานวนกิจกรรมดานอาชีวอนามัยและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตแรงงาน 

7.การสนับสนุนสงเสริม การมีสวนรวมขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินและภาคประชาชนในการ 
จัดบริการดานสาธารณสุขในชุมชน 

จํานวนกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคประชาชน 
ดานสาธารณสุขในชุมชน 

 

 

 

 

 



 
 

4) กลยุทธ 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ผูรับผิดชอบ 

๖.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานระบบ
สาธารณสุข 

๑. แนวทางการสงเสริมพัฒนาสุขาภบิาลและระบบบริการสาธารณสุข  
๒. แนวทางการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชน  
๓. แนวทางการปองกันและควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ  
๔. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ท้ังภาครัฐ-ภาค

ประชาชน 
๕. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรทองถ่ิน 
๖.  แนวทางการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน 
๗. แนวทางการสนับสนุน สงเสริม การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ภาคประชาชนในการจัดบริการดานสาธารณสุขในชุมชน 

กองสาธารณสุขฯกอง
สาธารณสุขฯกอง
สาธารณสุขฯกอง
สาธารณสุขฯกอง 

 
สาธารณสุขฯกอง

สาธารณสุขฯ   
กองสาธารณสุขฯ 

 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความม่ันคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและ 
เพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 
 
 
ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร 
๑) พันธกิจ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบฐานขอมูลทองถ่ินเพ่ือรองรับการบริการดานทะเบียนราษฎร 
และบริการ E-Serviceเพ่ือประชาชน 
๒) เปาประสงค   พัฒนาการเมืองการบริหาร ใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการดําเนินงานของเทศบาล 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
พัฒนาการเมืองการบริหาร ใหประชาชนมีสวนรวม
ในกิจกรรมทางการเมือง การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และการดําเนินงานของเทศบาล 

รอยละของประชาชนท่ีเขาถึงระบบฐานขอมูลทองถ่ินดาน
ทะเบียนราษฎรและบริการE-Service 

 
๓) แนวทางการพัฒนา     
  

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1.การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
บริหารงานองคกร ตามหลักธรรมาภิบาลทางการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

จํานวนกิจกรรมการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ 
 

2.การเสริมสรางความรูความเขาใจการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและสงเสริมการมีสวนรวม 
ของประชาชนในทองถ่ิน 

จํานวนกิจกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
ทองถ่ิน 
 



 
 

3.การพัฒนาการใหบริการประชาชน โดยการลด
ระยะ เวลาและข้ันตอนการใหบริการประชาชน 

จํานวนกิจกรรมการพัฒนาการใหบริการประชาชน 
 

4.การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองคกร จํานวนบุคลากรในองคกรท่ีไดรับการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ 
5.การปรับปรุงและพัฒนารายไดของทองถ่ิน จํานวนกิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนารายไดของทองถ่ิน 
6.การปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช และ
สถานท่ีปฏิบัติงาน 

จํานวนเคร่ืองมือเคร่ืองใชและจุดตางๆในสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี
ไดรับการปรับปรุง 

7.การบริหารจัดการและแกไขปญหาจราจร จํานวนกิจกรรมการจัดการและแกไขปญหาจราจร 
8.การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
และการปองกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

จํานวนกิจกรรมในการรักษาความสงบเรียบรอยและการ
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

 

4) กลยุทธ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ผูรับผิดชอบ 
๗.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนา ดานการเมือง-
การบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
องคกร ตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมแนวทางการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

๒. แนวทางการเสริมสรางความรูความเขาใจการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถ่ิน  

๓. แนวทางการพัฒนาการใหบริการประชาชน โดยการลด
ระยะเวลาและข้ันตอนการใหบริการประชาชน 

๔. แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองคกร  
 

๕. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายไดของทองถ่ิน 
๖. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช และ

สถานท่ีปฏิบัติงาน  
๗. แนวทางการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และ
การปองกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

๘.  แนวทางการบริหารจัดการและแกไขปญหาจราจร 
 

ทุกกอง 
 
 

สํานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการฯ 

 
สํานักปลัดเทศบาล 

 
สํานักปลัดเทศบาล

กองวิชาการฯ 
กองคลัง          
ทุกกอง         

 
สํานักปลัดเทศบาล 

 
 

สํานักปลัดเทศบาล 

 
ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความม่ันคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและ 
เพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 
 



 
 

ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาดานการจัดทําระบบฐานขอมูลทองถ่ิน 
๑) พันธกิจ สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
๒) เปาประสงค   พัฒนาการเมืองการบริหาร ใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการดําเนินงานของเทศบาล 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
พัฒนาการเมืองการบริหาร ใหประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางการเมือง การปกครองแบประชาธิปไตย 
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการดําเนินงาน
ของเทศบาล 

รอยละของประชาชนท่ีเขาถึงการสงเสริมและ
สนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 
๓) แนวทางการพัฒนา      

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบ จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดรับการพัฒนา 
2.การพัฒนา ICTเพ่ือการบริหารจัดการภายในองคกร จํานวนกิจกรรมการพัฒนา ICTภายในองคกร 
3.การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวนบุคคลากรท่ีไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

4) กลยุทธ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ผูรับผิดชอบ 

๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
จัดทําระบบฐานขอมูลทองถ่ิน 

๑. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศดานระบบฐานขอมูล
ทองถ่ิน 

๒. แนวทางการพัฒนา ICT เพ่ือการ
บริหารจัดการภายในองคกรและการ
ใหบริการประชาชน 

๓.  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทุกกอง  
                 

กองวิชาการฯ 
 

    กองวิชาการฯ 

 
ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความม่ันคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเมือง
วัฒนธรรมสูเศรษฐกิจชุมชนสรางสรรค 
 
 
   
 
 



 
 

3.การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคปกครองสวนทองถ่ิน 

 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT ANALYSIS) ของเทศบาลตําบลบานกลาง การวิเคราะหจุดแข็ง  
จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค – SWOT Analysis 
 จากการศึกษาสภาพท่ัวไปของเทศบาลตําบลบานกลาง ไดนํามากําหนดประเด็นเพ่ือการวิเคราะห
ศักยภาพของการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลางโดยใชเทคนิค SWOT ANALYSIS การวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน อันเปนปจจัยภายในเทศบาลตําบลบานกลาง และการวิเคราะหโอกาส และขอจํากัด อันเปนปจจัย
ภายนอก ตามรายละเอียดของตารางการวิเคราะห ดังน้ี   
  
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายในของเทศบาลตําบลบานกลาง  
 

ปจจัยภายใน 
(Internal  
Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดออน 
(Weakness) 

ดานองคกร 1. วิสัยทัศนผูบริหาร 
2. มีความพรอมทางดานบุคลากรและมี
ความคลองตัวในการบริหารงาน 
3. ไดรับความรวมมือของประชาชน /
องคกร / ชุมชน 
4. มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก        
ธรรมาภิบาล เปนท่ียอมรับ 
 

1. บุคลากรมีมากแตบางสวนขาด
ประสบการณและประสิทธิภาพ 
2. งบประมาณจํากัด เม่ือเทียบกับภารกิจ
การใหบริการชุมชนท่ีขยายใหญข้ึน 
 

ดานสังคม 1. มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
2. ประชาชนมีความเปนอยูเรียบงาย 
รักสงบ 
3. ประชาชนชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
และมีความสามัคคีกัน 
4. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
พอสมควร 
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีพอสมควร 
6.การใหความสําคัญกับเด็ก สตรี และ      
ผูสูงวัย 
 

1. ขาดสถาบันการศึกษาขนาดใหญใน
ระดับอุดมศึกษา 
2. ภาระคาใชจายเก่ียวกับการจัดการศึกษา
เพ่ิมสูงข้ึนทุกป 
3. มีปญหาเก่ียวกับอุบัติเหตุทางการจราจร
เกิดข้ึนบอยคร้ัง 
 

 
 
 
 
 



 
 

ปจจัยภายใน 
(Internal  
Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดออน 
(Weakness) 

ดานเศรษฐกิจ 1. เปนเมืองใหมมีความเจริญทางดาน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมสูง 
2. เปนแหลงผลิต/จําหนาย สินคา        
พ้ืนเมือง และสินคาการเกษตร 
3. ประชาชนมีรายไดเฉล่ียสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน จปฐ. 
4.การสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ 

1. ประชาชนขาดนิสัยการออม/มีหน้ีสิน
มาก 
2. ขาดแหลงทองเท่ียวในชุมชน 
3. อัตราการวางงานเพ่ิมสูงข้ึน 

ดานส่ิงแวดลอม 1. บานเมืองมีความสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย 
2. มีมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศนของเมืองให
สวยงานนาอยู 
 

1. มีนํ้าเสียจากนอกเขตไหลผาน 
2. ประชาชนบางสวนไมใหความรวมมือใน
การคัดแยกขยะและดูแลของสาธารณะหรือ
ทรัพยสินของทางราชการ 
3. มีเสียงรบกวนจากสถานบันเทิงท่ีอยูใกล
ชุมชน  

 
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกของเทศบาลตําบลบานกลาง  
 

ปจจัยภายนอก 
(External  Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

ขอจํากัด 
(Treat) 

ดานองคกร 1.  นโยบายรัฐบาลสนับสนุนตอการ
พัฒนา 
2. โอกาสการเปล่ียนแปลงเปนเทศบาล
ขนาดใหญมีสูง 

1. ยังขาดการมีสวนรวมจาก อปท. อ่ืนใน
การพัฒนา กอสรางโครงการขนาดใหญ 
2. ขอจํากัดดานผังเมืองรวมในการกําหนด
เขตพ้ืนท่ี ไมเอ้ือตอการพัฒนา 

ดานสังคม 1. เปนเมืองอุตสาหกรรมและการคา  
2. ความเช่ือมโยงการทองเท่ียวกับ
จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง 
3. การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร                                              
4. การขยายและเติบโตของชุมชนเมือง 

1. ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมข้ึน
จากการท่ีมีแรงงานมาทํางานในพ้ืนท่ีเปน
จํานวนมาก                                                        
2. การพัฒนาดานการศึกษาในจังหวัด
ใกลเคียงมีมาตรฐานสูงกวา                    
3. ความเจริญทางเทคโนโลยีทําใหเกิดการ
หล่ังไหลของวัฒนธรรมท่ีไมพึงประสงค  
ทําใหวิถีชีวิตของคนในตําบลเปล่ียนไป 



 
 

ดานเศรษฐกิจ 1. มีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือต้ังอยู 
ซ่ึงชวยสนับสนุนดานเศรษฐกิจ 
2. นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงชวย
สนับสนุนผลิตภัณฑของชุมชน 
3. การพัฒนาเสนทางคมนาคมสนับสนุน
ความเช่ือมโยงดานเศรษฐกิจ 
4.การท่ีประเทศไทยเขาสู AEC 

1. ยังคงมีความเหล่ือมลํ้าของการกระจาย
รายได 
  

ดานส่ิงแวดลอม 1. การอนุรักษส่ิงแวดลอมตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
2.  ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
สวนกลางในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
 

1. ขาดความรวมมือจากผูประกอบการ
และประชาชนนอกเขตท่ีเขามาทํางานและ
พักอาศัย ในการกําจัดขยะและการจัดการ
นํ้าเสีย  
2. ยังขาดความรวมมือจาก อปท.  
ใกลเคียง อยางจริงจังในการจัดการแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอม 
3. ประสบปญหาจากภัยธรรมชาติเปน
ประจําทุกป 

 
 
3.2 การประเมินสถานการณสภาพส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เทศบาลตําบลบานกลางไดทําการประชาคมเพ่ือรวบรวมและวิเคราะหปญหาระดับชุมชนท่ีไดมา
จากความตองการของประชาชนจากทุกภาคสวนมาใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนา โดยแบงตาม
ประเภทของปญหา  ไดแก 

3.2.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
    1) ดานการคมนาคม การคมนาคมขนสงทางบก และสาธารณูปโภคภายในเขต
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ในภาพรวมแลวยังไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหการสัญจรและขนสงยังไมสะดวกขาดความ
คลองตัว สภาพถนนบางเสนทางเปนหลุมเปนบอ เสนทางแคบ ไมมีไหลทาง/ไหลทางแคบ นํ้าทวม/ขัง ฯลฯ 
    2) ดานการระบายนํ้า บางพ้ืนท่ีมีทอ/รางระบายนํ้า  เล็ก/ต้ืนเขิน/ตํ่ากวาถนน  บาง
พ้ืนท่ีเปนท่ี ราบลุม  ในฤดูนํ้าหลากนํ้าจะไหลทวมขังพ้ืนท่ีอยูอาศัย และถนนหนทาง  เน่ืองจากระบบการระบายไม
มีประสิทธิภาพ 
     3) ดานไฟฟาสาธารณะ    การขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร และเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตยังไมครอบคลุม บางพ้ืนท่ียังไมมีการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาสองสวางบนทองถนนหรือทางเดินใน
เวลาคํ่าคืน   ทําใหประชาชนไมไดรับความสะดวกในการสัญจรเปนเหตุใหไมไดรับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน รวมท้ังอุบัติเหตุตาง  ๆ
  3.2.2  ดานคุณภาพชีวิตของประชาชน  
     1) ดานรายไดและอาชีพ 
 1.1) การพัฒนาตอยอดอาชีพไมตอเน่ือง 
  1.2) ไมมีตลาดกลางจําหนายผลิตภัณฑชุมชน 



 
 

  1.3) รายไดท่ีไดรับการอุดหนุนจากรัฐไมเพียงพอตอการดํารงการดํารงชีพ 
โดยเฉพาะผูท่ีไมมีอาชีพ 
   3.2.3 ดานการเกษตร 
 1) ขาดความม่ังคงทางการเกษตร เชน ราคาผลผลิตตกตํ่า ไมมีหลักประกันราคา ฯลฯ 
โดยเฉพาะลําไย ซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจของชุมชน  
   2) กระแสไฟฟา/การขยายเขตไฟฟา เพ่ือการไฟฟาเพ่ือการเกษตรไมท่ัวถึงและไม
เพียงพอ ชาวเกษตรกรตองพวงตอสายไฟและทําใหกระแสไฟฟาตก 
   3) แหลงนํ้า/แหลงเก็บกักนํ้า/ระบายนํ้า เพ่ือการเกษตรยังไมเพียงพอ 
   3.2.4 ดานสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห 
  1) แรงงานนอกระบบ หรือแรงงานชุมชน ยังไมไดรับการชวยเหลือดูแล เชน การตรวจ
สุขภาพตามความเส่ียงประจําป การตรวจประเมินสภาพการทํางาน และการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการแรงงาน 
   2) ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุฯลฯ ประสบปญหาดานแหลงเงินทุน อุปกรณ  
ชองทางการจําหนายสินคา เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ 
   3) การจัดสวัสดิการชวยเหลือดูแลผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุฯลฯ ยังไมเพียงพอ 
เชน   การจัดสภาพแวดลอมของท่ีพักอาศัยอยางเหมาะสม สถานท่ีสงเสริมสุขภาพ/นันทนาการ  
   4) การสงเคราะหเบ้ียยังชีพจากรัฐบาลไมเพียงพอ 
 
   3.2.5 ดานสาธารณสุข  
   1) การปองกันโรค 
  1.1) ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ และคําแนะนําท่ีถูกตอง 
  1.2) การไมปรับเปล่ียนพฤติกรรมประชาชน 
    2) การบริการสาธารณสุขมูลฐานและการสงเสริมสุขภาพ 
  2.1) วัสดุ อุปกรณ บุคลากรไมเพียงพอตอการบริการ 
  2.2) ไมมีสถานท่ี และอุปกรณ สําหรับสงเสริมการรักษาทางกายภาพบําบัด 
 
   3) การใชนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
  3.1) ระบบนํ้าประปาสวนภูมิภาค ยังไมสามารถใหบริการไดท่ัวถึง เน่ืองจาก
บานเรือนของประชาชนอยูในพ้ืนท่ีท่ีหางไกลจากถนนสายหลักทําใหยากลําบากตอการใหบริการ  
  3.2) ประชาชนยังประสบปญหาการไดรับฟลูออไรดเกินมาตรฐาน เน่ืองจาก
นํ้าประปาหมูบานมีคาฟลูออไรดเกินมาตรฐานมาก  
  3.3) การจัดการระบบการประปาหมูบานไมไดมาตรฐานและไมเพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภค 
    3.2.6 ดานความปลอดภัยในชีวิต   
  1) บางพ้ืนท่ียังไมมีการติดต้ังไฟฟาสองสวางบนทองถนนหรือทางเดินในเวลาคํ่าคืน  
ทําใหประชาชนไมไดรับความสะดวกในการสัญจรเปนเหตุใหไมไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ัง
อุบัติเหตุ ตาง  ๆ
   2) การพัฒนาศักยภาพดานการบริการรับ-สงผูปวย  ยังมีความจําเปนท่ีจะตองไดรับการ
พัฒนาข้ึนเพ่ือใหทันตอเหตุการณ และถูกตองตามหลักสากล  



 
 

  3.2.7 ดานการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน  
 1) การศึกษา  
  1.1 อุปกรณส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยยังไมเพียงพอ 
  1.2 อุปกรณสําหรับสนามเด็กเลนไมมีมาตรฐาน/ไมเพียงพอ  
  1.3 บุคลากรประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดทักษะ  
  2) การกีฬา และการนันทนาการ  
  2.1) ขาดผูนําในการวมกลุม/ขาดความตอเน่ือง/ขาดอุปกรณ/งบประมาณไม
เพียงพอ 
  2.2) ประชาชนขาดความตระหนักในการออกกําลังกาย 

 2.3) ไมมีสวนสาธารณ และสถานท่ีออกกําลังกายสําหรับบริการประชาชน 
  3.2.8 ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 1) วัฒนธรรม ประเพณี ถูกปรับเปล่ียนเพ่ือใหเขากับยุคสังคมปจจุบัน  
  2) การจัดทําทะเบียนปราชญชุมชน ไมเปนปจจุบัน  
  3.2.9 ดานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม   
  1) ดานทรัพยากรธรรมชาติ  
  1.1) ปาไมขาดความอุดมสมบูรณ/ไมมีการปลูกปาเพ่ิมเติม 
  1.2) ขาดการเฝาระวังการปกคลุมของวัชพืชในอางเก็บนํ้าแมตีบ 
  1.3) ในฤดูนํ้าหลากเกิดการพัดพาตะกอนท่ีทับถมไป ทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ  
 
   2) ดานขยะมูลฝอย ส่ิงปฎิกูล และมลภาวะ 
 2.1) ไมมีพ้ืนท่ีในการจัดการขยะมูลฝอย  
  2.2) ประชาชน/สถานประกอบการ ไมใหความสําคัญกับการลดปริมาณขยะ  
  2.3) ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในการคัดแยกขยะท่ีถูกวิธี   
  2.4) ขาดความรวมมือในการจัดทําบอบําบัด 
  2.5) ปญหาการลักลอบจุดไฟเผาปา/เผาเศษก่ิงไมเหลือใช/ฝางขาว หลังการ 
เก็บเก่ียวและเพ่ือการหาของปา 
  2.6) ปญหาการลักลอบท้ิงขยะบริเวณพ้ืนท่ีลกราง หรือขางทาง 

3.2.10 ดานสังคม  
  1) การมีสวนรวมทางการเมืองและการบริหาร ประชาชนยังไมใหความสนใจและเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน เน่ืองจากตองดําเนินชีวิตอยูทามกลางภาวะปญหาเศรษฐกิจ จึงไมใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมเทาท่ีควร 
    3.2.11 ความปลอดภัยในสังคม และปญหายาเสพติด 
 1) เคร่ืองมือในการรักษาความปลอดภัยในชุมชนไมเพียงพอ 
  2) ขาดความรวมมือในการแจงเบาะแส 
  3) ผูเสพยาเสพติดไมสมัครใจเขารับการรักษา 
  4) ผูเสพยาเสพติดท่ีรับการบําบัดแลวไมปรับเปล่ียนพฤติกรรม



 
 

3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง  พ.ศ. 2561 – 2564 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ลําพูน 

4. การพัฒนาสังคม 

คุณภาพชีวิตและความ

ม่ันคง 

2. การสงเสริมและพัฒนาการ

เกษตรสูเมืองเกษตรปลอดภัย 

1. การพัฒนาอุตสาหกรรม และ

เศรษฐกิจชุมชนสูเมืองเศรษฐกิจ

สรางสรรค และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

5. การ อนุรักษ ฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและ

การบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 

3. การพัฒนาเมืองสูเมืองแหง

วัฒนธรรมและการทองเท่ียวแบบ

สมดุลและย่ังยืน 

1. พัฒนาทักษะความรู ความสามารถรองรับการพัฒนาบนพ้ืน

ฐานความรูความคิดสรางสรรคและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและสรางมูลคาเพ่ิมใหแก

กลุมผูประกอบการอุตสาหกรรม SME และผูประกอบการชุมชน 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพและสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสูฐานการผลิตท่ี

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

4. สงเสริมการตลาดท้ังในและตางประเทศและพัฒนาระบบเครือขาย

การขนสง (Logistic) เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนา

ขีดความสามารถในการผลิต

สินคาเกษตรปลอดภัย 

2. สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิต

ของสินคาเกษตรปลอดภัย เพ่ือ

รองรับความตองการของตลาด

ในทุกระดับ 
 

 

1.  สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงและการธํารงไวซ่ึง          

อัตลักษณของมรดกทางวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวม 

2. อนุรักษ ฟนฟู และการจัดการความรูแหลงมรดกวัฒนธรรมอยาง

เปนระบบเพ่ือเตรียมความพรอมในการผลักดันมรดกทาง

วัฒนธรรมใหเปนท่ีรูจัก 

3. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพและเกิดความ

ย่ังยืน 

4. การสรางความเช่ือม่ัน และพัฒนาการทองเท่ียวแบบ

สรางสรรคบนฐานสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

1 .  พัฒน า คุ ณภ าพ ชี วิต  แ ล ะ

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคม 

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ชุ ม ชน  ต าม แน วท า งป รั ชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

เพ่ือใหเกิดสังคมคุณภาพ 
 

1. สรางกลยุทธอนุรักษ ฟนฟู สงเสริมการ

ใชประ โยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

2. ฟนฟูแหลงนํ้าและการบริหารจัดการนํ้า

แบบบูรณการเพ่ือสนับสนุนการเกษตรลด

ปญหานํ้าทวมและภัยแลง 

3. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและและ

ชุมชนใหเขมแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร

กลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตร

เศรษฐกิจ ฯ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

1. ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมแบบองครวมเพ่ือสรางความย่ังยืน 

 

2. สรางคุณคาและความโดดเดนใหแกสินคาและบริการ

ดานการทองเท่ียว หัตถกรรม 

 

3. ยกระดับการคา การลงทุน เพ่ือสรางศักยภาพในการ

แขงขันอยางย่ังยืนสรางสรรค และเกษตรมูลคาเพ่ิม 

1. การปรับสมดุลและ

พัฒนา ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

2. ความม่ันคง 3. สรางการเติบโตบน

คุณภาพ ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

4. สรางความสามารถ     

ในการแขงขัน 

5. สรางโอกาสความเสมอภาค 

และเทาเทียมกันทางสังคม 

6. พัฒนาและเสริมสราง ศักยภาพคน 

1. การเพ่ิมระสิทธิภาพ

และ ธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐ 

2. ความม่ันคง 3. การเติบโตท่ี

เปนมิตรกับสิง

แวดลอม เพ่ือการ

พัฒนาอยางย่ังยืน 

4. การสรางความ

เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจ และ

แขงขันไดอยางย่ังยืน 

5. การสรางความ

เปนธรรม ลดความ

เหล่ือมลํ้าในสังคม 

6. การเสริมสราง

และพัฒนา ศักยภาพ

ทุนมนุษย 

7. การ

ตางประเทศ 

ประเทศ เพ่ือน

บาน และภูมิภาค 

8. การพัฒนา

ภูมิภาค เมือง 

และพ้ืนท่ีพิเศษ 

9. การพัฒนา

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย

และนวัตกรรม 

10. การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน และ

ระบบโลจิสติกส 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนว

ทางการ

พัฒนา 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ใหประชาชนใน

ตําบลมีเสนทางคมนาคมสัญจรไปมาไดสะดวก 

รวดเร็ว และมีไฟฟาสาธารณะใชครอบคลุมท้ัง

พ้ืนท่ีของตําบล รวมท้ังมีนํ้าอุปโภค-บริโภค ใช

พอเพียง มีแหลงนํ้าใชในพ้ืนท่ี 

2. พัฒนาเศรษฐกิจ

ใหประชาชนมีอาชีพ

และรายไดพอเพียง

และม่ันคง 

 

3. พัฒนาคนและสังคม ใหผู

ติดเช้ือเอดส ผูพิการ ผูสูงอายุ 

และเยาวชนมีอาชีพเสริมและ

รายได และลดปญหายาเสพ

ติดในตําบล 

4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม โดยลดปญหา และผลกระทบ

อันเกิดจากปญหาขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย 

และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ

อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5. พัฒนาการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ใหประชาชนมีจิตสํานึกใน

การอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ินและเยาวชน

ไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. พัฒนาดานสาธารณสุขให

ประชาชนในตําบลไดมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน ไดรับการบริการสาธารณสุข

และการคุมครองดานการ

รักษาพยาบาลอยางท่ัวถึง 

7. พัฒนาการเมืองการบริหาร ให

ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมทาง

การเมือง การปกครองแบบระชาธิป

ไตย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

และการดําเนินงานของเทศบาล 

ยุทธศาสต

ร์การ

พัฒนา

เทศบาล

ตาํบล 

บ้านกลาง 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

๓.  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคมและ

วัฒนธรรม 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การศึกษา และการกีฬา 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ระบบสาธารณสุข 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานการเมือง-การบริหาร 

๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การจัดทําระบบฐานขอมูล

ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ของ อปท.

ในเขต

จังหวัด

ลําพูน 

1. การพัฒนาและเพ่ิมขีด

ความสามารถประชาชนบน

รากฐานทุนทางวัฒนธรรม

ชุมชน 

2. การพัฒนาภูมินิเวศ

วัฒนธรรมและอารยสถาปตย 

3. การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม  

สูเศรษฐกิจชุมชนสรางสรรค 

๑.การปรับปรุงและ
พัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ถนน 
สะพาน ทางเทา ราง
ระบายนํ้า  
๒.การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบไฟฟา 
ประปา 
๓.การปรับปรุง 
พัฒนา และจัดหา
แหลงนํ้า  
๔.การจัดทําและวาง
ระบบผังเมือง  
๕.การปรับปรุงและ

พัฒนาการใช

ประโยชนท่ีดินท่ี

สาธารณะในทองถ่ิน 

 

 

๑.การสรางและพัฒนาระบบ
เครือขายการตลาด  สงเสริม
หรือจัดต้ังตลาดกลาง และศูนย
จําหนายสินคา OTOP ใน
ทองถ่ิน 
๒.การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ท้ังการเกษตรและ อุตสาหกรรม
แกประชาชน 
๓.การสงเสริมและพัฒนาปจจัย
เก้ือหนุนดานเศรษฐกิจใน
ทองถ่ินตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔.การสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพฝมือแรงงานแกกลุม
อาชีพ กลุมแมบาน กลุม
เกษตรกร 
๕.การสงเสริม และพัฒนาการ
ทองเท่ียว 
 
 

 

๑.การพัฒนาสังคม 
สงเคราะหผูดอยโอกาสและ
พัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 
๒.การสงเสริมกิจกรรมดาน
ศาสนาและการอนุรักษ 
ฟนฟูบูรณะสถานท่ีสําคัญใน
ตําบลบานกลาง 
๓.การสืบสาน อนุรักษและ

ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี

และภูมิปญญาทองถ่ินใน

ทองถ่ิน 

๔.การสงเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมแกประชาชนใน
ทองถ่ิน 
๕.การสนับสนุนการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 

๖.สงเสริมสนับสนุนและ

พัฒนาเยาวชน 

๑.การสรางองคความรูและ
จิตสํานึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
๒.การดูแล เฝาระวังและ
ปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม โดยรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศน 
๓.การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล  
๔.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าอยางมี
ประสิทธิภาพ  
๕.การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  
๖.การปองกันและควบคุม
มลพิษในชุมชนโดยการ
จัดการขยะมูลฝอยและบําบัด
นํ้าเสียรวม 
 

๑.การสงเสริมและ
พัฒนา การจัดการ
ศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐานอยางท่ัวถึงและ
เสมอภาค 
๒.การพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา พรอม
ปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
๓.การสงเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการในทองถ่ิน 
๔.การสนับสนุนการจัด
การศึกษาตามภารกิจ
ถายโอน  
๕.การพัฒนาแหลง

เรียนรูในชุมชน 

การศึกษา 

๑.การสงเสริมพัฒนาสุขาภิบาลและ

ระบบบริการสาธารณสุข 

๒.การสรางเสริมสุขภาพแก
ประชาชน  
๓.การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
และไมติดตอ  
๔.การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุข ท้ังภาครัฐ-
ภาคประชาชน 
๕.การดําเนินงานดานอาชีวอนามัย
และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานใน
ชุมชน 
๖.การดําเนินงานดานอาชีวอนามัย
และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานใน
ชุมชน 
๗.การสนับสนุนสงเสริม การมีสวน

รวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และภาคประชาชนในการจัดบริการ

ดานสาธารณสุขในชุมชน 

๑.การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารงานองคกร ตามหลักธรรมาภิบาล 

และสงเสริมแนวทางการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบในวงราชการ 

๒.การเสริมสรางความรูความเขาใจการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยและสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน  

๓.การพัฒนาการให บริการประชาชน โดย

การลดระยะ เวลาและข้ันตอนการใหบริการ  

ประชาชน 

๔.การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรใน

องคกร  

๕.การปรับปรุงและพัฒนารายไดของทองถ่ิน 

๖.การปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช 

และสถานท่ีปฏิบัติงาน  

๗.การบริหารจัดการและแกไขปญหาจราจร 

๘. การสนับสนุนการรักษาความสงบ

เรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ

๑.การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศดานระบบ
ฐานขอมูลทองถ่ิน 
๒.การพัฒนา ICT เพ่ือการ
บริหารจัดการภายใน
องคกร 
๓.การพัฒนาทรัพยากร

บุคคลดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
2. โครงการกอสราง 
ปรับปรุงระบบประปา 
3.โครงการปรับปรุง
พัฒนาและจัดหาแหลงนํ้า  
4.โครงการจัดทํา  
และวางระบบผังเมือง 
5.โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาภูมิทัศน 

 

1.โครงการขยายเครือขาย
การตลาดและสงเสริม
เศรษฐกิจในทองถ่ิน 
2.โครงการสงเสริมและ
พัฒนากลุมอาชีพ 
3.โครงการเสริมสราง
ความรูดานเศรษฐกิจ
พอเพียง  
4. โครงการฝกอบรม
ความรูดานการสงเสริม 
และพัฒนาศักยภาพฝมือ
แรงงาน 
5.โครงการสงเสริมและ

พัฒนาแหลงทองเท่ียวใน

ชุมชน 

1. โครงการชวยเหลือ 
เบ้ียยังชีพผูดอยโอกาส 
2. โครงการสงเสริม 
กิจกรรมดานศาสนาและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
3.โครงการสืบสานประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.โครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

5.โครงการรวมพลังปองกัน

ยาเสพติด 

6.โครงการสงเสริม 

และพัฒนาศักยภาพของ

เยาวชน 

1.โครงการอบรมความรูสราง
จิตสํานึกอนุรักษธรรมชาติ 
2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 
ในลํานํ้า 
3.โครงการบริหารจัดการ
ระบบกําจัดขยะส่ิงปฏิกูล 
4.โครงการขุดลอกลําเหมือง  

ลําหวย สาธารณะ 

5.โครงการจัดทําสวนนานา

พันธุ 
6โครงการกอสรางศูนย

เรียนรูการจัดการขยะมูลฝอย

แบบครบวงจร 
 

1.โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการศึกษา 
2.โครงการพัฒนา 
บุคลากรทางการศึกษาและ
พัฒนาสถานศึกษา 
3.โครงการแขงขันกีฬาและ
กิจกรรมนันทนาการ 
4.โครงการเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันและ 
อาหารเสริม 
5.โครงการจัดหาหนังสือ
ครุภัณฑใหหองสมุด
ประชาชน  
6.โครงการสงเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบ 
 

1.โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณสุข 
2.โครงการสงเสริมสุขภาพ
ท่ีดีในชุมชน 
3.โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ 
และไมติดตอ 
4.โครงการพัฒนา 
ศักยภาพ อสม. 
5.โครงการสงเสริม
การแพทยแผนไดและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
6.โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

 
 

1.โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
2. โครงการสงเสริมการมีสวนรวม 
ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
3.โครงการจัดต้ังสํานักทะเบียนและศูนยบริการ
ขอมูลขาวสาร 
4.โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
5. โครงการปรับปรุงและพัฒนารายไดทองถ่ิน 
6.โครงการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
7.โครงการบริหารจัดการและแกไขปญหา
จราจร 
8.โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของ 
เจาหนาท่ีในรักษาความสงบเรียบรอยและการ
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

1. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
2.โครงการติดต้ังเครือขาย
ระบบ Wifi 
3.โครงการภาษา 
ตางประเทศเพ่ือการ
ส่ือสารและการประชา 
สัมพันธ 

 
ผลผลิต/

โครงการ 



 
 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง  Strategic Map 

“เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ เศรษฐกิจพัฒนา การศึกษาช้ันนํา วัฒนธรรมดีงาม ธรรมาภิบาลเพ่ือประชาชน เปยมลนคุณภาพชีวิต” 

แบบ ยท.02 

วิสัยทัศน์ 

พัฒนาตําบลให

ประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะท่ีดี

มีคุณภาพ 

พันธกิจ 

กลยุทธ์ 

เป้า 

ประสงค์ 

สงเสริมและพัฒนา

ตําบลใหเปนแหลง

อุตสาหกรรมท่ี

ปราศจากมลพิษ 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ใหประชาชนใน

ตําบลมีเสนทางคมนาคมสัญจรไปมาไดสะดวก 

รวดเร็ว และมีไฟฟาสาธารณะใชครอบคลุมท้ัง

พ้ืนท่ีของตําบล รวมท้ังมีนํ้าอุปโภค-บริโภค ใช

พอเพียง มีแหลงนํ้าใชในพ้ืนท่ี 

2. พัฒนาเศรษฐกิจ

ใหประชาชนมีอาชีพ

และรายไดพอเพียง

และม่ันคง 

 

สงเสริมและพัฒนา

ชุมชนใหดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

สงเสริมและพัฒนาการศึกษา 

ท้ังในระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยอยาง

ท่ัวถึง 

สงเสริมและอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

สรางความเขมแข็งแก

ชุมชนอยางม่ันคงและ

ย่ังยืน เพ่ือรองรับการ

เขาสูประชาคมอาเซียน 

สงเสริมคุณภาพชีวิต

ของประ ชาชน ด าน

สาธารณสุข การกีฬา 

และความปลอดภัยใน

ชีวิต และทรัพยสิน 

3. พัฒนาคนและสังคม ใหผู

ติดเช้ือเอดส ผูพิการ ผูสูงอายุ 

และเยาวชนมีอาชีพเสริมและ

รายได และลดปญหายาเสพ

ติดในตําบล 

4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม โดยลดปญหา และผลกระทบ

อันเกิดจากปญหาขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย 

และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ

อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5. พัฒนาการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ใหประชาชนมีจิตสํานึกใน

การอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ินและเยาวชน

ไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. พัฒนาดานสาธารณสุขให

ประชาชนในตําบลไดมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน ไดรับการบริการสาธารณสุข

และการคุมครองดานการ

รักษาพยาบาลอยางท่ัวถึง 

7. พัฒนาการเมืองการบริหาร ให

ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมทาง

การเมือง การปกครองแบบระชาธิป

ไตย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

และการดําเนินงานของเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

๓.  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคมและ

วัฒนธรรม 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การศึกษา และการกีฬา 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ระบบสาธารณสุข 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานการเมือง-การบริหาร 

การปรับปรุงและ

พัฒนาระบบไฟฟา 

ประปา   

การสรางและพัฒนาระบบ

เครือขายการตลาด  สงเสริม

หรือจัดต้ังตลาดกลาง และศูนย

จําหนายสินคา OTOP ใน

ทองถ่ิน 

การปรับปรุงและ

พัฒนาสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ถนน 

สะพาน ทางเทา ราง

ระบายนํ้า  

การสงเสริมและพัฒนาอาชีพท้ัง

การเกษตรและ อุตสาหกรรมแก

ประชาชน 

การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ฝมือแรงงานแกกลุมอาชีพ กลุม

แมบาน กลุมเกษตรกร 

 

การสงเสริมและพัฒนาปจจัย

เก้ือหนุนดานเศรษฐกิจใน

ทองถ่ินตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

การสงเสริมกิจกรรมดาน

ศาสนาและการอนุรักษ 

ฟนฟูบูรณะสถานท่ีสําคัญใน

ตําบลบานกลาง 

การสืบสาน อนุรักษและฟนฟู

ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถ่ินในทองถ่ิน 

การสงเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมแกประชาชนใน

ทองถ่ิน 

การดูแล เฝาระวังและปองกัน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม โดยรักษาความ

สมดุลของระบบนิเวศน 

การบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกลู  

การสงเสริมและพัฒนา 

การจัดการศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐานอยาง

ท่ัวถึงและเสมอภาค 

การพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษา พรอม

ปรับปรุงและพัฒนา

สถานศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

การสงเสริมและ

พัฒนาการกีฬาและ

นันทนาการในทองถ่ิน 

การสนับสนุนการจัด

การศึกษาตามภารกิจ

ถายโอน  

การสงเสริมพัฒนาสุขาภิบาล

และระบบบริการสาธารณสุข 

การสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 

ท้ังภาครัฐ-ภาคประชาชน 

การสงเสริมและพัฒนา

การแพทยแผนไทยและ

สมุนไพรทองถ่ิน 

การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารงานองคกร ตามหลัก

ธรรมาภิบาล และสงเสริมแนว

ทางการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

การปรับปรุง พัฒนา 

และจัดหาแหลงนํ้า  

 

การสนับสนุนการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 

การบริหารจัดการทรัพยากร

นํ้าอยางมีประสิทธิภาพ  

การอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดาน

ระบบฐานขอมูลทองถ่ิน เพ่ือรองรับ

การบริการดานทะเบียนราษฎร และ

บริการ   E-Service เพ่ือประชาชน 

สงเสริมและสนับสนุน

การบริหารจัดการท่ีดี

ตามหลักธรรมาภิบาล 

๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การจัดทําระบบฐานขอมูล

ทองถ่ิน 

การจัดทําและวาง

ระบบผังเมือง  

การปรับปรุงและ

พัฒนาการใช

ประโยชนท่ีดินท่ี

สาธารณะในทองถ่ิน 

สงเสริมสนับสนุนและพัฒนา

เยาวชน 

การพัฒนาสังคม สงเคราะห

ผูดอยโอกาสและพัฒนา

ชุมชนอยางย่ังยืน 

การสงเสริม และพัฒนาการ

ทองเท่ียว 

 

การปองกันและควบคุม

มลพิษในชุมชนโดยการ

จัดการขยะมูลฝอยและ

การสรางองคความรูและ

จิตสํานึกในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

การพัฒนาแหลงเรียนรู

ในชุมชน การศึกษา 

การสรางเสริมสุขภาพแก

ประชาชน  

การปองกันและควบคุม

โรคติดตอและไมติดตอ  

การดําเนินงานดานอาชีวอนา

มัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แรงงานในชุมชน 

การสนับสนุนสงเสริม การมีสวน

รวมขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและภาคประชาชนในการ

จัดบรกิารดานสาธารณสุขใน

การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศดานระบบ

การพัฒนา ICT เพ่ือการ

บริหารจัดการภายในองคกร

การเสริมสรางความรูความ

เขาใจการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยและสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชนใน

ทองถ่ิน  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารจัดการและแกไข

ปญหาจราจร 

การพัฒนาการให บริการ

ประชาชน โดยการลดระยะ 

เวลาและข้ันตอนการ

ใหบริการ  ประชาชน 

การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ

บุคลากรในองคกร  

การปรับปรุงและพัฒนารายได

ของทองถ่ิน 

การปรับปรุงและพัฒนา

เคร่ืองมือเคร่ืองใช และสถานท่ี

ปฏิบัติงาน  

การสนับสนุนการรักษาความ

สงบเรียบรอยและความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน และ

การปองกันบรรเทาสาธารณ

ภัยในชุมชน 



 
 

 
 

๑. เคหะและชุมชน  
 

แผนงาน ๑. สังคมสงเคราะห  
๒.บริหารท่ัวไป 
 

๑.บริหารท่ัวไป 
๒.สังคมสงเคราะห  
3.การศึกษา  
4.สาธารณสุข         
 

๑. บริหารท่ัวไป 
๒.สังคมสงเคราะห  
๓.เคหะและชุมชน  
๔.การศึกษา  
๕.สาธารณสุข        
6.สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน            
7.การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  
8.งบกลาง 

๑. บริหารท่ัวไป 
๒.สังคมสงเคราะห  
๓.เคหะและชุมชน  
๔.การศึกษา  
๕.สาธารณสุข        
6.สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน            
7.การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  
8.งบกลาง 

1.สาธารณสุข         
 

1.สังคมสงเคราะห  
2.การศึกษา  
 

๑. บริหารท่ัวไป 
2.เคหะและชุมชน  
3.สาธารณสุข         
 



สวนที่ 4 

 

 

 

 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัต ิ

 

 

 

 

เทศบาลตําบลบานกลาง 

อําเภอเมือง  จังหวัดลาํพนู 
 



สวนท่ี 4 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปไปสูการปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

บริการชุมชน 
และสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 
 

๒ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

บริการชุมชน 
และสังคม 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม 
 

กองวิชาการฯ 
กองการศึกษา 
 

๓
  

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคมและ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชน 
และสังคม 
 
 
 
 
การดําเนินงานอ่ืน 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสรางความเขมแข็ง 
ของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานงบกลาง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
 
กองการศึกษา 
 
กองการศึกษา 
สํานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม 

 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
กองสวัสดิการ
สังคม 

๔
  

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

บริหารท่ัวไป 
 
 
บริการชุมชน 
และสังคม 
 

แผนงานการรักษาความม่ันคง 
ภายใน 
 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
 
 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
 

 
 
 
 
สํานักปลัดเทศบาล 

๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา  
และการกีฬา 
 

บริการชุมชน 
และสังคม 
 

แผนงานการศึกษา 
 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 
 
กองการศึกษา 
 

กองชาง 
กองชาง 

๖
. 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานระบบสาธารณสุข 

บริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ  

๗ ยุทธศาสตรการพัฒนา  
ดานการเมือง- 
การบริหาร 
 

บริหารท่ัวไป 
 
 
บริการชุมชน 
และสังคม 
การดําเนินงานอ่ืน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานการรักษาความสงบ 
ภายใน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 
แผนงานงบกลาง 

สํานักปลัดเทศบาล 
สํานักปลัดเทศบาล 
 
สํานักปลัดเทศบาล 
 
ทุกกอง 

กองวิชาการฯ 
 
 
ทุกกอง 

๘ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลทองถ่ิน 

บริหารท่ัวไป 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

กองวิชาการฯ 
 

 

รวม 8 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบานกลาง
 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบานกลาง 

 

๒๕๖4) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  ๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน 46           55,086,000      49           45,508,000      25           833,680,000   85           863,650,000   205         1,797,924,000    
* ขาด ๗๔ โครงการ

รวม 46           55,086,000      49           45,508,000      25           833,680,000   85           863,650,000   205         1,797,924,000    
๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านเศรษฐกิจและ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป" (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔)

เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ยุทธศาสตร1
ป" ๒๕๖๑ ป" ๒๕๖๒ ป" ๒๕๖๓ ป" ๒๕๖๔ รวม ๔ ป"

ผ.0๗

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านเศรษฐกิจและ
การท<องเที่ยว
  ๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห 11           1,040,000        11           1,040,000        11           1,040,000       11           1,040,000        44           4,160,000           

รวม 11           1,040,000        11           1,040,000        11           1,040,000       11           1,040,000        44           4,160,000           
๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสังคมและ
วัฒนธรรม
  ๓.1 แผนงานสาธารณสุข 3              160,000           3              160,000           3              160,000          3              160,000           12           640,000              
  ๓.2 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 21           5,396,000        21           5,416,000        21           5,336,000       21           5,336,000        84           21,484,000         
  ๓.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ 11           1,630,000        10           1,055,000        10           1,055,000       10           1,055,000        41           4,795,000           
นันทนาการ
  ๓.4 แผนงานงบกลาง 4              13,064,800      4              14,072,800      4              14,792,800     4              14,792,800      16           56,723,200         
  ๓.5 แผนงานการศึกษา 2              250,000           2              250,000           2              250,000          2              250,000           8              1,000,000           

รวม 41           20,500,800      40           20,953,800      40           21,593,800     40           21,593,800      161         84,642,200         



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป" (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔)

เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ยุทธศาสตร1
ป" ๒๕๖๑ ป" ๒๕๖๒ ป" ๒๕๖๓ ป" ๒๕๖๔ รวม ๔ ป"

ผ.0๗

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
  ๔.๑ แผนงานการรักษาความมั้นคงภายใน 1              100,000           1              100,000           1              100,000          1              100,000           4              400,000              
  ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข 1              50,000             3              130,000           3              130,000          3              130,000           10           440,000              
  ๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 11           9,720,000        14           18,670,000      9              8,870,000       9              8,870,000        43           46,130,000         

รวม 13           9,870,000        18           18,900,000      13           9,100,000       13           9,100,000        57           46,970,000         
๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษาและ
การกีฬา
  ๕.๑ แผนงานการศึกษา 41           13,040,060      29           12,097,000      27           8,587,000       27           8,587,000        124         42,311,060         
  ๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ 6              11,701,000      5              5,701,000        3              1,201,000       3              1,201,000        17           19,804,000         
นันทนาการ

รวม 47           24,741,060      34           17,798,000      30           9,788,000       30           9,788,000        141         62,115,060         
๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านระบบสาธารณสุข
  ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 12           1,430,000        18           1,760,000        19           3,760,000       19           3,760,000        68           10,710,000         
  ๖.๒ แผนงานงบกลาง 1              400,000           1              400,000           1              400,000          1              400,000           4              1,600,000           

รวม 13           1,830,000        19           2,160,000        20           4,160,000       20           4,160,000        72           12,310,000         



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป" (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔)

เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ยุทธศาสตร1
ป" ๒๕๖๑ ป" ๒๕๖๒ ป" ๒๕๖๓ ป" ๒๕๖๔ รวม ๔ ป"

ผ.0๗

๗) ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร
  ๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 30           7,735,000        32           9,575,000        32           9,125,000       32           9,125,000        126         35,560,000         
  ๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6              920,000           6              920,000           6              920,000          6              920,000           24           3,680,000           
  ๗.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 6              12,297,000      4              12,100,000      5              12,180,000     5              12,180,000      20           48,757,000         
  ๗.๔ แผนงานงบกลาง 2              42,300,000      2              44,500,000      2              46,800,000     2              46,800,000      8              180,400,000       

รวม 44           63,252,000      44           67,095,000      45           69,025,000     45           69,025,000      178         268,397,000       
๘) ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการจัดทําระบบ
ฐานข�อมูลท�องถิ่น
  ๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 2              50,000             2              50,000             2              60,000            2              60,000             8              220,000              

รวม 2              50,000             2              50,000             2              60,000            2              60,000             8              220,000              
รวมทั้งสิ้น 217         176,369,860   217         173,504,800   186         948,446,800  246         978,416,800   866         2,276,738,260   



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการก�อสร�างเปลี่ยน  - ก�อสร�างเปลี่ยนทิศทางการไหล ๓๖๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

ทิศทางการไหลของน้ํา ของน้ํา บริเวณรางระบายน้ํา หมู�ที่ 1 ระยะทาง ประสิทธิภาพดีขึ้น
บริเวณรางระบายน้ํา บ�านพญาผาบ ขนาด 0.40 เมตร พร�อม ที่ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

หมู�ที่ 1 บ�านพญาผาบ บ�อพัก ความยาวรวมไม�น�อยกว�า 130.00 ป7ญหาน้ําท�วมขัง
เมตร และท�อระบายน้ําขนาด ∅ 0.60

เมตร พร�อมบ�อพักความยาวรวมไม�น�อยกว�า
 90 เมตร(ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบ�านกลาง)

๒ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน  คสล. ขนาดกว�าง  3.00 ๓๓๒,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง
หมู�ที่ 1 บ�านพญาผาบ เมตร ยาว 184 เมตร 0.15 เมตร ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�อย�าง

 หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า 552 ตารางเมตร ที่ก�อสร�าง สะดวกรวดเร็ว
พร�อมไหลทางดินลูกรังตามสภาพ และปลอดภัย
ตั้งแต�บริเวณบริษัท LP  เอ็นจิเนียรIริ่ง  - การคมนาคมในหมู�
ถึงหอพักนางพวงพิศ จีริผาบ บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น

๓ โครงการก�อสร�างเสริมผิว  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจรแอสฟ7สติก ๐ ๒,๙๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง
จราจร หมู� ๑ บ�านพญาผาบ คอนกรีต กว�างเฉลี่ย ๔.๐๐  เมตร  ยาว ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

1,900.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

มีพื้นที่ไม�น�อยกว�า 8,000.๐๐ ตารางเมตร  - การคมนาคมในหมู�

ภายในหมู�บ�านพญาผาบ บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้นภายในหมู�บ�านพญาผาบ บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๔ โครงการก�อสร�างเสริมผิว  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจรแอสฟ7สติก ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

จราจรแอสฟ7สติก หมู�ที่ ๒ ขนาดกว�าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.0๕ ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวกจราจรแอสฟ7สติก หมู�ที่ ๒ ขนาดกว�าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.0๕ ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

บ�านท�าล�อ-ศรีคํา  เมตร ยาว ๕๑๘.๐๐ เมตร หรือมี ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

พื้นที่ไม�น�อยกว�า ๒,๐๗๒ ตารางเมตร  - การคมนาคมในหมู�

บริเวณแยกทางเข�าบ�านต�นฮั่ง ถึงบ�าน บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น

นายนิคม ไชยเหล็ก

๕ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง ๓.๕๐ เมตร ๐ ๒๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

หมู�ที่ ๒ บ�านท�าล�อ-ศรีคํา หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐  เมตร ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ๓๗๑.๐๐ ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

ตารางเมตร ตั้งแต� บ�านนายสว�าง แก�วส�าว  - การคมนาคมในหมู�

ถึงบ�านนายอดิเรก จําปานิล บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น

๖ โครงการก�อสร�าง ก�อสร�างรางระปายน้ํารูปตัวยูมีฝาปRด ๑,๖๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

รางระบายน้ํา หมู�ที่ ๒ ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ลึกไม�น�อยกว�า ๐.๓๐ รางระบาย ประสิทธิภาพดีขึ้น

บ�านท�าล�อ-ศรีคํา เมตร บริเวณแยกทางเข�า บ�านต�นฮั่ง น้ําที่ได�  - ประชาชนไม�ประสบ

ถึงบ�านนายนิคม ไชยเหล็ก ก�อสร�าง ป7ญหาน้ําท�วมขังถึงบ�านนายนิคม ไชยเหล็ก ก�อสร�าง ป7ญหาน้ําท�วมขัง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๗ โครงการวางท�อระบายน้ํา  - วางท�อระบายน้ํา  ๐.๓๐ เมตร พร�อมบ�อ ๐ ๒๔,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

หมู�ที่ ๒ บ�านท�าล�อ-ศรีคํา พักความยาวไม�น�อยกว�า ๒๐.๐๐ เมตร ท�อระบายน้ํา ประสิทธิภาพดีขึ้น

บริเวณทางสาธารณประโยชนI ตรงข�าม ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบบริเวณทางสาธารณประโยชนI ตรงข�าม ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

วัดศรีคํา ป7ญหาน้ําท�วมขัง

๘ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. ตั้งแต�ถนนทางไป ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

หมู�  ๓  บ�านขี้เหล็ก ปTาช�าบ�านขี้เหล็ก ถึง ถนนทางหลวงหมายเลข ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

หมายเลข ๑๑๔๗ สันปTาฝUาย-สันกําแพง ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๘.๐๐  - การคมนาคมในหมู�

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อย บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น

กว�า ๑,๗๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร�อม

ไหล�ทางดินลูกรังข�างละ ๐.๕๐ เมตร

๙ โครงการวางท�อระบายน้ํา  - วางท�อระบายน้ํา ขนาดเส�นผ�าศูนยIกลาง ๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

หมู�ที่  ๓  บ�านขี้เหล็ก ๐.๖๐ เมตร พร�อมบ�อพัก ขนาด ๑.๒๐x ท�อระบายน้ํา ประสิทธิภาพดีขึ้น

๑.๒๐x๑.๓๕ เมตร ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

ตั้งแต�ปTาช�าบ�านขี้เหล็ก ถึง ลําเหมืองร�องคด ป7ญหาน้ําท�วมขัง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๐ โครงการก�อสร�างเสริมผิว  - เสริมผิวจราจรแอสฟ7สติกคอนกรีต ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

จราจรแอสฟ7สติกคอนกรีต  ข�างวัดสันปTาฝUาย ของหมู�ที่  ๔ ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

หมู� ๔ บ�านสันปTาฝUาย บ�านสันปTาฝUาย มีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ที่บํารุงรักษา รวดเร็วและปลอดภัยหมู� ๔ บ�านสันปTาฝUาย บ�านสันปTาฝUาย มีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ที่บํารุงรักษา รวดเร็วและปลอดภัย

๑,๖๙๕.๐๐ ตารางเมตร  - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น

๑๑ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. ตั้งแต�โรงงาน ๐ ๑,๐๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

หมู�ที่ ๕ บ�านศรีชุม น�องขวัญ ถึงบริเวณหลังวัดศรีชุม ยาว ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

(หลังวัดศรีชุม) ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กว�าง ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

๓.๐๐ เมตร พร�อมไหล�ทางลูกรังข�างละ  - การคมนาคมในหมู�

0.5๐ เมตร  หรือมีพื้นทึ่ไม�น�อยกว�า บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น

๑,๘๐๐.๐๐  ตารางเมตร

๑๒ โครงการก�อสร�างรางระบาย  - ก�อสร�างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

น้ํา คสล. รูปตัวยู มีฝาปRด มีฝาปRด ขนาดกว�าง ๐.๓๐ เมตร ลึก รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมู�ที่ ๔  บ�านสันปTาฝUาย ไม�น�อยกว�า ๐.3๐ เมตร ยาว  ๒๕๙.๐๐ ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

เมตร บริเวณซอยข�างธนาคารกรุงไทย ถึง ป7ญหาน้ําท�วมขังเมตร บริเวณซอยข�างธนาคารกรุงไทย ถึง ป7ญหาน้ําท�วมขัง

ลําน้ําแม�ยาก  หมู�ที่ ๔ บ�านสันปTาฝUาย



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๓ โครงการก�อสร�างรางระบาย  - ก�อสร�างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปRด ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

น้ํา คสล. รูปตัวยู มีฝาปRด ขนาดกว�าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม�น�อยกว�า รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมู�ที่ ๕ บ�านศรีชุม ๐.3๐ เมตร ยาว 323.๐๐ เมตร บริเวณ ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบหมู�ที่ ๕ บ�านศรีชุม ๐.3๐ เมตร ยาว 323.๐๐ เมตร บริเวณ ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

บ�านนางรพีพร ยามะสัก ถึงบ�านนางมา ป7ญหาน้ําท�วมขัง

 ป7นทาเหล็ก

๑๔ โครงการวางท�อระบายน้ํา  - วางท�อระบายน้ํา ขนาดเส�นผ�า ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

พร�อมบ�อพักหมู�ที่ ๕ ศูนยIกลาง ๐.๖๐ เมตร พร�อมบ�อพัก ท�อระบายน้ํา ประสิทธิภาพดีขึ้น

 บ�านศรีชุม ยาว 312.๐๐ เมตร  ทางไปสํานักแม�ชี ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

ป7ญหาน้ําท�วมขัง

๑๕ โครงการก�อสร�าง  - ก�อสร�างรางระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาปRดขนาด  ๕๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

รางระบายน้ํารูปตัวยู ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ลึกไม�น�อยกว�า ๐.๓๐ รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพดีขึ้น

มีฝาปRด หมู� ๖ บ�านสิงหIเคิ่ง เมตร ยาว 172.๐๐ เมตร บริเวณสามแยก ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

หน�าบ�านนายประสิทธิ์ สมศรีดา ถึง บริเวณ ป7ญหาน้ําท�วมขัง

รางระบายน้ําเดิมบริเวณตลาดสิงหIเคิ่ง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๖ โครงการก�อสร�างเสริม  - ก�อสร�างรางระบายน้ํารูปตัวยู มีฝาปRด ๑๗๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

รางระบายน้ํา หมู�ที่ ๖ ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

บ�านสิงหIเคิ่ง ๕๐.๐๐ เมตร ลึกไม�น�อยกว�า ๐.๓๐ เมตร ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบบ�านสิงหIเคิ่ง ๕๐.๐๐ เมตร ลึกไม�น�อยกว�า ๐.๓๐ เมตร ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

บริเวณหน�าบ�านนายบุญสม มณีขัตยI ถึง ป7ญหาน้ําท�วมขัง

บ�านนางลูน มูลกลาง

๑๗ โครงการก�อสร�าง รางระบาย  - ก�อสร�างรางระบายน้ํารูปตัวยู มีฝาปRด ๒๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

น้ํารูปตัวยู มีฝาปRด หมู� ๖  ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ลึกไม�น�อยกว�า รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

บ�านสิงหIเคิ่ง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร ตั้งแต�ซอย ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

๒ บ�านไร�ถึงทางหลวง หมายเลข ๑๑ ป7ญหาน้ําท�วมขัง

๑๘ โครงการก�อสร�างรางระบาย  - ก�อสร�างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

น้ํารูปตัวยู มีฝาปRด หมู� ๖ มีฝาปRด ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

บ�านสิงหIเคิ่ง ลึกไม�น�อยกว�า ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

เมตร บริเวณซอย ๕ ป7ญหาน้ําท�วมขัง

๑๙ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล.กว�าง ๓.๐๐ เมตร ๐ ๗๗,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

หมู�ที่ ๖ บ�านสิงหIเคิ่ง หนา  ๐.๑๕  เมตร  ยาว  ๔๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ๑๓๒.๐๐ ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

ตารางเมตร บริเวณบ�านนางเขียว ป7ญญาเคิ่ง  - การคมนาคมในหมู�ตารางเมตร บริเวณบ�านนางเขียว ป7ญญาเคิ่ง  - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๒๐ โครงการก�อสร�างราง  - ก�อสร�างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ๐ ๑,๑๓๑,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

ระบายน้ํา รูปตัวยู มีฝาปRด มีฝาปRด ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ลึกไม� รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมู�ที่  ๖  บ�านสิงหIเคิ่ง น�อยกว�า ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๗๗.๐๐ เมตร ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบหมู�ที่  ๖  บ�านสิงหIเคิ่ง น�อยกว�า ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๗๗.๐๐ เมตร ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

จากศาลาอเนกประสงคIถึงหอพักวทัญZู ป7ญหาน้ําท�วมขัง

๒๑ โครงการก�อสร�างราง  - ก�อสร�างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

ระบายน้ํา รูปตัวยู มีฝาปRด มีฝาปRด ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ลึกไม� รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมู�ที่  ๖  บ�านสิงหIเคิ่ง น�อยกว�า ๐.๓๐ เมตร  ความยาว ๖๖.๕๐ ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

เมตร ตั้งแต�บ�านนายประเสริฐ นิลโขง ป7ญหาน้ําท�วมขัง

ถึงรางระบายน้ําเดิมหลังบ�าน นางพิกุล คําอิ่น

๒๒ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล.ขนาดกว�าง ๔.๐๐ ๐ ๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

หมู�ที่ ๖ บ�านสิงหIเคิ่ง เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร ยาว ๕๗.๐๐ ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ๒๒๘.๐๐ ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

ตารางเมตรบริเวณหอพักพ�อหลวง  - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๒๓ โครงการก�อสร�าง  - ก�อสร�างรางระบายน้ํา รูปตัวยูมีฝาปRด ๐ ๔๓๓,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

รางระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาปRด ขนาดกว�าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม�น�อยกว�า รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมู�ที่ ๖ บ�านสิงหIเคิ่ง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม�น�อยกว�า ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบหมู�ที่ ๖ บ�านสิงหIเคิ่ง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม�น�อยกว�า ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

๑๖๐.๐๐  เมตร  บริเวณบ�านนางลูน ป7ญหาน้ําท�วมขัง

มูลกลาง ถึง บ�านนางเขียว  ป7ญญาเคิ่ง

๒๔ โครงการก�อสร�างเสริมผิว  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจรแอสฟ7สติกขนาด ๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

จราจรแอสฟ7สติก หมู�ที่ ๖ กว�าง 5.๐๐ เมตร หนา ๐.0๕ เมตร ยาว ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

บ�านสิงหIเคิ่ง 540.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

๒,623 ตารางเมตร พร�อมบ�อพักขนาด  - การคมนาคมในหมู�

ขนาด 1.50x1.50 เมตร จํานวน 34 บ�อ บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น

บริเวณตลาดชาวเหนือถึงสามแยกในหมู�บ�าน

๒๕ โครงการก�อสร�างเสริมผิว  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจรแอสฟ7สติกขนาด ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

จราจรแอสฟ7สติก กว�าง 4.๐๐ เมตร หนา ๐.0๕ เมตร ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

หมู�ที่ ๖ บ�านสิงหIเคิ่ง ยาว 800.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

3,132 ตารางเมตร พร�อมบ�อพักขนาด  - การคมนาคมในหมู�

1.50x1.50 เมตร จํานวน 30 บ�อ บริเวณ บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น1.50x1.50 เมตร จํานวน 30 บ�อ บริเวณ บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น

สามแยกหอถังสูง ถึงสะพานข�ามลําน้ําแม�ยาก



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๒๖ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. ขนาดกว�าง ๕๙๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

พร�อมรางระบายน้ํา หมู�ที่ ๗ ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ระยะทาง ประสิทธิภาพมากขึ้น

บ�านร�องส�าว ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ที่ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบบ�านร�องส�าว ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ที่ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

๔๔๐ ตารางเมตร พร�อมไหล�ทางดินลูกรัง ป7ญหาน้ําท�วมขัง

 ๐.๕๐ เมตร พร�อมก�อสร�าง รางระบายน้ํา 

ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ลึกไม�น�อยกว�า

๐.๓๐ เมตร ความยาว ไม�น�อยกว�า ๑๑๐ 

เมตร หน�าบ�านนายสุธี  เผือกผาสุก

ถึงบ�านนายสถาพร  พรมพนัส

๒๗ โครงการวางท�อระบายน้ํา  -วางท�อระบายน้ํา คสล.ขนาด ๐.๖๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

หมู� ๗ บ�านร�องส�าว เมตร พร�อมบ�อพัก ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

x ๑.๓๕  เมตร ความยาวรวมไม�น�อยกว�า ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

47.00 เมตร บริเวณลําเหมืองซอย ป7ญหาน้ําท�วมขัง

ทางเข�าบ�านนายอมร  ทะนันชัย

๒๘ โครงการก�อสร�างราง  - ก�อสร�างรางระบายน้ํารูปตัวยู  มีฝาปRด ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

ระบายน้ํา คสล. ซอย ๔ ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ความยาวไม�น�อย รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมู�ที่ ๗ บ�านร�องส�าว กว�า ๓๐.๐๐ เมตร ตั้งแต�บ�านนายบุญเป\ง ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบหมู�ที่ ๗ บ�านร�องส�าว กว�า ๓๐.๐๐ เมตร ตั้งแต�บ�านนายบุญเป\ง ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

กันทะโล  ถึงบ�านนายผล ปRนตาแจ�ม ป7ญหาน้ําท�วมขัง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๒๙ โครงการก�อสร�างราง  - ก�อสร�างรางระบายน้ํารูปตัวยู ๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

ระบายน้ํา คสล. หมู�ที่  ๗ มีฝาปRดขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

บ�านร�องส�าว ความยาวไม�น�อยกว�า ๔๐.๐๐ เมตร ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบบ�านร�องส�าว ความยาวไม�น�อยกว�า ๔๐.๐๐ เมตร ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

บริเวณหน�าน�านนายธํารง ใจบาน ป7ญหาน้ําท�วมขัง

ถึงบ�านนายสุธี เผือกผาสุก

๓๐ โครงการก�อสร�างราง  - ก�อสร�างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู มีฝา ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

ระบายน้ํา คสล. หมู�ที่  ๗ ขนาด ๐.๓x๐.๓ เมตร ลึกไม�น�อยกว�า รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

บ�านร�องส�าว  ๐.๓๐ เมตร ความยาวไม�น�อยกว�า ๖๕.๐๐ ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

เมตร พร�อมตัดถนน บริเวณหน�าบ�านนาย ป7ญหาน้ําท�วมขัง

วันพุทธ มงคลถึงหน�าบ�านนายไสว สุกันทะ

๓๑ โครงการเสริมผิวจราจร  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจร แอสฟ7ลทIติก ๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

หมู�ที่ ๘ บ�านแม�ยาก    ช�วงที่ ๑ ความกว�างขนาด ๘.๐๐ เมตร ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ขนาด 0.04 เมตร รวดเร็วและปลอดภัย

มีพื้นที่ไม�น�อยกว�า 1,360 ตารางเมตร  - การคมนาคมในหมู�

   ช�วงที่ ๒ ความกว�างขนาด ๕.๐๐ เมตร บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น

ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ๒,๕๖๐  ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ๒,๕๖๐  ตารางเมตร

 บริเวณบ�านวรรณทวีสุข ถึง ฝUายคําแลนดI



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๓๒ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. ขนาดกว�าง ๓.๕๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

หมู�ที่ ๗ บ�านร�องส�าว เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม�น�อยกว�า ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

๓๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย๓๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

115.5๐ ตารางเมตร พร�อมไหล�ทาง  - การคมนาคมในหมู�

บริเวณ บ�าน นายมา ธิวงคIคํา ถึงบ�าน บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น

นางบัวตอง มณีส�าว

๓๓ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. พร�อมรางระบายน้ํา ๐ ๐ ๙๘๐,๐๐๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถใช� กองช�าง

พร�อมรางระบายน้ํารูปตัวยู รูปตัวยูมีฝาปRด ความกว�างถนน ๔.๐๐ ระยะทาง ถนนสัญจรได�สะดวก

หมู�ที่ ๘ บ�านแม�ยาก เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ๖๙ ตารางเมตร  - การคมนาคมในหมู�

พร�อมไหล�ทางดินลูกรังความกว�างรางระบาย บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น

น้ําขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม  - ระบบระบายน้ําเสียมี

ไม�น�อยกว� า๑๗๓.๐๐ เมตร ลึกไม�น�อยกว�า ประสิทธิภาพมากขึ้น

0.3 เมตร บริเวณด�านข�างโรงเรียนวัดขี้เหล็ก  - ประชาชนไม�ประสบ

ถึงลําเหมืองสาธารณประโยชนI ป7ญหาน้ําท�วมขัง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๓๔ โครงการเสริมผิวจราจร  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจร แอสฟ7ลทIติด ๕๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

หมู�ที่ ๘ บ�านแม�ยาก ขนาดกว�าง ๓-๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

ความยาวรวมไม�น�อยกว�า ๓๒๓ เมตร  รักษา รวดเร็วและปลอดภัยความยาวรวมไม�น�อยกว�า ๓๒๓ เมตร  รักษา รวดเร็วและปลอดภัย

ไม�น�อยกว�า ๑,๑๕๖.๕๐ ตารางเมตร  - การคมนาคมในหมู�

บริเวณหน�าวัดแม�ยากดวงดีถึงสะพานข�าม บ�านสะดวก รวดเร็ว 

ลําน้ําแม�ยากไปบ�านสิงหIเคิ่ง

๓๕ โครงการเปลี่ยนโคมไฟ  - เปลี่ยนโคมไฟกิ่งถนนเป\นโคมหลอด ๐ ๙๔,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน (จุด)  - ประชาชนสัญจรไปมา กองช�าง

สาธารณะ หมู�ที่ ๔ บ�าน โซเดียม ๑๒๕  W จํานวน ๑๒ ชุด สะดวกและปลอดภัย

สันปTาฝUาย (บ�านหนองเป\ด) ตั้งแต�สะพาน ศรีบุญยืน ถึง นิคมแกรน 

๓๖ โครงการขุดเจาะบ�อบาดาล  - ขุดเจาะบ�อบาดาล พร�อมวางระบบส�งน้ํา ๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน (บ�อ)  - ประชาชนมีน้ําใช� กองช�าง

หมู�ที่  ๘  บ�านแม�ยาก ประปา ตามแบบแปลนของเทศบาล อุปโภค บริโภค

๓๗ โครงการขยายเขตประปา  - ขยายเขตประปาภูมิภาค ภายในหมู�บ�าน ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละชอง  - ประชาชนมีน้ําใช� กองช�าง

ภูมิภาค หมู�ที่ ๘ หมู�ที่ ๘ บ�านแม�ยาก การขยายเขต อุปโภคบริโภคเพียงพอ

บ�านแม�ยาก ประปา  - ป7ญหาขาดแคลนน้ํา

ภูมิภาค ลดลงภูมิภาค ลดลง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๓๘ โครงการก�อสร�างยกระดับ  - ก�อสร�างรางระบายน้ํารูปตัวยู มีฝาปRด ๐ ๐ ๕๑๐,๐๐๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

ถนน  คสล.  พร�อมราง ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ความยาว รางระบายน้ํา ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

ระบายน้ํา รูปตัวยู หมู�ที่  ๘ ๑๗๐.๐๐ เมตร ลึกไม�น�อยกว�า ๐.๓๐ ที่ได�ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัยระบายน้ํา รูปตัวยู หมู�ที่  ๘ ๑๗๐.๐๐ เมตร ลึกไม�น�อยกว�า ๐.๓๐ ที่ได�ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

บ�านแม�ยาก เมตร บริเวณบ�านนายศรีพรรณ พรมสนธิ  - การคมนาคมในหมู�

ถึงลําเหมืองสาธารณประโยชนI บ�านสะดวก รวดเร็ว 

๓๙ โครงการเสริมขอบ  - ก�อสร�างเสริมขอบรางระบายน้ํา รูปตัวยู ๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

รางระบายน้ํารูปตัวยูมีฝRด มีฝาปRด ความยาวไม�น�อยกว�า 242 เมตร รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมู�ที่ 9 บ�านกลาง  บริเวณซอยตรงข�ามที่ทําการผู�ใหญ�บ�าน ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

หมู�ที่ 9  ถึงสะพานข�ามลําน้ําตีบ ป7ญหาน้ําท�วมขัง

๔๐ โครงการก�อสร�างเสริมผิว  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจรแอสฟ7สติกขนาด ๔๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

จราจรแอสฟ7สติก กว�าง 4.๐๐ เมตร หนา ๐.0๕ เมตร  ยาว ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

หมู�ที่ 9 บ�านกลาง 325.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

1,300 ตารางเมตร บริเวณสะพานข�าม  - การคมนาคมในหมู�

ลําน้ําแม�ตีบ ถึง วัดกู�ฆ�องคํา บ�านสะดวก รวดเร็ว 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๔๑ โครงการก�อสร�างราง  - ก�อสร�างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู มีฝา ๖๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

ระบายน้ํา รูปตัวยู มีฝาปRด ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ลึกไม�น�อยกว�า รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมู�ที่ 9 บ�านกลาง ๐.๓๐ เมตร ความยาว 22 เมตร ตั้งแต�บ�าน ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบหมู�ที่ 9 บ�านกลาง ๐.๓๐ เมตร ความยาว 22 เมตร ตั้งแต�บ�าน ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

นายนิคม ปRนตาแจ�ม ถึงรางระบายน้ําเดิม ป7ญหาน้ําท�วมขัง

บริเวณบ�านนายอุดม ศรีธิ

๔๒ โครงการก�อสร�างเสริมผิว  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจรแอสฟ7สติกขนาด ๓๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

จราจรแอสฟ7สติก หมู�ที่ 9 กว�าง 3.๐๐ เมตร หนา ๐.0๕ เมตร ยาว ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

บ�านกลาง 275.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

825 ตารางเมตร บริเวณศาลาเอนกประสงคI  - การคมนาคมในหมู�

กลางหมู�บ�านคลองชลประทาน บ�านสะดวก รวดเร็ว 

๔๓ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. หนา ๐.๒๐ เมตร ๐ ๗๘๘,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - การจัดเก็บและขนส�ง กองช�าง

ลานพักขยะเทศบาลตําบล ขนาดกว�าง ๖ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หรือมี ระยะทาง ขยะ สะดวกและ

บ�านกลาง  หมู�ที่ ๙ พื้นที่ไม�น�อยกว�า ๑,๐๒๐ ตารางเมตรบริเวณ ที่ก�อสร�าง รวดเร็วยิ่งขึ้น

บ�านกลาง (เทศบาล) ภายในลานพักขยะเทศบาลตําบลบ�านกลาง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๔๔ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. ความกว�างถนน ๓๗๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

หมู�ที่ ๑๐  บ�านประตูโขง ๔.5๐ เมตร ยาว ๑37 เมตร หนา ๐.๑๕ รางระบายน้ํา ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า 616.5๐ ที่ได�ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัยเมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า 616.5๐ ที่ได�ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

ตารางเมตร พร�อมไหล�ทางดินลูกรังบริเวณ  - การคมนาคมในหมู�

หอพักน�องต�อม ถึง หอพักปรีชา บ�านสะดวก รวดเร็ว 

๔๕ โครงการก�อสร�างราง  - ก�อสร�างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู มีฝา ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

ระบายน้ํา รูปตัวยู มีฝาปRด ปRดขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ลึกไม�น�อยกว�า รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมู�ที่ ๑๐  บ�านประตูโขง ๐.๓๐ เมตร ความยาว 33 เมตร ตั้งแต� ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

หอพักพิกุลทอง ถึงรางระบายน้ําเดิม ป7ญหาน้ําท�วมขัง

๔๖ โครงการก�อสร�างรางระบาย  - ก�อสร�างรางระบายน้ํา  คสล. รูปตัวยู ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

น้ํา คสล. รูปตัวยู มีฝาปRด มีฝาปRด   ขนาดกว�าง ๐.๓๐ x ๐.๓๐ รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมู� ๑๐ บ�านประตูโขง เมตร  ลึกเฉลี่ยไม�น�อยกว�า  ๐.๓๐  เมตร ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

ยาว ๒๓๙.๐๐ เมตร ตั้งแต�บริเวณซอย ป7ญหาน้ําท�วมขัง

ข�างหอพักริมทุ�ง ถึง ลําน้ําร�องส�าว



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๔๗ โครงการก�อสร�างรางระบาย  - ก�อสร�างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู  ๐ ๖๖๖,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

น้ํา  คสล. หมู� ๑๐  มีฝาปRด  ขนาดกว�าง ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

บ�านประตูโขง ลึกเฉลี่ยไม�น�อยกว�า ๐.๓๐ เมต รยาว ๒๒๒ ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบบ�านประตูโขง ลึกเฉลี่ยไม�น�อยกว�า ๐.๓๐ เมต รยาว ๒๒๒ ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

เมตร ตั้งแต�บริเวณซอยข�างหอพักริมทุ�ง ป7ญหาน้ําท�วมขัง

ถึง ถนนทางไป หมู�ที่ ๗ บ�านร�องส�าว

๔๘ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ช�วงที่ ๑ ขนดกว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐ ๓๗๕,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

หมู�ที่ ๑๐ บ�านประตูโขง ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

 ช�วงที่ ๒ ขนาดกว�าง ๓.๕๐ เมตร ยาว  - การคมนาคมในหมู�

๖๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า บ�านสะดวก รวดเร็ว 

๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร

พื้นที่รวมช�วงที่ ๑ และช�วงที่ ๒ จํานวน

๖๒๔.๐๐ ตารางเมตร บริเวณด�านข�าง

หอพักบุญชูด�านทิศตะวันออก



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๔๙ โครงการก�อสร�างราง  - ก�อสร�างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ๐ ๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

ระบายน้ํา  หมู�ที่  ๑๐ มีฝาปRด  ขนาดกว�าง ๐.๓๐ x ๐.๓๐ รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

บ�านประตูโขง เมตร ลึกไม�น�อยกว�า ๐.๓๐ เมตร ยาว ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบบ�านประตูโขง เมตร ลึกไม�น�อยกว�า ๐.๓๐ เมตร ยาว ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

๑๕๘ เมตรหน�าบ�าน นายอํานวย  วรรณโพธิ์ ป7ญหาน้ําท�วมขัง

(ซอย ๑) ถึง บ�านนางยุพิน ปR_นทอง

๕๐ โครงการก�อสร�างรางระบาย  - ก�อสร�างรางระบายน้ํา  คสล. รูปตัวยู ๔๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

น้ํา คสล. รูปตัวยู มีฝาปRด มีฝาปRด   ขนาดกว�าง ๐.๓๐ x ๐.๓๐  รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมู� ๑1 บ�านหอชัย เมตร  ลึกเฉลี่ยไม�น�อยกว�า  ๐.๓๐  เมตร ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

ยาว 158.๐๐ เมตร ตั้งแต�บริเวณ ป7ญหาน้ําท�วมขัง

แยกวอเตอรIแบงคI ถึง หอพัก กกแมนชั่น

๕๑ โครงการก�อสร�างปรับปรุง  - ก�อสร�างสะพาน คสล. ขนาดกว�าง ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนมีสะพาน กองช�าง

สะพานข�ามลําน้ําแม�ตีบ ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร ข�ามลําน้ํา  (แห�ง) ใช�เป\นเส�นทางสัญจรได�

ข�างวัดบ�านแจ�ม หมู�ที่  ๑๒ แม�ตีบ บริเวณหมู�ที่ ๑๒ บ�านแจ�มพัฒนา  - การคมนาคมหมู�บ�าน

บ�านแจ�มพัฒนา สะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๕๒ โครงการขยายสะพาน  - การก�อสร�าง ขยายสะพานข�ามคลอง ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน (แห�ง)  - ประชาชนมีสะพาน กองช�าง

คลองชลประทาน ชลประธาน ขนาดกว�าง ๓ เมตร ยาว ๕.๕๐ ใช�เป\นเส�นทางสัญจรได�

เมตร พร�อมเสริมผิวจราจรสะพาน  - การคมนาคมหมู�บ�านเมตร พร�อมเสริมผิวจราจรสะพาน  - การคมนาคมหมู�บ�าน

บริเวณบ�าน นายกรพงษI คุณาพรไชยพงษI สะดวก รวดเร็วขึ้น 

๕๓ โครงการก�อสร�างซ�อมแซม  - ก�อสร�าง ปรับปรุง ซ�อมแซมถนนภายใน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถใช� กองช�าง

ถนนภายในตําบล ตําบล ตามการสํารวจออกแบบ ระยะทาง ถนนสัญจรได� สะดวก

ประมาณการของเทศบาล จากข�อเสนอ ที่ปรับปรุง รวดเร็ว และปลอดภัย

ของประชาชนหรือผู�นําท�องถิ่น ซ�อมแซม  - โครงข�ายคมนาคม

รองรับการขยายตัวภาค

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

๕๔ โครงการก�อสร�าง ปรับปรุง  - ก�อสร�างท�อ/ รางระบายน้ําพร�อมบ�อพัก ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสีย กองช�าง

ซ�อมแซมท�อ/ รางระบายน้ํา และขุดลอก ตามการสํารวจออกแบบ ระยะทาง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภายในตําบล ประมาณการของเทศบาล จากข�อเสนอ ที่ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

ของประชาชน ป7ญหาน้ําท�วมขัง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๕๕ โครงการเสริมผิวจราจร  - เสริมผิวจราจรแอสฟ7ลติกคอนกรีต ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละ  - ประชาชนใช�เส�นทาง กองช�าง

ทั้งตําบล หนา ๐.05 เมตร หมู�ที่ ๑ ถึง หมู�ที่ ๑๒ ระยะทาง ถนนได�อย�างสะดวก 

บํารุงรักษา ปลอดภัยบํารุงรักษา ปลอดภัย

๕๖ โครงการก�อสร�างฝTายน้ําล�น  - ก�อสร�างฝายน้ํา จํานวน 3 จุด ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จํานวน  - สามรถชลอการไหล กองช�าง

ลําน้ําแม�ยาก ในลําน้ําแม�ยาก  ตามการสํารวจออก ฝายน้ําล�น ของน้ํา มีพื้นที่สําหรับ

แบบประมาณการของเทศบาล ที่ก�อสร�าง เก็บกักน้ําไว�ใช�ในฤดูแล�ง

57 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา  - โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําหนองแงะ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน (บ�อ)  - ประชาชนมีน้ํา กองช�าง

หนองแงะ ขนาดกว�าง ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ อุปโภคบริโภคใช�

เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร อย�างพอเพียง

๕๘ โครงการปรับปรุงระบบท�อ  - ปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน โดยการ ๕๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนมีน้ําใช� กองช�าง

ประปา หมู�ที่ ๕ บ�านศรีชุม เปลี่ยนท�อเดิมจาก ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ เป\น  ครุภัณฑIที่ได� อุปโภคบริโภคเพียงพอ

๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวรวมไม�น�อยกว�า มาตรฐาน  - ป7ญหาขาดแคลนน้ํา

๑,๘๐๐.๐๐  เมตร ลดลง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๕๙ โครงการขยายเขตไฟฟUา  - ขยายเขตไฟฟUาสาธารณะบริเวณบ�าน ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน (จุด)  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

สาธารณะ  หมู�ที่  ๗ นายอุดม ถึงบ�านนายจํารัส ใจจิตแจ�ม สัญจรไปมาได�ปลอดภัย

บ�านร�องส�าว ในชีวิตและทรัพยIสินบ�านร�องส�าว ในชีวิตและทรัพยIสิน

๖๐ โครงการขยายเขตไฟฟUา  - ขยายเขตไฟฟUาสาธารณะภายในหมู�บ�าน ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน (จุด)  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

สาธารณะ หมู�ที่ ๘ ฝUายคําแลนดI สัญจรไปมาได�ปลอดภัย

บ�านแม�ยาก ในชีวิตและทรัพยIสิน

๖๑ โครงการติดตั้งระบบกรองน้ํา  - ติดตั้งระบบกรองน้ําจากบ�อบาดาลที่ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน (จุด)  - ประชาชนมีน้ําสะอาด กองช�าง

หมู�ที่  ๘  บ�านแม�ยาก ขุดเจาะ ตามแบบแปลนของเทศบาล ใช�อุปโภค-บริโภค

๖๒ โครงการก�อสร�างพนังกั้นดิน  - ก�อสร�างพนังกั้นดินเรียงหินยาแนว ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - น้ําในหมู�บ�านระบาย กองช�าง

เรียงหินยาแนว หมู�ที่ ๑๑ บริเวณบ�านปUาเขียว ถึง สะพานข�ามลําน้ํา ความยาวที่  ได�ดี

บ�านหอชัย แม�ตีบ หน�าศูนยIวัฒนธรรม ความยาว ก�อสร�าง  -ป7ญหาน้ําท�วมขังลดลง

ไม�น�อยกว�า ๑๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบ

แปลนเทศบาลตําบลบ�านกลาง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๖๓ โครงการก�อสร�างแทงคIน้ํา  - ก�อสร�างแทงคIน้ําหอถังสูงบริเวณที่ดิน ๗๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนมีน้ําใช� กองช�าง

หอถังสูง หมู�ที่ ๙ บ�านกลาง สาธารณประโยชนI (แทงคI) อุปโภค บริโภค

๖๔ โครงการขุดเจาะบ�อบาดาล  - ขุดเจาะบ�อบาดาล พร�อมวางระบบส�ง ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน (บ�อ)  - ประชาชนมีน้ําใช� กองช�าง

หมู�ที่  ๑๐ บ�านประตูโขง น้ําประปา ตามแบบแปลนของเทศบาล อุปโภค บริโภค

๖๕ โครงการก�อสร�างแทงคIน้ํา  - ก�อสร�างแทงคIน้ําประปาหอสูง ภายใน ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จํานวน ร.ร.บ�านกลางวิทยานุกูล กองช�าง

ประปาหอสูง ร.ร. บ�านกลาง บริเวณ ร.ร. (แทงคI) มีน้ําใช�อย�างพอเพียง

๖๖ โครงการก�อสร�างพนังกั้นตลิ่ง  - ก�อสร�างพนังกั้นตลิ่ง บริเวณในวัดแม�ยาก ๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ร�อยละของ  - น้ําในลําน้ําแม�ยาก กองช�าง

บริเวณในวัดแม�ยาก หมู�ที่  ๘ หมู�ที่ ๘ บ�านแม�ยาก ตามแบบแปลน ความยาวที่ ไหลสะดวก ลดป7ญหา

บ�านแม�ยาก ของเทศบาล ก�อสร�าง น้ําท�วมในฤดูน้ําหลาก

๖๗ โครงการก�อสร�างราว   - ก�อสร�างราวกันตก เลียบลําน้ําแม�ตีบ ๐ ๙๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - อุบัติเหตุบนเส�นทาง กองช�าง

กันตก หมู� ๑๑ บ�านหอชัย บริเวณที่สาธารณประโยชนI หมู� ๑๑ ความยาวที่ ลดลง

ความยาว  ๕๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ก�อสร�าง  - ประชาชนได�รับความ

ปลอดภัยมากขึ้น

๖๘ โครงการก�อสร�างพนังกั้นดิน  - ก�อสร�างพนังกั้นตลิ่ง ขนาดกว�าง  ๒.๐๐ ๒๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  -ประชาชนไม�ประสบ กองช�าง

เรียงหินยาแนว หมู�ที่  ๑๒ เมตร  สูง ๑.๐๐ เมตร  ยาว  ๕๐.๐๐  ความยาวที่ ป7ญหาน้ําท�วมขัง

บ�านแจ�มพัฒนา เมตร บริเวณลําน้ําแม�ตีบ ก�อสร�าง  - ลดป7ญหาอันตรายที่บ�านแจ�มพัฒนา เมตร บริเวณลําน้ําแม�ตีบ ก�อสร�าง  - ลดป7ญหาอันตรายที่

เกิดจากการพังของตลิ่ง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
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๖๙ โครงการเผยแพร�ความรู�   - เผยแพร�ประชาสัมพันธIผ�านสื่อต�างๆ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ความพึงพอ  - ประชาชนมีความรู� กองช�าง

ด�านผังเมืองให�แก�ประชาชน ให�ประชาชนได�รับทราบ ใจของผู�เข�า ความเข�าใจเกี่ยวกับการ

ตําบลบ�านกลาง  - จัดประชุมอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับ ร�วมโครงการ จัดทําผังเมือง และการตําบลบ�านกลาง  - จัดประชุมอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับ ร�วมโครงการ จัดทําผังเมือง และการ

ผังเมืองให�แก�ประชาชนกลุ�มเปUาหมาย ขออนุญาตก�อสร�าง

ดัดแปลง

๗๐ โครงการจ�างเหมาจัดทํา  - จ�างเหมาผู�เชี่ยวชาญด�านการออกแบบ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน (ครั้ง)  - การวางแผนพัฒนา กองช�าง

Land  scape    ตําบล ภูมิทัศนIจัดทํา Model จําลองสภาพพื้นที่ เมืองและการจัดทําผัง

บ�านกลาง ของตําบลบ�านกลาง เมืองมีประสิทธิภาพ

มีระบบมากยิ่งขึ้น

๗๑ โครงการติดตามประเมินผล  - สํารวจข�อมูลเกี่ยวกับผังเมือง และจัด ๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน (ครั้ง)  - การวางระบบผังเมือง กองช�าง

ผังเมือง ประชุมติดตามประเมินผล พร�อมจัดทํา สามารถตรวจสอบได�

เป\นรายงาน อย�างมีประสิทธิภาพ

๗๒ โครงการผังเมืองชุมชน  - ค�าใช�จ�ายตามโครงการจัดทําผังเมืองชุมชน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จํานวน (ครั้ง)  - การวางระบบผังเมือง กองช�าง

ตําบลบ�านกลาง ตําบลบ�านกลาง เพื่อให�สอดคล�องและ สามารถตรวจสอบได�

ปรับปรุงการใช�ประโยชนIที่ดินให�เหมาะสมกับ อย�างมีประสิทธิภาพปรับปรุงการใช�ประโยชนIที่ดินให�เหมาะสมกับ อย�างมีประสิทธิภาพ

พื้นที่ตําบลบ�านกลาง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย
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๗๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนI  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนIบริเวณบริเวณ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน(แห�ง)  - ปรับปรุงภูมิทัศนI กองช�าง

บริเวณปTาสะแล หมู� ๑ ปTาสะแล (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) บริเวณปTาสะ และ ให�

บ�านพญาผาบ สวยงามบ�านพญาผาบ สวยงาม

๗๔ โครงการปรับภูมิทัศนI  - ปรับปรุงภูมิทัศนIบริเวณหอกระจายข�าว ๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ภูมิทัศนIบริเวณหอ กองช�าง

หอกระจายข�าว หมู�ที่ ๒ ประจําหมู�บ�าน พื้นที่ปรับปรุง กระจายข�าวประจําหมู�

บ�านท�าล�อ - ศรีคํา ภูมิทัศนI บ�านให�สวยงาม

 - มีพื้นที่เอื้ออํานวยต�อ

การจัดกิจกรรม

๗๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนI  - ปรับปรุงภูมิทัศนIบริเวณฌาปนสถาน ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ภูมิทัศนIบริเวณ กองช�าง

บริเวณฌาปนสถาน บ�านขี้เหล็กทางด�านทิศตะวันออก พื้นที่ปรับปรุง ฌาปนสถานสวยงาม

หมู�ที่  ๓ บ�านขี้เหล็ก ภูมิทัศนI  - มีพื้นที่เอื้ออํานวยต�อ

การจัดฌาปนสถาน

เพิ่มขึ้น



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย
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๗๖ โครงการก�อสร�างซุ�มประตู  - ก�อสร�างซุ�มประตูประจําหมู�บ�าน ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จํานวน (แห�ง)  - ประชาชนที่สัญจร กองช�าง

หมู�บ�าน หมู�ที่  ๒ ขนาดกว�าง ๗.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลน ไปมาได�ทราบถึงสถานที่

บ�านท�าล�อ - ศรีคํา ของ ทต.บ�านกลาง) พร�อมปUายทุกซอย ตั้งของหมู�บ�านบ�านท�าล�อ - ศรีคํา ของ ทต.บ�านกลาง) พร�อมปUายทุกซอย ตั้งของหมู�บ�าน

๗๗ โครงการก�อสร�างซุ�มประตู  - ก�อสร�างซุ�มประตูประจําหมู�บ�าน (ตาม ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน (แห�ง)  - ประชาชนที่สัญจร กองช�าง

ประจําหมู�บ�าน  หมู�ที่ ๔ แบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง)  ณ ไปมาได�รู�ถึงสถานที่

บ�านสันปTาฝUาย-หนองเป\ด บริเวณซอยเข�าหมู�บ�านหนองเป\ด หมู� ๔ สําคัญของหมู�บ�าน

๗๘ โครงการก�อสร�างห�องน้ํา  - ก�อสร�างห�องน้ําห�องส�วมสาธาณะ คสล. ๐ ๐ ๘๐,๐๐๐ ๐ จํานวน (หลัง)  - ประชาชนได�รับความ กองช�าง

สาธารณะ คสล. หมู�ที่ ๔ ขนาดกว�าง ๒ เมตร ยาว ๒ เมตรบริเวณที่ สะดวกมาร�วมงาน/

 บ�านหนองเป\ด สาธารณะ ประจําหมู�บ�านหนองเป\ด หมู� ๔ กิจกรรมของหมู�บ�าน

 

๗๙ โครงการก�อสร�างลาน  - ก�อสร�างลานอเนกประสงคIครอบลําน้ํา ๐ ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ร�อยละของ  -ประชาชนและหมู�บ�าน กองช�าง

อเนกประสงคIครอบลําน้ํา ร�องส�าว ตั้งแต�บ�านนายนิสัย อภิวัง ถึง พื้นที่ลาน มีลานอเนกประสงคI

ร�องส�าว หมู�ที่ ๗ บ�านผู�ใหญ�บ�านหมู�ที่ ๗ มีพื้นที่ไม�น�อยกว�า อเนกประสงคI ไว�ใช�ประกอบกิจกรรม

บ�านร�องส�าว ๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร ของหมู�บ�าน



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย
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๘๐ โครงการก�อสร�างห�องน้ํา  - ก�อสร�างห�องน้ําห�องส�วม ๑ ห�อง ๐ ๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ จํานวน(ห�อง)  - มีห�องน้ําเพียงพอ กองช�าง

หมู� ๖ บ�านสิงหIเคิ่ง ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร  ณ อาคาร ให�บริการประชาชน

อเนกประสงคIกลางบ�านอเนกประสงคIกลางบ�าน

๘๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนI  - ปรับปรุงภูมิทัศนIและก�อสร�างสถานี ๐ ๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนมีสถานที่ กองช�าง

หมู�ที่ ๖ บ�านสิงหIเคิ่ง ออกกําลังกาย ๘ สถานี ณ ฌาปนกิจสถาน พื้นที่ปรับปรุง ออกกําลังกายและมี

ภูมิทัศนI สถานที่พักผ�อน

๘๒ โครงการก�อสร�างเมรุสถาน  - ก�อสร�างเมรุ หมู� ๘ บ�านแม�ยาก (ตาม ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน(แห�ง)  - มีสถานที่สําหรับ กองช�าง

หมู�ที่ ๘ บ�านแม�ยาก รายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาล ฌาปนสถาน

ตําบลบ�านกลาง)

๘๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนI  -ปรับปรุงภูมิทัศนIบริเวณด�านข�างวัด ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ร�อยละของ  -ภูมิทัศนIบริเวณด�าน กองช�าง

บริเวณด�านข�างวัดแม�ยาก แม�ยากดวงดีให�มีความสวยงาม พื้นที่ปรับปรุง ข�างวัดแม�ยากดวงดี 

ดวงดี หมู�ที่ ๘ ภูมิทัศนI สวยงาม



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
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๘๔ โครงการจัดทําปUายชื่อ  - สํารวจถนน/ ซอย ในตําบล ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - การกําหนดจุด กองช�าง

ถนน/ซอยในตําบลบ�านกลาง  - กําหนดจุดจัดทําปUายชื่อถนน/ ครุภัณฑIที่ ก�อสร�างชัดเจนขึ้น

ซอย ในแต�ละหมู�บ�าน จํานวน ๑๒ หมู�บ�าน ได�มาตราฐาน  - การติดต�อประสานซอย ในแต�ละหมู�บ�าน จํานวน ๑๒ หมู�บ�าน ได�มาตราฐาน  - การติดต�อประสาน

ตามผังบริเวณและแบบแปลนของเทศบาล งานประชาชนในหมู�

บ�านสะดวกรวดเร็วขึ้น

๘๕ โครงการวางระบบการใช�  - จัดจ�างที่ปรึกษาหรือหน�วยงาน/บริษัท ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จํานวน (ครั้ง)  - เทศบาลมี Model กองช�าง

ประโยชนIที่ดิน เพื่อจัดทําออกแบบ Model จําลองการ จําลองการใช�ประโยชนI

(Master Plan) ที่เทศบาล ใช�พื้นที่ในการก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค ที่ดิน ที่มีประสิทธิภาพ

จัดซื้อ หมู�ที่ ๒ สาธารณูปการต�างๆ อาทิ สนามกีฬา  - การใช�ประโยชนIจาก

บ�านท�าล�อ-ศรีคํา ขนาดใหญ� ยิมเนเซี่ยม สระว�ายน้ํา ที่ดินเป\นไปอย�าง

เพื่อก�อสร�าง ลานกีฬา ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ� คุ�มค�า เหมาะสมและ

สิ่งสาธารณูปโภค ศูนยIนันทนาการ ศูนยIการแพทยI  เป\นระบบ

และสาธารณูปการต�างๆ ศูนยIสมุนไพร  ศูนยIบริการผู�สูงวัย  

 - ก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ต�างๆ ตามที่ออกแบบและวางแผนไว�



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย
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๘๖ โครงการย�ายอนุสาวรียI  - ก�อสร�างลานอนุสาวรียIเจ�าแม�จามเทวี ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จํานวน (แห�ง)  - ประชาชนมีสถานที่ กองช�าง

เจ�าแม�และปรับปรุงภูมิทัศนI พร�อมปรับปรุงภูมิทัศนIพื้นที่ประมาณ ๒ ไร� พักผ�อนหย�อนใจและมี

สถานที่สิ่งศักดิ์ สถานที่สิ่งศักดิ์ 

เพื่อเคารพบูชา

๘๗ โครงการก�อสร�างฝายทดน้ํา - ก�อสร�างฝายทดน้ํา บ�านท�าล�อ - ศรีคํา ๑,๒๔๙,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จํานวน (แห�ง)  - สามรถชลอการไหล กองช�าง

บ�านท�าล�อ - ศรีคํา หมู�ที่ ๒ จํานวน ๒ แห�ง ของน้ํา มีพื้นที่สําหรับ

    ๑. ฝายแบบ มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง เก็บกักน้ํา ใช�ในฤดูแล�ง

 ๒.๐๐ เมตร ผนังสูง ๓.๕๐ เมตร กว�าง 

๑๒ เมตรจํานวน ๑ แห�ง

    ๒. ฝายแบบ มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง 

๒.๐๐เมตร ผนังสูง ๓.๕๐ เมตร กว�าง 

๑๓ เมตร จํานวน ๑ แห�ง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย
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๘๘ โครงการก�อสร�างฝายทดน้ํา - ก�อสร�างฝายทดน้ํา บ�านสันปTาฝUาย ๕๕๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จํานวน (แห�ง)  - สามรถชลอการไหล กองช�าง

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ ฝายแบบ มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๒.๐๐ ของน้ํา มีพื้นที่สําหรับตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ ฝายแบบ มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๒.๐๐ ของน้ํา มีพื้นที่สําหรับ

พอเพียง บ�านสันปTาฝUาย - เมตร ผนังสูง ๓.๕๐ เมตร กว�าง ๑๒ เมตร เก็บกักน้ํา ใช�ในฤดูแล�ง

หนองเป\ด หมู�ที่ ๔ จํานวน ๑ แห�ง

๘๙ โครงการก�อสร�างฝายทดน้ํา - ก�อสร�างฝายทดน้ํา บ�านศรีชุม ๖๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จํานวน (แห�ง)  - สามรถชลอการไหล กองช�าง

บ�านศรีชุม หมู�ที่ ๕ ฝายแบบ มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๒.๐๐ ของน้ํา มีพื้นที่สําหรับ

เมตร ผนังสูง ๓.๕๐ เมตร กว�าง ๑๒ เมตร เก็บกักน้ํา ใช�ในฤดูแล�ง

จํานวน ๑ แห�ง

๙๐ โครงการก�อสร�างฝายทดน้ํา - ก�อสร�างฝายทดน้ํา บ�านร�องส�าว ๗๖๒,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จํานวน (แห�ง)  - สามรถชลอการไหล กองช�าง

บ�านร�องส�าว หมู�ที่ ๗ ฝายแบบ มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๒.๐๐ ของน้ํา มีพื้นที่สําหรับ

เมตร ผนังสูง ๓.๕๐ เมตร กว�าง ๑๕ เมตร เก็บกักน้ํา ใช�ในฤดูแล�ง

จํานวน ๑ แห�ง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย
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๙๑ โครงการก�อสร�างฝายทดน้ํา - ก�อสร�างฝายทดน้ํา บ�านแม�ยาก ๕๕๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จํานวน (แห�ง)  - สามรถชลอการไหล กองช�าง

บ�านแม�ยาก หมู�ที่ ๘ ฝายแบบ มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๒.๐๐ ของน้ํา มีพื้นที่สําหรับบ�านแม�ยาก หมู�ที่ ๘ ฝายแบบ มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๒.๐๐ ของน้ํา มีพื้นที่สําหรับ

เมตร ผนังสูง ๓.๕๐ เมตร กว�าง ๑๒ เมตร เก็บกักน้ํา ใช�ในฤดูแล�ง

จํานวน ๑ แห�ง

๙๒ โครงการก�อสร�างฝายทดน้ํา - ก�อสร�างฝายทดน้ํา บ�านประตูโขง ๕๕๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จํานวน (แห�ง)  - สามรถชลอการไหล กองช�าง

บ�านประตูโขง หมู�ที่ ๑๐ ฝายแบบ มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๒.๐๐ ของน้ํา มีพื้นที่สําหรับ

เมตร ผนังสูง ๓.๕๐ เมตร กว�าง ๑๕ เมตร เก็บกักน้ํา ใช�ในฤดูแล�ง

จํานวน ๑ แห�ง

๙๓ โครงการขุดเจาะบ�อน้ํา ขุดเจาะบ�อบาดาลพร�อมเครื่องกรองน้ํา ๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน (บ�อ)  - ประชาชนมีน้ําใช� กองช�าง

บาดาลพร�อมระบบกรองน้ํา อุปโภค บริโภค

หมู�ที่ ๑๒ บ�านแจ�มพัฒนา



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย
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๙๔ โครงการก�อสร�าง  -อาคารศูนยIเรียนรู�ด�านเกษตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ระดับ  -กลุ�มเกษตรกรใน กองช�าง

ศูนยIเรียนรู�ตามแนวปรัชญา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ความสําเร็จ ตําบลบ�านกลางมี กองศูนยIเรียนรู�ตามแนวปรัชญา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ความสําเร็จ ตําบลบ�านกลางมี กอง

เศรษฐกิจพอเพียง  - ส�งเสริมการเรียนรู�การ ในการ สถานที่เรียนรู�ด�าน สวัสดิการ

ประกอบอาชีพให�กับประชาชน ก�อสร�าง ปรัชญาเศรษฐกิจ สังคม

ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

พอเพียง

๙๕ ก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�า  - ก�อสร�างซุ�มประตูประจําหมู�บ�าน (ตาม 0 0 0 ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน (ซุ�ม)  - ประชาชนทราบ กองช�าง

หมู�บ�านบ�านพญาผาบ หมู�ที่ 1 แบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง)  สถานที่ตั้งของหมู�บ�าน

หมู�บ�านพญาผาบ หมู�ที่ 1

๙๖ ก�อสร�างรางระบายน้ํา บริเวณ  - ก�อสร�างรางระบายน้ํา บริเวณซอย 6 ๐ ๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

ซอย 6 บ�านพญาผาบหมู�ที่ 1 บ�านพญาผาบหมู�ที่ 1 (ตามแบบแปลนของ รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

ทต.บ�านกลาง) ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

ป7ญหาน้ําท�วมขังป7ญหาน้ําท�วมขัง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๙๗ โครงการเสริมผิวถนน บริเวณ  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจร บริเวณบ�านต�นฮั่ง ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บ�านต�นฮั่ง หมู�ที่ 2 หมู�ที่ 2 (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวกบ�านต�นฮั่ง หมู�ที่ 2 หมู�ที่ 2 (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

รักษา รวดเร็วและปลอดภัย

 - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็ว 

๙๘ โครงการก�อสร�างฝายกั้นน้ํา - ก�อสร�างฝายกั้นน้ํา บริเวณหลังวัดศรีคําและ ๐ ๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ จํานวน (แห�ง)  - สามรถชลอการไหล กองช�าง

บริเวณหลังวัดศรีคําและ หอกระจายข�าวหมู�ที่ 2 ของน้ํา มีพื้นที่สําหรับ

หอกระจายข�าวหมู�ที่ 2 (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) เก็บกักน้ํา ใช�ในฤดูแล�ง

๙๙ โครงการก�อสร�างศาลา  - ก�อสร�างลานอเนกประสงคI บริเวณ ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  -ประชาชนและหมู�บ�าน กองช�าง

อเนกประสงคI บริเวณ ฌาปนสถานบ�านศรีคํา หมู�ที่ 2 พื้นที่ลาน มีลานอเนกประสงคI

ฌาปนสถานบ�านศรีคําหมู�ที่ 2 (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) อเนกประสงคI ไว�ใช�ทํากิจกรรมหมู�บ�าน



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๐๐ โครงการเสริมผิวถนน  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจร บริเวณด�านหน�า ๐ ๐ ๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บริเวณด�านหน�าวัดศรีคํา วัดศรีคํา หมู�ที่ 2 ถึงบ�านแม�ยาก หมู�ที่ 8 ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวกบริเวณด�านหน�าวัดศรีคํา วัดศรีคํา หมู�ที่ 2 ถึงบ�านแม�ยาก หมู�ที่ 8 ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

หมู�ที่ 2–บ�านแม�ยาก หมู�ที่ 8 (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) รักษา รวดเร็วและปลอดภัย

 - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็ว 

๑๐๑ โครงการเสริมผิวถนน  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจร บริเวณด�านหน�า ๐ ๐ ๐ ๗๕๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บริเวณด�านหน�าคุ�มเทวี – คุ�มเทวี – วัดศรีคํา หมู�ที่ 2 ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

วัดศรีคํา หมู�ที่ 2 (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) รักษา รวดเร็วและปลอดภัย

 - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็ว 

๑๐๒ โครงการก�อสร�างขอบคัน-  - ก�อสร�างขอบกันดิน บริเวณด�านหน�าศาลา ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  -ประชาชนไม�ประสบ กองช�าง

กั้นดินบริเวณด�านหน�าศาลา อเนกประสงคI บ�านศรีคํา หมู�ที่ 2 ความยาวที่ ป7ญหาน้ําท�วมขัง

อเนกประสงคI บ�านศรีคํา (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) ก�อสร�าง  - ลดป7ญหาอันตรายที่

หมู�ที่ 2 เกิดจากดินไหล



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๐๓ โครงการเสริมผิวจราจร  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจร ภายในหมู�บ�าน ๐ ๐ ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

ภายในหมู�บ�าน บ�านขี้เหล็ก บ�านขี้เหล็ก หมู�ที่ 3 ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวกภายในหมู�บ�าน บ�านขี้เหล็ก บ�านขี้เหล็ก หมู�ที่ 3 ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

หมู�ที่ 3 (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) รักษา รวดเร็วและปลอดภัย

 - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็ว 

๑๐๔ โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา  - เพื่อขุดลอกรางระบายน้ํา ภายในหมู�บ�าน ๐ ๐ ๐ ๔๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

ภายในหมู�บ�านขี้เหล็ก หมู�ที่ 3 ขี้เหล็ก หมู�ที่ 3 ท�อระบายน้ํา ประสิทธิภาพดีขึ้น

ความยาวทั้งหมด 158 เมตร ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

ป7ญหาน้ําท�วมขัง

๑๐๕ ปรับปรุงรางระบายน้ํา บริเวณ  - ปรับปรุงางระบายน้ํา บริเวณเสี้ยวบ�าน ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

เสี้ยวบ�าน บ�านขี้เหล็ก หมู�ที่ 3 เบ�านขี้เหล็ก หมู�ที่ 3  ท�อระบายน้ํา ประสิทธิภาพดีขึ้นและ

(ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) ที่ได�ก�อสร�าง ลดป7ญหาน้ําท�วมขัง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๐๖ โครงการก�อสร�างศาลา  - ก�อสร�างศาลาอเนกประสงคI บ�านขี้เหล็ก ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  -ประชาชนและหมู�บ�าน กองช�าง

อเนกประสงคI บ�านขี้เหล็ก หมู�ที่ 2 (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) พื้นที่ลาน มีลานอเนกประสงคIอเนกประสงคI บ�านขี้เหล็ก หมู�ที่ 2 (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) พื้นที่ลาน มีลานอเนกประสงคI

หมู�ที่ 3 อเนกประสงคI ไว�ใช�ทํากิจกรรมหมู�บ�าน

๑๐๗ โครงการวางท�อระบายน้ํา  -วางท�อระบายน้ํา คสล. ๐ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

 บริเวณบ�านนายบุญเจริญ – (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

บ�านนางศรีวรรณ วังทอง บริเวณบ�านนายบุญเจริญถึงบ�าน ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

บ�านขี้เหล็ก หมู�ที่ 3 นางศรีวรรณ วังทอง บ�านขี้เหล็ก หมู�ที่ 3 ป7ญหาน้ําท�วมขัง

๑๐๘ ขยายเขตประปาส�วนภูมิภาค  - ขยายเขตประปาภูมิภาค ภายในหมู�บ�าน ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร�อยละชอง  - ประชาชนมีน้ําใช� กองช�าง

เชื่อมต�อระบบประปาหมู�บ�าน บ�านขี้เหล็ก หมู�ที่ 3 การขยายเขต อุปโภคบริโภคเพียงพอ

บ�านขี้เหล็ก หมู�ที่ 3 ประปา  - ป7ญหาขาดแคลนน้ํา

ภูมิภาค ลดลง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๐๙ โครงการเสริมฝารางระบายน้ํา  - เพื่อเสริมฝารางระบายน้ําภายในหมู�บ�าน ๐ ๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ ร�อยละ  - ประชาชนใช�เส�นทาง กองช�าง

ภายในบ�านสันปTาฝUาย หมู�ที่ 4 สันปTาฝUาย หมู�ที่ 4หนา ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ถนนได�อย�างสะดวก ภายในบ�านสันปTาฝUาย หมู�ที่ 4 สันปTาฝUาย หมู�ที่ 4หนา ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ถนนได�อย�างสะดวก 

บํารุงรักษา ปลอดภัย

๑๑๐ ขยายเขตไฟฟUาสาธารณะ  - ขยายเขตไฟฟUาสาธารณะทางเข�า ๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน (จุด)  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

ทางเข�าบริเวณฌาปนสถาน บริเวณฌาปนสถาน บ�านศรีชุม หมู�ที่ 5 สัญจรไปมาได�ปลอดภัย

บ�านศรีชุม หมู�ที่ 5 ในชีวิตและทรัพยIสิน

๑๑๑ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. ขนาดกว�าง ๓.๕๐ ๐ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บริเวณถนนสายประปา เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม�น�อยกว�า ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

บ�านศรีชุม หมู�ที่ 5 ๓๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

115.5๐ ตารางเมตร พร�อมไหล�ทาง  - การคมนาคมในหมู�

บริเวณถนนสายประปา บ�านศรีชุม หมู�ที่ 5 บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๑๒ โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา  - ก�อสร�างรางระบายน้ําบริเวณข�างวัดศรีชุม ๐ ๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

บริเวณข�างวัดศรีชุม หมู�ที่ 5 หมู�ที่ 5 รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้นบริเวณข�างวัดศรีชุม หมู�ที่ 5 หมู�ที่ 5 รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

(ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

ป7ญหาน้ําท�วมขัง

๑๑๓ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. บริเวณข�างวัดศรีชุม ๐ ๐ ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บริเวณข�างวัดศรีชุม–คุ�มเทวี ถึงคุ�มเทวี(ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

๑๑๔ ปรับปรุงรางระบายน้ํา บริเวณ  - ปรับปรุงางระบายน้ํา บริเวณถนนสายสํานัก ๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

ถนนสายสํานักแม�ชี หมู�ที่ 5 แม�ชี หมู�ที่ 5  ท�อระบายน้ํา ประสิทธิภาพดีขึ้นและ

(ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) ที่ได�ก�อสร�าง ลดป7ญหาน้ําท�วมขัง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๑๕ โครงการก�อสร�าง - ก�อสร�างฝายกั้นน้ําบริเวณบ�านศรีชุม หมู�ที่5 ๐ ๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ จํานวน (แห�ง)  - สามรถชลอการไหล กองช�าง

ฝายกักเก็บน้ํา บริเวณ (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) ของน้ํา มีพื้นที่สําหรับฝายกักเก็บน้ํา บริเวณ (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) ของน้ํา มีพื้นที่สําหรับ

บ�านศรีชุม หมู�ที่ 5 เก็บกักน้ํา ใช�ในฤดูแล�ง

๑๑๖ โครงการเสริมฝารางระบายน้ํา  - เพื่อเสริมฝารางระบายน้ําภายในหมู�บ�าน ๐ ๐ ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร�อยละ  - ประชาชนใช�เส�นทาง กองช�าง

ทั้งหมู�บ�านสิงหIเคิ่ง คอกวัว สันปTาฝUาย หมู�ที่ 4 ระยะทาง ถนนได�อย�างสะดวก 

หมู�ที่ 6 (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) บํารุงรักษา ปลอดภัย

๑๑๗ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. ๐ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บริเวณวัดสิงหIเคิ่ง หมู�ที่ 6 (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

บริเวณวัดสิงหIเคิ่ง หมู�ที่ 6 ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

 - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๑๘ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. พร�อมราวกั้น ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

และราวกั้น บริเวณวัดต�นโชค (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวกและราวกั้น บริเวณวัดต�นโชค (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

หมู�ที่ 6  บริเวณวัดต�นโชค หมู�ที่ 6 ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

 - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น 

๑๑๙ ก�อสร�างรางระบายน้ํา บริเวณ  - ก�อสร�างรางระบายน้ําบริเวณหน�าบ�านนาย ๐ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

หน�าบ�านนายสงวน สุริยะจักร สงวน สุริยะจักรถึงบ�านนายตา ตtะนันกลาง รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

ถึง บ�านนายตา ตtะนันกลาง  หมู�ที่ 6 (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

หมู�ที่ 6 ป7ญหาน้ําท�วมขัง

๑๒๐ โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา  - ก�อสร�างรางระบายน้ําบริเวณบริเวณหน�า ๐ ๐ ๐ ๓๕๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

บริเวณหน�าบ�านนายถนอม บ�านนายถนอม ขาวอําพลถึงปากซอยข�างบ�าน รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

ขาวอําพลถึงปากซอยข�างบ�าน นายสุวิชา อริยะจักร หมู�ที่ 6 ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

นายสุวิชา อริยะจักร หมู�ที่ 6 (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) ป7ญหาน้ําท�วมขัง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๒๑ โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา  - ก�อสร�างรางระบายน้ําบริเวณบ�านคอกวัว ๐ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

บริเวณบ�านคอกวัวและ และบ�านไร� หมู�ที่ 6 รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้นบริเวณบ�านคอกวัวและ และบ�านไร� หมู�ที่ 6 รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

บ�านไร� หมู�ที่ 6 (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

ป7ญหาน้ําท�วมขัง

๑๒๒ โครงการติดตั้งไฟกิ่ง บริเวณ  - เพื่อติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะบริเวณบ�านไร� ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน (จุด)  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บ�านไร� หมู�ที่ 6  หมู�ที่ 6 สัญจรไปมาได�ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยIสิน

๑๒๓ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. ข�างหอพักวัลลา ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

ข�างหอพักวัลลา บ�านคอกวัว บ�านคอกวัว  หมู�ที่ 6 ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

 หมู�ที่ 6 (ตามแบบแปลนของ ทต.บ�านกลาง) ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

 - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๒๔ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. บริเวณหน�าบ�าน ๐ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บริเวณหน�าบ�าน นายสุวิชา อริยะจักร หมู�ที่ 6 ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวกบริเวณหน�าบ�าน นายสุวิชา อริยะจักร หมู�ที่ 6 ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

นายสุวิชา อริยะจักร หมู�ที่ 6 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

 - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น 

๑๒๕ จัดซื้อที่ดินเพื่อก�อสร�างศาลา  - เพื่อจัดซื้อที่ดินสําหรับก�อสร�าง ๐ ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  -ประชาชนและหมู�บ�าน กองช�าง

อเนกประสงคIบริเวณบ�าน ศาลาอเนกประสงคIบ�านร�องส�าว หมู�ที่ 7 พื้นที่ลาน มีลานอเนกประสงคI

ร�องส�าว หมู�ที่ 7 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) อเนกประสงคI ไว�ใช�ทํากิจกรรมหมู�บ�าน

๑๒๖ โครงการเสริมผิวถนน บริเวณ  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจร บริเวณหน�าวัด- ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

หน�าวัดร�องส�าว เลียบลําน้ํา ร�องส�าวเลียบลําน้ําร�องส�าวถึงสามแยกแทงคI ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

ร�องส�าวถึงสามแยกแทงคI เก็บน้ําประปาหมู�บ�าน  รักษา รวดเร็วและปลอดภัย

เก็บน้ําประปาหมู�บ�าน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง)  - การคมนาคมในหมู�

บ�านร�องส�าว หมู�ที่ 7 บ�านสะดวก รวดเร็ว 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๒๗ โครงการเสริมผิวถนน บริเวณ  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจร บริเวณแยกทางเข�า ๐ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

แยกทางเข�าหมู�บ�านร�องส�าว – หมู�บ�านร�องส�าวถึงสามแยกบ�านนางอาวิญ- ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวกแยกทางเข�าหมู�บ�านร�องส�าว – หมู�บ�านร�องส�าวถึงสามแยกบ�านนางอาวิญ- ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

สามแยกบ�านนางอาวิญ- ญาณะเหล็ก บ�านร�องส�าว รักษา รวดเร็วและปลอดภัย

ญาณะเหล็ก บ�านร�องส�าว (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง)  - การคมนาคมในหมู�

 หมู�ที่ 7 บ�านสะดวก รวดเร็ว 

๑๒๘ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. ๐ ๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

สมบุญโสคถึงบ�าน บริเวณหอพักนางแก�ว สมบุญโสคถึงบ�าน ที่ก�อสร�าง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

นายทองสืบ สาวะจันทรI นายทองสืบ สาวะจันทรI บ�านร�องส�าวหมู�ที่ 7 รวดเร็วและปลอดภัย

บ�านร�องส�าวหมู�ที่ 7 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง)  - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็ว 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๒๙ โครงการก�อเสริมผิวถนน  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจร บริเวณสามแยก ๐ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บริเวณสามแยกหน�าบ�าน หน�าบ�านนายบุญช�วย กันทาผาบ ถึง สามแยก ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวกบริเวณสามแยกหน�าบ�าน หน�าบ�านนายบุญช�วย กันทาผาบ ถึง สามแยก ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

นายบุญช�วย กันทาผาบ ถึง หน�าบ�าน ด.ต. สว�าง นันชัยกลาง รักษา รวดเร็วและปลอดภัย

สามแยกหน�าบ�าน ด.ต. สว�าง (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง)  - การคมนาคมในหมู�

นันชัยกลาง บ�านร�องส�าว บ�านสะดวก รวดเร็ว 

๑๓๐ โครงการเสริมผิวถนน  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจร บริเวณบริเวณซอย ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บริเวณซอย 13 ถึงสามแยก  13 ถึงสามแยกหน�าบ�านนางอาวรณI - ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

หน�าบ�านนางอาวรณI - อินตtะเหล็ก บ�านร�องส�าว หมู�ที่ 7 รักษา รวดเร็วและปลอดภัย

อินตtะเหล็ก บ�านร�องส�าว (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง)  - การคมนาคมในหมู�

หมู�ที่ 7 บ�านสะดวก รวดเร็ว 

๑๓๑ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. ๐ ๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บ�านร�องส�าว หมู�ที่ 7 บริเวณแยกหน�าบ�านนายสถาพร พรมมนัส ถึง ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

บริเวณแยกหน�าบ�าน บ�านนางพิน สาวะจันทรI ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

นายสถาพร พรมมนัส (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง)  - การคมนาคมในหมู�

ถึงบ�านนางพิน สาวะจันทรI บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น ถึงบ�านนางพิน สาวะจันทรI บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๓๒ โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา  - ก�อสร�างรางระบายน้ําบริเวณหน�าบ�าน ๐ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

บริเวณหน�าบ�านนายอิ่นคํา นายอิ่นคํา ถึงหน�าบ�านจ�าสิบเอก ศรีอักษร รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้นบริเวณหน�าบ�านนายอิ่นคํา นายอิ่นคํา ถึงหน�าบ�านจ�าสิบเอก ศรีอักษร รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

ถึงหน�าบ�านจ�าสิบเอก บ�านร�องส�าว  ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

ศรีอักษร บ�านร�องส�าว (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ป7ญหาน้ําท�วมขัง

หมู�ที่ 7

๑๓๓ โครงการวางท�อระบายน้ํา  -วางท�อระบายน้ํา คสล ๐ ๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

ลําเหมืองสาธารณะประโยชนI (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

พร�อมถมดินเพื่อทําถนน ตั้งแต�โค�งเขียวหวานถึงคลองชลประทาน ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

ตั้งแต�โค�งเขียวหวานถึง บ�านแม�ยาก หมู�ที่ 8 ป7ญหาน้ําท�วมขัง

คลองชลประทาน บ�านแม�ยาก

หมู�ที่ 8



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๓๔ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บริเวณโค�งเขียวหวาน ถึง (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ใช�ถนนสัญจรได�สะดวกบริเวณโค�งเขียวหวาน ถึง (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

คลองชลประทาน บ�านแม�ยาก บริเวณโค�งเขียวหวาน ถึงคลองชลประทาน รวดเร็วและปลอดภัย

หมู�ที่ 8 บ�านแม�ยาก หมู�ที่ 8  - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น 

๑๓๕ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. ๐ ๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บริเวณคลองชลประทานถึง บริเวณคลองชลประทานถึงหอพัก- ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

หอพักภาวนาแมนชั่น ภาวนาแมนชั่น บ�านแม�ยาก หมู�ที่ 8 ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

บ�านแม�ยาก หมู�ที่ 8 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง)

๑๓๖ โครงการวางท�อระบายน้ํา  -วางท�อระบายน้ํา คสล. ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

ลําเหมืองสาธารณะประโยชนI ลําเหมืองสาธารณะประโยชนI รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

บริเวณข�างหอพักภาวนา- บริเวณข�างหอพักภาวนาแมนชั่น บ�านแม�ยาก ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

แมนชั่น บ�านแม�ยาก หมู�ที่ 8 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ป7ญหาน้ําท�วมขัง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๓๗ โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา  - ก�อสร�างรางระบายน้ําบริเวณซอย 1 ถึง ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

บริเวณซอย 1 ถึงข�างบ�าน นางแก�ว บ�านแม�ยาก หมู�ที่ 8 รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้นบริเวณซอย 1 ถึงข�างบ�าน นางแก�ว บ�านแม�ยาก หมู�ที่ 8 รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

นางแก�ว บ�านแม�ยาก หมู�ที่ 8 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

ป7ญหาน้ําท�วมขัง

๑๓๘ โครงการเสริมผิวจราจร  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจร บริเวณบริเวณซอย ๐ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บริเวณซอย 6 หน�า 6 หน�าบ�านนายถวิน ไชยวงษาถึง ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

บ�านนายถวิน ไชยวงษาถึง บ�านนางไข จุมปากลาง บ�านแม�ยาก หมู�ที่ 8 รักษา รวดเร็วและปลอดภัย

บ�านนางไข จุมปากลาง (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง)  - การคมนาคมในหมู�

บ�านแม�ยาก หมู�ที่ 8 บ�านสะดวก รวดเร็ว 

๑๓๙ ก�อสร�างสะพาน บริเวณศาลา  - ก�อสร�างสะพาน บริเวณศาลาอเนกประสงคI ๐ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

อเนกประสงคI บ�านกลาง  บ�านกลาง หมู�ที่ 9 ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

หมู�ที่ 9 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

 - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๔๐ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. ๐ ๐ ๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

พร�อมรางระบายน้ํา บริเวณ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวกพร�อมรางระบายน้ํา บริเวณ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

หน�าบ�านนายบุญทาถึงหน�า บริเวณหน�าบ�านนายบุญทาถึงหน�าบ�าน ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

บ�านนางแสง บ�านกลาง นางแสง บ�านกลาง หมู�ที่ 9  - การคมนาคมในหมู�

 หมู�ที่ 9 บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น 

๑๔๑ โครงการก�อสร�างแนวกั้นตลิ่ง  - ก�อสร�างพนังกั้นตลิ่ง ๐ ๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  -ประชาชนไม�ประสบ กองช�าง

บริเวณศาลาอเนกประสงคIถึง บริเวณศาลาอเนกประสงคIถึง ความยาวที่ ป7ญหาน้ําท�วมขัง

วัดซ�องคํา บ�านกลาง หมู�ที่ 9 วัดซ�องคํา บ�านกลาง หมู�ที่ 9 ก�อสร�าง  - ลดป7ญหาอันตรายที่

(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) เกิดจากการพังของตลิ่ง

๑๔๒ โครงการติดตั้งประตู  - ติดตั้งประตูเปRดปRดน้ําหน�าบ�านนายณรงคI ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนมีน้ําใช� กองช�าง

เปRดปRดน้ําหน�าบ�านนายณรงคI สารีโนศักดิ์ บ�านกลางหมู�ที่ 9 ครุภัณฑIที่ อุปโภคบริโภคเพียงพอ

สารีโนศักดิ์ บ�านกลางหมู�ที่ 9 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ได�มาตรฐาน



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย
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๑๔๓ ปรับปรุง ซ�อมแซมถนน  - ก�อสร�าง ปรับปรุง ซ�อมแซมถนนบริเวณ ๐ ๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถใช� กองช�าง

บริเวณหอพักกรุณา หอพักกรุณา บ�านกลาง หมู�ที่ 9 ระยะทาง ถนนสัญจรได� สะดวกบริเวณหอพักกรุณา หอพักกรุณา บ�านกลาง หมู�ที่ 9 ระยะทาง ถนนสัญจรได� สะดวก

บ�านกลาง หมู�ที่ 9 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ที่ปรับปรุง รวดเร็ว และปลอดภัย

ซ�อมแซม  - โครงข�ายคมนาคม

รองรับการขยายตัวภาค

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

๑๔๔ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. ๐ ๐ ๐ ๓๕๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บริเวณบ�านเทพประธานถึง (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

ควีนทาวนI บ�านกลาง หมู�ที่ 9 บริเวณบ�านเทพประธานถึง ควีนทาวนI ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

 บ�านกลาง หมู�ที่ 9  - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น 

๑๔๕ โครงการปรับภูมิทัศนI บริเวณ  -ปรับปรุงภูมิทัศนIบริเวณดข�างวัดฆ�องคํา ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  -ภูมิทัศนIบริเวณด�าน กองช�าง

ทางเข�าวัดฆ�องคํา บ�านกลาง  บ�านกลาง พื้นที่ปรับปรุง ข�างวัดแม�ยากดวงดี 

หมู�ที่ 9 ภูมิทัศนI สวยงามหมู�ที่ 9 ภูมิทัศนI สวยงาม



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๔๖ โครงการถมดินบริเวณประปา  -ถมดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนIบริเวณ ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  -ภูมิทัศนIบริเวณประปา กองช�าง

หมู�บ�าน บ�านประตูโขง ประปาหมู�บ�าน บ�านประตูโขง หมู�ที่ 10 พื้นที่ปรับปรุง หมู�บ�าน บ�านประตูโขง หมู�บ�าน บ�านประตูโขง ประปาหมู�บ�าน บ�านประตูโขง หมู�ที่ 10 พื้นที่ปรับปรุง หมู�บ�าน บ�านประตูโขง 

หมู�ที่ 10 ภูมิทัศนI สวยงาม

๑๔๗ โครงการเสริมฝารางระบายน้ํา  - เพื่อเสริมฝารางระบายน้ําภายในหมู�บ�าน ๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร�อยละ  - ประชาชนใช�เส�นทาง กองช�าง

บริเวณซอย 5 บ�านประตูโขง บริเวณซอย 5 บ�านประตูโขง หมู�ที่ 10 ระยะทาง ถนนได�อย�างสะดวก 

หมู�ที่ 10 ถึงถนนสาย- ถึงถนนสายซุปเปอรIไฮเวยI บํารุงรักษา ปลอดภัย

ซุปเปอรIไฮเวยI (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง)

๑๔๘ โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา  - ก�อสร�างรางระบายน้ําบริเวณซอย 2 ถึง ๐ ๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

บริเวณซอย 2 ถึงวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพปTาซางบ�านประตูโขง รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

การอาชีพปTาซาง หมู�ที่ 10 ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

บ�านประตูโขง หมู�ที่ 10 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ป7ญหาน้ําท�วมขัง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๔๙ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. ๐ ๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บริเวณหน�าบ�านนายณรงคIถึง (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวกบริเวณหน�าบ�านนายณรงคIถึง (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

บ�านนางปาลี บ�านประตูโขง บริเวณหน�าบ�านนายณรงคIถึงบ�านนางปาลี ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

 หมู�ที่ 10 บ�านประตูโขง หมู�ที่ 10  - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น 

๑๕๐ โครงการก�อสร�าง  - ก�อสร�างศาลาอเนกประสงคI บริเวณ ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  -ประชาชนและหมู�บ�าน กองช�าง

ศาลาอเนกประสงคIบริเวณ ลานอเนกประสงคI หมู�ที่ 10 พื้นที่ลาน มีลานอเนกประสงคI

ลานอเนกประสงคI (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) อเนกประสงคI ไว�ใช�ทํากิจกรรมหมู�บ�าน

บ�านประตูโขง หมู�ที่ 10

๑๕๑ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. ๐ ๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บริเวณฌาปนสถาน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

บ�านประตูโขงถึงด�านทิศเหนือ บริเวณฌาปนสถานบ�านประตูโขง ถึง ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

ของวัดประตูโขง ด�านทิศเหนือของวัดประตูโขง  - การคมนาคมในหมู�

บ�านประตูโขง หมู�ที่ 10 บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น บ�านประตูโขง หมู�ที่ 10 บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๕๒ โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา  - ก�อสร�างรางระบายน้ําบริเวณซอย 5 ๐ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

บริเวณ ซอย 5 บ�านประตูโขง บ�านประตูโขง หมู�ที่ 10 รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้นบริเวณ ซอย 5 บ�านประตูโขง บ�านประตูโขง หมู�ที่ 10 รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมู�ที่ 10 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

ป7ญหาน้ําท�วมขัง

๑๕๓ โครงการเสริมขอบ  - เพื่อเสริมขอบรางระบายน้ําบริเวณร�าน ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร�อยละ  - ประชาชนใช�เส�นทาง กองช�าง

รางระบายน้ํา บริเวณร�าน กระเบื้องหอชัย บ�านหอชัย หมู�ที่ 11 ระยะทาง ถนนได�อย�างสะดวก 

กระเบื้องหอชัย บ�านหอชัย (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) บํารุงรักษา ปลอดภัย

หมู�ที่ 11

๑๕๔ โครงการก�อสร�างพนังกันตลิ่ง  - ก�อสร�างพนังกั้นตลิ่ง ๐ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  -ประชาชนไม�ประสบ กองช�าง

บริเวณลําน้ําแม�ตีบถึง (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ความยาวที่ ป7ญหาน้ําท�วมขัง

หอพ�อบ�านถึงหลังวัดบ�านแจ�ม บริเวณลําน้ําแม�ตีบหอพ�อบ�านถึงหลัง ก�อสร�าง  - ลดป7ญหาอันตรายที่

หมู�ที่ 12 วัดบ�านแจ�ม หมู�ที่ 12 เกิดจากการพังของตลิ่ง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๕๕ โครงการติดตั้งรางกั้น  - ติดตั้งรางกั้น บริเวณตลิ่ง หมู�ที่ ๑๒  ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนใช�เส�นทาง กองช�าง

บริเวณตลิ่ง บ�านแจ�มพัฒนา บ�านแจ�มพัฒนา ความสําเร็จ ถนนได�อย�างสะดวกบริเวณตลิ่ง บ�านแจ�มพัฒนา บ�านแจ�มพัฒนา ความสําเร็จ ถนนได�อย�างสะดวก

หมู�ที่ 12 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ก�อสร�าง ปลอดภัย

๑๕๖ โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจร  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจร บริเวณภายใน ๐ ๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

ภายในหมู�บ�านแจ�มพัฒนา หมู�บ�านแจ�มพัฒนา ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

หมู�ที่ 12 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) รักษา รวดเร็วและปลอดภัย

 - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็ว 

๑๕๗ โครงการติดตั้งหลังคาบริเวณ  - ติดตั้งหลังคาบริเวณลานอเนกประสงคI ๐ ๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  -ประชาชนและหมู�บ�าน กองช�าง

ลานอเนกประสงคI หมู�ที่ 12   บ�านแจ�มพัฒนา พื้นที่ลาน มีลานอเนกประสงคI

 บ�านแจ�มพัฒนา หมู�ที่ 12 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) อเนกประสงคI ไว�ใช�ทํากิจกรรมหมู�บ�าน



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๕๘ โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจร  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจร บริเวณ ๐ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บริเวณ เส�นเลียบคลอง-  เส�นเลียบคลองชลประทานถึงวัดบ�านแจ�ม ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวกบริเวณ เส�นเลียบคลอง-  เส�นเลียบคลองชลประทานถึงวัดบ�านแจ�ม ระยะบํารุง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

ชลประทานถึงวัดบ�านแจ�ม หมู� 12 รักษา รวดเร็วและปลอดภัย

หมู�ที่ 12 (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง)  - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็ว 

๑๕๙ คลองสวยน้ําใส บริเวณลําน้ํา  -ปรับปรุงภูมิทัศนIบริเวณลําน้ํา ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  -ภูมิทัศนIบริเวณลําน้ํา กองช�าง

บริเวณวัดบ�านแจ�ม หมู�ที่ 12 บริเวณวัดบ�านแจ�ม หมู�ที่ 12 – วัดฆ�องคํา พื้นที่ปรับปรุง บริเวณวัดบ�านแจ�ม 

– วัดฆ�องคํา ภูมิทัศนI หมู�ที่ 12 ถึงวัดฆ�องคํา

สวยงาม น้ําสะอาด

๑๖๐ โครงการก�อสร�างอาคาร  - ก�อสร�างอาคาร สํานักงานทะเบียนและบัตร ๐ ๐ ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

สํานักงานทะเบียนและบัตร อาคาร 2 ชั้น ภายในเทศบาลตําบลกลาง ความสําเร็จ ติดต�องานทะเบียน และ

 ( อาคาร 2 ชั้น ) (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ก�อสร�าง บัตรได�สะดวก



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๖๑ โครงการก�อสร�างแนวกั้นตลิ่ง  - ติดตั้งรางกั้น  บริเวณลําน้ําแม�ยาก หมู�ที่ 8 ๐ ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนใช�เส�นทาง กองช�าง

 บริเวณลําน้ําแม�ยาก และลําน้ําร�องส�าว หมู�ที่ 7 ความสําเร็จ ถนนได�อย�างสะดวก บริเวณลําน้ําแม�ยาก และลําน้ําร�องส�าว หมู�ที่ 7 ความสําเร็จ ถนนได�อย�างสะดวก

และลําน้ําร�องส�าว (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ก�อสร�าง ปลอดภัย

๑๖๒ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างถนน คสล. ๐ ๐ ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

ข�างลําเหมืองบริเวณ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

ฌาปนสถานบ�านศรีคํา ข�างลําเหมืองบริเวณฌาปนสถานบ�านศรีคํา ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

ถึงบ�านสิงหIเคิ่ง ถึงบ�านสิงหIเคิ่ง  - การคมนาคมในหมู�

บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น 

๑๖๓ โครงการปรับปรุง ซ�อมแซม  - ก�อสร�าง ปรับปรุง ซ�อมแซม ๐ ๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถใช� กองช�าง

โรงเรียนบ�านประตูโขง โรงเรียนบ�านประตูโขง และโรงเรียนบ�านศรีชุม ระยะทาง สถานที่รจัดการศึกษา

และโรงเรียนบ�านศรีชุม (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง) ที่ปรับปรุง

ซ�อมแซม



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๖๔ โครงการคลองสวยน้ําใส  -ปรับปรุงภูมิทัศนIลําน้ําวัดบ�านแจ�ม ๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ร�อยละของ  -ภูมิทัศนIบริเวณลําน้ํา กองช�าง

บริเวณลําน้ําวัดบ�านแจ�ม หมู�ที่ 12 ถึงวัดฆ�องคํา พื้นที่ปรับปรุง วัดบ�านแจ�ม หมู�ที่ 12 บริเวณลําน้ําวัดบ�านแจ�ม หมู�ที่ 12 ถึงวัดฆ�องคํา พื้นที่ปรับปรุง วัดบ�านแจ�ม หมู�ที่ 12 

หมู�ที่ 12 ถึงวัดฆ�องคํา ภูมิทัศนI ถึงวัดฆ�องคํา สวยงาม

๑๖๕ ปรับปรุง ซ�อมแซม  - ปรับปรุง ซ�อมแซมรถจัดเก็บขยะให�อยู�ใน ๐ ๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - รถจัดเก็บขยะให�อยู� กองช�าง

รถจัดเก็บขยะของเทศบาล สภาพดี พร�อมใช�งาน การบํารุง ในสภาพดี

ตําบลบ�านกลาง ซ�อมแซม

๑๖๖ โครงการก�อสร�างศูนยI-  - ก�อสร�างศูนยIคัดแยกขยะ ๐ ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ระดับ  - เทศบาลตําบล- กอง

คัดแยกขยะ ความสําเร็จ บ�านกลางจัดการขยะ สาธารณสุข

การก�อสร�าง อย�างถูกหลักสุขาภิบาล และ

ไม�ส�งผลกระทบต�อ สิ่งแวดล�อม

สิ่งแวดล�อม



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๖๗ โครงการก�อสร�างศูนยIแสดง  - ก�อสร�างศูนยIแสดงและขายสินค�า ๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนในพื้นตําบล กองช�าง

 และขายสินค�าระดับตําบล ระดับตําบลในพื้นที่ตําบลบ�านกลาง ความสําเร็จ บ�านกลางมีสถานที่ และขายสินค�าระดับตําบล ระดับตําบลในพื้นที่ตําบลบ�านกลาง ความสําเร็จ บ�านกลางมีสถานที่

 (OTOP) การก�อสร�าง ส�งเสริมการขายสินค�า

(OTOP)

168 โครงการติดตั้งไฟกิ่ง  - เพื่อติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะบริเวณสองข�าง- ๐ ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน (จุด)  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

บริเวณสองข�างทางถนน ทางถนนเลียบคลองชลประทาน สัญจรไปมาได�ปลอดภัย

เลียบคลองชลประทาน ในชีวิตและทรัพยIสิน

๑๖๙ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - ก�อสร�างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู  ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

รูปตัวยูมีฝาปRด หมู�ที่ 6 มีฝาปRด  ขนาดกว�าง ๐.๓๐ เมตร รางระบายน้ํา ประสิทธิภาพมากขึ้น

บ�านสิงหIเคิ่ง บริเวณบ�าน หนา ๐.10 เมตร ลึกเฉลี่ยไม�น�อยกว�า ที่ได�ก�อสร�าง  - ประชาชนไม�ประสบ

นายประสิทธิ์ สมศรีดาถึง ๐.๓๐ เมต ยาว 168 เมตร ตั้งแต�บริเวณ ป7ญหาน้ําท�วมขัง

บริเวณบ�านนายธนิต อนุใจ บ�านนายประสิทธิ์ สมศรีดาถึงบริเวณบ�าน

นายธนิต อนุใจ 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๗๐ โครงการขุดเจาะบ�อบาดาล  - ขุดเจาะบ�อบาดาล ขนาดท�อกรุ 6-4 นิ้ว ๐ ๐ ๐ ๘๐๐,๐๐๐ จํานวน (บ�อ)  - ประชาชนมีน้ําใช� กองช�าง

หมู�ที่ 12 บ�านแจ�มพัฒนา ชั้นคุณภาพ 13.5 ลึกไม�น�อยกว�า อุปโภค บริโภคหมู�ที่ 12 บ�านแจ�มพัฒนา ชั้นคุณภาพ 13.5 ลึกไม�น�อยกว�า อุปโภค บริโภค

250เ มตร พร�อมขยายเขตระบบไฟฟUา

3 เฟส และติดตั้งมิเตอรIไฟฟUา 3 เฟส 

หมู�ที่ 12 บ�านแจ�มพัฒนา

(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล)

๑๗๑ โครงการก�อสร�างปรับปรุง  - ก�อสร�างปรับปรุงซ�อมแซมซุ�มหมู�บ�าน ๐ ๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน (แห�ง)  - ประชาชนที่สัญจร กองช�าง

ซ�อมแซมซุ�มหมู�บ�าน หมู�ที่11 ขนาดกว�าง 4.50 เมตร สูง 5.50 เมตร ไปมาได�ทราบถึงสถานที่

บ�านหอชัย  สถานที่ก�อสร�าง หมู�ที่ 11 บ�านหอชัย ตั้งของหมู�บ�าน และ

(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล) อยู�ในสภาพดี สวยงาม 

ให�เกิดความปลอดภัย 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๗๒ โครงการสร�างสวนสาธารณะ  - ก�อสร�างสวนสาธารณะและลานกีฬา ๐ ๐ ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  -ประชาชน กองช�าง

และลานกีฬาต�อต�าน- ต�อต�านยาเสพติดอเนกประสงคI คสล. พื้นที่ลาน มีลานอเนกประสงคIและลานกีฬาต�อต�าน- ต�อต�านยาเสพติดอเนกประสงคI คสล. พื้นที่ลาน มีลานอเนกประสงคI

ยาเสพติดอเนกประสงคI  พื้นที่ 1,710 ตารางเมตร พร�อมอุปกรณI อเนกประสงคI ไว�ใช�ประกอบกิจกรรม

ภายในสํานักงานเทศบาล ออกกําลังกายกลางแจ�ง สถานที่ก�อสร�าง ออกกําลังกาย

ตําบลบ�านกลาง ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลบ�านกลาง

 (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล

ตําบลบ�านกลาง) 

๑๗๓ โครงการสร�างสวนสาธารณะ  - ก�อสร�างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ๐ ๐ ๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ร�อยละของ  -ประชาชน กองช�าง

และลานกีฬาต�อต�าน- พร�อมลานกิจกรรมอนุสาวรียIเจ�าแม�จามเทวี พื้นที่ลาน มีลานอเนกประสงคI

ยาเสพติดอเนกประสงคI  มีพื้นที่ไม�น�อยกว�า 3,600.๐๐ ตารางเมตร อเนกประสงคI ไว�ใช�ประกอบกิจกรรม

ภายในสํานักงานเทศบาล (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล) ออกกําลังกาย

ตําบลบ�านกลาง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๗๔ โครงการก�อสร�างซุ�มปUายบอก  - ก�อสร�างซุ�มปUายบอกสถานที่ราชการ ๐ ๐ ๐ ๓๕๐,๐๐๐ จํานวน  - การติดต�อประสาน กองช�าง

สถานที่ราชการ   ขนาดกว�าง 8.00 เมตร สูง 5.50 เมตร ครุภัณฑIที่ งานประชาชนในหมู�สถานที่ราชการ   ขนาดกว�าง 8.00 เมตร สูง 5.50 เมตร ครุภัณฑIที่ งานประชาชนในหมู�

 สถานที่ก�อสร�างบริเวณทางเข�าสํานักงาน ได�มาตราฐาน บ�านสะดวกรวดเร็วขึ้น

เทศบาลตําบลบ�านกลาง (ตามรายละเอียด

แบบแปลนของเทศบาลตําบลบ�านกลาง)

๑๗๕ โครงการก�อสร�างเสริมไหล�ทาง  - ก�อสร�างเสริมไหล�ทาง คสล. ขนาดกว�าง ๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

 คสล. หมู�ที่ 7 บ�านร�องส�าว  1.40 – 1.90 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก

ยาวไม�น�อยกว�า 52.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

ไม�น�อยกว�า 83.00 ตารางเมตร  - การคมนาคมในหมู�

สถานที่ก�อสร�างบริเวณบ�านนางไพ ไชยยาส�าว บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น 

ถึงทางหลวงชนบท 2018 (ร�องส�าว-ดอยติ) 

(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล

ตําบลบ�านกลาง)



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ องคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ*านมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย

ผ.01
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิน่

๑๗๖ โครงการก�อสร�างขอบคัน-  - ก�อสร�างขอบคันกั้นดิน ขนาดกว�าง ๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ร�อยละของ  -ประชาชนไม�ประสบ กองช�าง

กั้นดิน หมู�ที่ 2 บ�านท�าล�อ– 0.15 เมตร ความสูง 0.35 เมตร ความยาว ความยาวที่ ป7ญหาน้ําท�วมขังกั้นดิน หมู�ที่ 2 บ�านท�าล�อ– 0.15 เมตร ความสูง 0.35 เมตร ความยาว ความยาวที่ ป7ญหาน้ําท�วมขัง

ศรีคํา          72.00 เมตรสถานที่ก�อสร�างบริเวณ ก�อสร�าง  - ลดป7ญหาอันตรายที่

ด�านหน�าอาคารอเนกประสงคIถึงทางโค�ง เกิดจากดินไหล

หอกระจายข�าวหมู�ที่ 2 บ�านท�าล�อ–ศรีคํา 

(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล

ตําบลบ�านกลาง) 

32,836,000  27,283,000  6,630,000  38,650,000  รวม 176 โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านเศรษฐกิจและการท#องเที่ยว
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห� 

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

๑ โครงการขยายเครือขาย  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - ผู�ประกอบการค�าขายใน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ผู�ประกอบการค�าขายใน กอง

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑ โครงการขยายเครือขาย  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  - ผู�ประกอบการค�าขายใน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ผู�ประกอบการค�าขายใน กอง
การตลาดและสงเสริม สถานที่การจําหนายสินค�า พื้นที่ตําบลบ�านกลางมีสถานที่ ความสําเร็จ พื้นที่ตําบลบ�านกลางมี สวัสดิการสังคม
เศรษฐกิจในท�องถิ่น ผู�ประกอบการค�าขายในพื้นที่ จําหนายสินค�า ของโครงการ สถานที่จําหนายสินค�า
(ถนนคนเดินบ�านกลาง) ตําบลบ�านกลาง  - ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่  - ประชาชนในพื้นที่มี

 - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน นันทนาการและเป7นแหลง สถานที่นันทนาการและ
สถานที่กิจกรรมนันทนาการและ พักผอนหยอยใจ เป7นแหลงพักผอนหยอนใจ
เป7นแหลงพักผอนหยอนใจให�แก
ประชาชน

๒ โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ  - เพื่อสงเสริม สนับสนุน  - สงเสริมการดําเนินการ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนมีรายได�เสริม กอง
จํานวน ๑๒ หมูบ�าน การพัฒนาผลิตภัณฑ>ของกลุม การพัฒนาผลิตภัณฑ>ของ ความสําเร็จ ในครอบครัว สวัสดิการสังคม
ในตําบลบ�านกลาง ดังนี้ อาชีพ ๑๒ หมูบ�านใน กลุมอาชีพ ๑๒ หมูบ�าน ของโครงการ

ตําบลบ�านกลาง ในตําบลบ�านกลาง



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านเศรษฐกิจและการท#องเที่ยว
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห� 

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๓ โครงการเสริมสร�างความรู�  - เพื่อสงเสริมอาชีพเกษตรตาม  - อบรมให�ความรู�แกกลุม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ  - เกษตรกรมีความรู� กอง
ด�านเศรษฐกิจพอเพียง แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เกษตรกร ทั้ง ๑๒ หมูบ�าน ควมพึงพอใจ เพิ่มขึ้น สามารถประกอบ สวัสดิการสังคมด�านเศรษฐกิจพอเพียง แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เกษตรกร ทั้ง ๑๒ หมูบ�าน ควมพึงพอใจ เพิ่มขึ้น สามารถประกอบ สวัสดิการสังคม

พอเพียงให�แกเกษตรเพื่อมุงสู เกี่ยวกับอาชีพการเกษตร ของผู�เข�า อาชีพตามหลักปรัชญา

การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ อบรม เศรษฐกิจพอเพียง

และมีความอยูดีมีสุข พอเพียง

๔ โครงการย�อนรอยวิถีชุมชน  - เพื่อให�ชุมชนมีความสามารถ  - กลุมอาชีพ และสตรีแมบ�าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ  - กลุมอาชีพสตรีแมบ�าน กอง

คนบ�านกลาง ตามแนว ด�านการตลาด การจําหนาย ในตําบลบ�านกลาง และ ความสําเร็จ มีรายได�เพิ่มขึ้น สวัสดิการสังคม

เศรษฐกิจพอเพียง สินค�า และการมีสวนรวม เครือขายสินค�าชุมชน (OTOP) ของโครงการ  - กลุมอาชีพสตรีแมบ�าน

 - เพื่อให�ชุมชนสามารถผลิต ทุกตําบลในอําเภอเมืองลําพูน มีสวนรวมในชุมชน และ

สินค�าชุมชนเพื่อจําหนาย คณะทํางานเครือขาย

 - เพื่อให�ชุมชนสามารถ  - ประชาชนได�จําหนาย

ชวยเหลือตนเองได�อยางยั่งยืน สินค�ามีรายได�เสริมใน

ครอบครัวมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านเศรษฐกิจและการท#องเที่ยว
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห� 

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๕ โครงการสงเสริมและ  - เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ>  - จัดทําศูนย>ข�อมูลแหลง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ระดับ   - เกิดแหลงทองเที่ยว กองวิชาการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวใน ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจ ทองเที่ยวในชุมชน ๑๒ หมูบ�าน ความสําเร็จ ชุมชนในตําบลบ�านกลาง และแผนงานพัฒนาแหลงทองเที่ยวใน ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจ ทองเที่ยวในชุมชน ๑๒ หมูบ�าน ความสําเร็จ ชุมชนในตําบลบ�านกลาง และแผนงาน

ชุมชนในตําบลบ�านกลาง ในชุมชน  - จัดฝHกอบรมผู�นําเที่ยวชม ของโครงการ  - ประชาชนสามารถ กอง

 - เพื่อสงเสริมอนุรักษ>วิถี แหลงทองเที่ยวในชุมชน บริหารจัดการแหลงทองเที่ยว สวัสดิการสังคม

ชีวิตดั้งเดิมของไทยตาม ทั้ง ๑๒ หมูบ�าน ชุมชนได�อยางมีประสิทธิภาพ กองการศึกษา

ประเพณีนิยมของท�องถิ่น  - จัดทําปJายบอกทาง และปJาย  - ประชาชนมีรายได�เสริม

ประวัติแหลงทองเที่ยว จากการทองเที่ยวชุมชน

 - จัดทําแผนพับข�อมูล  เพื่อ

ประชาสัมพันธ>แหลงทองเที่ยว

๖ โครงการฝHกอบรมอาชีพ  -เพื่อฝHกอบรมอาชีพให�กับ  - จัดฝHกอบรมอาชีพให�กับ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนมีทักษะความรู� กอง

ทั้ง ๑๒ หมูบ�าน ในตําบล ประชาชน ประชาชน ทั้ง ๑๒ หมูบ�าน ใน ผู�เข�ารับการ ด�านการประกอบอาชีพ สวัสดิการสังคม

บ�านกลาง  - เพื่อให�ประชาชนนําความรู� ตําบลบ�านกลาง ฝHกอบรม  - ประชาชนประกอบอาชีพ

ไปประกอบอาชีพได� สร�างรายได�ในครอบครัว



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านเศรษฐกิจและการท#องเที่ยว
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห� 

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๗ โครงการสงเสริมและพัฒนา  - เพื่อฝHกอบรมพัฒนาความรู�  - จัดฝHกอบรมพัฒนาความรู�ด�าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ  - กลุมวิสาหกิจชุมชนมี กอง

กลุมอาชีพ เทคนิคการผลิตสินค�า เทคนิคการผลิตสินค�า รูปแบบ ควมพึงพอใจ ความรู�เกี่ยวกับการดําเนิน สวัสดิการสังคมกลุมอาชีพ เทคนิคการผลิตสินค�า เทคนิคการผลิตสินค�า รูปแบบ ควมพึงพอใจ ความรู�เกี่ยวกับการดําเนิน สวัสดิการสังคม

ในตําบลบ�านกลาง รูปแบบผลิตภัณฑ> การพัฒนา ผลิตภัณฑ> การพัฒนาคุณภาพ ของผู�เข�า กลุมชุมชนได�

คุณภาพสินค�าบริหารงาน สินค�า บริหารงานกลุมอาชีพ อบรม

กลุมอาชีพให�กับกลุม ให�กับกลุม อาชีพในตําบล

อาชีพในตําบลบ�านกลาง บ�านกลาง

๘ โครงการฝHกอบรมความรู�  - เพื่ออบรมความรู�ด�านการ  - จัดฝHกอบรมให�ความรู�แกกลุม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ระดับ  - กลุมวิสาหกิจชุมชนมี กอง

เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนและ บริหารงานให�กับกลุมวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชนในตําบลบ�านกลาง ควมพึงพอใจ ความรู�เกี่ยวกับการดําเนินงาน สวัสดิการสังคม

การบริหารงานเครือขาย ชุมชนในตําบลบ�านกลาง ของผู�เข�า กลุมชุมชนได�

อบรม  - ประชาชนสามารถควบคุม

ระบบบัญชีสร�างรายได�เสริม

ในครอบครัว



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านเศรษฐกิจและการท#องเที่ยว
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห� 

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๙ โครงการอุดหนุน  - เพื่อสงเสริม สนับสนุน และ  - อุดหนุนเงินทุนดําเนินการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ระดับ  - กลุมเกษตรในตําบล กอง

ศูนย>บริการและถายทอด พัฒนาการประกอบอาชีพ ให�แกศูนย>บริการ และถายทอด ความสําเร็จ บ�านกลาง ได�รับการสนับสนุน สวัสดิการสังคมศูนย>บริการและถายทอด พัฒนาการประกอบอาชีพ ให�แกศูนย>บริการ และถายทอด ความสําเร็จ บ�านกลาง ได�รับการสนับสนุน สวัสดิการสังคม

เทคโนโลยีการเกษตร เกษตร ในตําบลบ�านกลาง เทคโนโลยีการเกษตร ของโครงการ ความรู�ด�านเทคโนโลยี

 ตําบลบ�านกลาง  - ประชาชนพัฒนาผลผลิต

มีรายได�เสริมในครอบครัว

๑๐ โครงการฝHกอบรมอาชีพ  - เพื่อฝHกอบรมอาชีพเสริม  -จัดฝHกอบรมอาชีพเสริมให�แก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน  - เด็กและเยาวชนมีความรู� กอง

เสริมเพิ่มรายได�แกกลุม ให�แกเด็กและเยาวชน ทั้ง ๑๒ เด็กและเยาวชน ทั้ง ๑๒ หมูบ�าน ผู�เข�ารับการ และทักษะด�านอาชีพ สวัสดิการสังคม

เยาวชนตําบลบ�านกลาง หมูบ�านในตําบลบ�านกลาง ในตําบลบ�านกลาง ฝHกอบรม สามารถนําประยุกต>สร�าง

อาชีพเสริม และสร�างรายได�

๑๑ โครงการอุดหนุนกลุมผู�ติด  - เพื่ออุดหนุนเงินทุนในการ  - อุดหนุนเงินทุนในการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน  - กลุมผู�ติดเชื้อเอดส>มีเงินทุน กอง

เชื้อเอดส> (กลุมทานตะวัน) ประกอบอาชีพกลุมผู�ติดเชื้อ ประกอบอาชีพกลุมผู�ติดเชื้อเอดส> ผู�ที่ได�รับการ ในการประกอบอาชีพและ สวัสดิการสังคม

ตําบลบ�านกลาง เอดส> (กลุมทานตะวัน) (กลุมทานตะวัน) ตําบลบ�านกลาง อุดหนุน มีรายได�

ตําบลบ�านกลาง

1,040,000   1,040,000    1,040,000   1,040,000   รวม ๑1 โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านสังคมและวัฒนธรรม
๓.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการรวมพลังแผ�นดิน  - เพื่อบูรณาการหน�วยงาน  - สนับสนุนหน�วยงานที่มี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน  - ตําบลบ'านกลางมีการ กอง

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01   ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

ขจัดสิ้นยาเสพติด ทุกภาคส�วนที่เกี่ยวข'องในการ หน'าที่รับผิดชอบดําเนินการ ผู'เข'าร�วม ดําเนินงานป1องกัน และแก'ไข สาธารณสุขและ
ดําเนินงานป1องกัน และแก'ไข ปราบปรามผู'ค'ายาเสพติดใน กิจกรรม ป5ญหายาเสพติดอย�างมี สิ่งแวดล'อม
ป5ญหายาเสพติดภายใต'ศูนย8 พื้นที่อบรมให'ความรู'เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพ 
ปฏิบัติการต�อสู'เพื่อเอาชนะ โทษของยาเสพติด
ยาเสพติด ทต.บ'านกลาง แก�ประชาชนตําบลบ'านกลาง

เพื่อป1องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในตําบลให'หมดไป

100,000     100,000       100,000      100,000      รวม ๑ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านสังคมและวัฒนธรรม
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ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01   ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑ โครงการพัฒนาระบบงาน  - เพื่อให�ประชาชนในชุมชน จัดฝ"กอบรมและศึกษาดูงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนและ กอง
คุ�มครองเด็กชุมชนในตําบล เฝ.าระวังป.องกันแก�ไขป2ญหา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พรบ.คุ�มครองเด็ก ความพึงพอใจ อาสาสมัครคุ�มครองเด็ก สวัสดิการสังคม
บ�านกลาง เด็ก  ตาม พรบ.คุ�มครองเด็ก  พ.ศ. 2546 แก>เด็ก ประชาชน ของผู�เข�ารับ มีความรู� และทักษะ

พ.ศ.๒๕๔๖ และ อาสาสมัครคุ�มครองเด็ก การฝ"กอบรม ในการเฝ.าระวังป2ญหา
  - เพื่อให�เด็กในชุมชนได�รับ ในเทศบาลตําบลบ�านกลาง เด็กถูกต�องตาม พรบ.
การดูแลและช>วยเหลืออย>าง คุ�มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
ทันท>วงที

๒ โครงการเสริมสร�างเครือข>าย  -เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  - จัดฝ"กอบรมให�ความรู� เกี่ยวกับการ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ระดับ  - อาสาสมัครมีศักยภาพ กอง
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ (อพมก.) สําหรับการดูแลผู�พิการ ช>วยเหลือดูแลผู�พิการ ให�กับ ความพึงพอใจ ในการดูแลผู�พิการแต>ละ สวัสดิการสังคม
ความมั่นคงของมนุษยG เพื่อ ในแต>ละประเภท อาสาสมัคร และ ผู�สนใจ ของผู�เข�ารับ ประเภท
ช>วยเหลือผู�พิการตําบล  - เพื่อสร�างเครือข>ายอาสาสมัคร การฝ"กอบรม  - มีเครือข>ายอาสาสมัครฯ 
บ�านกลาง (อพมก.) ตําบล (อพมก.) ทั้ง ๑๒ หมู>บ�าน ใน ดูแลผู�พิการทั้ง  ๑๒  
บ�านกลาง ตําบลบ�านกลาง หมู>บ�านในตําบลบ�านกลาง



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านสังคมและวัฒนธรรม
๓.2 แผนงานสร(างความเข(มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01   ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๓ โครงการเสริมสร�างเครือข>าย  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - จัดฝ"กอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ระดับ  - อาสาสมัครมีศักยภาพ กองโครงการเสริมสร�างเครือข>าย  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - จัดฝ"กอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการ ระดับ  - อาสาสมัครมีศักยภาพ กอง
อาสาสมัครดูแลผู�สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู�สูงอายุที่บ�าน ดูแล ช>วยเหลือผู�สูงอายุให�กับ ความพึงพอใจ ในการดูแลผู�สูงอายุ สวัสดิการสังคม
ที่บ�าน (อผส.) ในตําบล (อผส.) สําหรับการดูแลผู�สุงอายุ อาสาสมัครดูแลผู�สูงอายุที่บ�าน(อผส.) ของผู�เข�ารับ  - มีเครือข>ายอาสาสมัครฯ 

บ�านกลาง  - เพื่อสร�างเครือข>ายอาสาสมัคร ทั้ง ๑๒ หมู>บ�านในตําบลบ�านกลาง การฝ"กอบรม ดูแลผู�สูงอายุ 

ดูแลผู�สูงอายุที่บ�าน (อผส.) ทั้ง ทั้ง ๑๒ หมู>บ�าน

๑๒ หมู>บ�าน ในตําบลบ�านกลาง

๔ โครงการสมทบ/อุดหนุน  - เพื่อส>งเสริม สนับสนุน และ  - สมทบ/อุดหนุนเงินให�กับกองทุน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนได�รับ กอง

กองทุนสวัสดิการชุมชน พัฒนาระบบสวัสดิการชุนให�กับ สวัสดิการชุมชนตําบลบ�านกลาง สมาชิกที่ได� สวัสดิการพื้นฐานอย>าง สวัสดิการสังคม

ตําบลบ�านกลาง ประชาชนตําบลบ�านกลาง โดย สําหรับจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน รับการสมทบ ทั่วถึง และเปLนธรรม

ยึดหลักหุ�นส>วนการพัฒนา ให�กับสมาชิกที่มีสิทธิตามระเบียบ /อุดหนุน  - ประชาชนเกิดจิตสํานึก

ประชาชน ๑ ส>วน อปท. กองทุนฯ การออม ในการจัด

๑ ส>วนและรัฐบาล ๑ ส>วน สวัสดิการให�กับคน

ในชุมชน



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านสังคมและวัฒนธรรม
๓.2 แผนงานสร(างความเข(มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01   ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๕ โครงการเฝ.าระวังการค�า  - เพื่อให�ประชาชนในชุมชน  - จัดฝ"กอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับความ  - ประชาชนตระหนักถึง กอง

มนุษยG และการป.องกัน ตระหนักถึงความสําคัญของ ค�ามนุษยGและการกระทําความรุนแรง พึงพอใจ ความสําคัญของป2ญหา สวัสดิการสังคม

แก�ไขป2ญหาความรุนแรง ป2ญหาการค�ามนุษยG และป2ญหา ต>อเด็ก  สตรี  และบุคคลใน ของผู�เข�ารับ การค�ามนุษยGและสามารถ

ต>อเด็ก สตรี และบุคคล ความรุนแรงต>อเด็ก สตรีใน ครอบครัวให�กับประชาชนในตําบล การฝ"กอบรม ป.องกันและแก�ป2ญหาการ

ในครอบครัว ครอบครัว บ�านกลาง กระทําความรุนแรงต>อเด็ก

สตรีและบุคคลในครอบครัว

๖ โครงการพัฒนาศักยภาพผู�นํา  - เพื่อส>งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  - จัดฝ"กอบรม และศึกษาดูงาน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ระดับความ  - ผู�เข�ารับการฝ"กอบรม กอง

ท�องถิ่นคณะทํางานศูนยG อบรมให�มีความรู�แก>ผู�นําท�องถิ่น  - เพื่อส>งเสริมและพัฒนาศักยภาพ พึงพอใจ ได�รับความรู�และสามารถ สวัสดิการสังคม

พัฒนาครอบครัวชุมชนและ คณะทํางานศูนยGพัฒนาครอบครัว อบรมให�ความรู�แก>ผู�นําท�องถิ่น ของผู�เข�ารับ พัฒนาศักยภาพของตนเอง

สภาเด็กและเยาวชน ชุมชนสภาเด็กและเยาวชนใน คณะทํางานศูนยGพัฒนาครอบครัว การฝ"กอบรม และนํามาประยุกตGใช�

ตําบลบ�านกลาง ตําบลบ�านกลาง ทั้ง ๑๒ หมู>บ�าน ชุมชนสภาเด็กและเยาวชนใน พัฒนาชุมชนอย>างยั่งยืน

ตําบลบ�านกลาง ทั้ง 12 หมู>บ�าน
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๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านสังคมและวัฒนธรรม
๓.2 แผนงานสร(างความเข(มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01   ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๗ โครงการพัฒนาวิทยากร  - เพื่อพัฒนาศักยภาพผู�นํา  - ฝ"กอบรม และศึกษาดูงานด�าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน  - ผู�นําชุมชนมีความรู� กอง๗ โครงการพัฒนาวิทยากร  - เพื่อพัฒนาศักยภาพผู�นํา  - ฝ"กอบรม และศึกษาดูงานด�าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน  - ผู�นําชุมชนมีความรู� กอง

กระบวนการเพื่อพัฒนา ชุมชนเกี่ยวกับการเปLนวิทยากร วิทยากรกระบวนการให�กับกลุ>ม ผู�นําชุมชน และมีทักษะด�านวิทยากร สวัสดิการสังคม

ชุมชน กระบวนการในการจัดทําเวที ผู�นําชุมชน ทั้ง ๑๒ หมู>บ�าน ที่สามารถเปLน กระบวนการในการทํา

ประชาคมในหมู>บ�าน วิทยากรได� หน�าที่วิทยากรกระบวน

การเวทีประชาคมหมู>บ�าน

ได�อย>างมีประสิทธิภาพ

๘ โครงการเสริมสร�างสายใยรัก  - เพื่อให�สมาชิกในครอบครัว  - จัดฝ"กอบรมความรู�เกี่ยวกับ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ระดับ  - สร�างความสัมพันธGอันดี กอง

ถักทอสายใยครอบครัว มีความรู�และทักษะการดําเนิน การดํารงชีวิตในครอบครัว และ ความพึงพอใจ ระหว>างสมาชิกใน สวัสดิการสังคม

ชีวิตด�วยกันอย>างมีความสุข จัดกิจกรรมสัมพันธGให�กับ สมาชิกทั้ง ของผู�เข�ารับ ครอบครัวและเสริมสร�าง

๑๒ หมู>บ�าน การฝ"กอบรม ความเข�มแข็งของ

สถาบันครอบครัว
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๙ โครงการสงเคราะหGช>วยเหลือ  - เพื่อสงเคราะหGเครื่องอุปโภค  - จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปLน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนผู�ยากไร� กอง๙ โครงการสงเคราะหGช>วยเหลือ  - เพื่อสงเคราะหGเครื่องอุปโภค  - จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปLน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนผู�ยากไร� กอง

ผู�ยากจน ดูแลผู�ยากไร� บริโภคที่จําเปLนต>อการยังชีพ ต>อการยังชีพในการช>วยเหลือแก> ความสําเร็จ ผู�ด�อยโอกาส และ สวัสดิการสังคม

ผู�ด�อยโอกาส ผู�ประสบ ช>วยเหลือแก>ผู�ยากไร� ผู�ด�อย ผู�ยากไร� ผู�ด�อย โอกาส ผู�ประสบภัย ในการจัดซื้อ ผู�ประสบภัย ได�รับ

ป2ญหาความเดือดร�อน ผู�ประสบภัยพิบัติ กรณีเกิด กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน เร>งช>วยเหลือ การสงเคราะหGช>วยเหลือ

ภัยพิบัติฉุกเฉิน ครอบครัว และค>าใช�จ>ายในการ เครื่องอุปโภค  บริโภค 

บรรเทาความเดือดร�อน ที่จําเปLน

 - เพื่อเปLนค>าใช�จ>ายในการสงเคราะหG

ช>วยเหลือดูแลครอบครัวผู�ยากไร�

ผู�ด�อยโอกาส และผู�ประสบป2ญหา

ความเดือดร�อนเร>งด>วนในชุมชน ด�วย

การจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
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๑๐ โครงการจัดทําแผนชุมชน  - เพื่อสนับสนุนการส>งเสริม  - จัดฝ"กอบรมและประชุม ประชาคม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับความ ประชาชนได�ร>วมแสดง กอง๑๐ โครงการจัดทําแผนชุมชน  - เพื่อสนับสนุนการส>งเสริม  - จัดฝ"กอบรมและประชุม ประชาคม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับความ ประชาชนได�ร>วมแสดง กอง

ปรับปรุงแผนชุมชนวิเคราะหG ผู�นําคณะกรรมการหมู>บ�าน และ พึงพอใจ ความคิดเห็นทําให�มี สวัสดิการสังคม

ป2ญหา วางแผน บูรณาการแผน ประชาคม ทั้ง ๑๒ หมู>บ�าน ของผู�เข�ารับ แบบแผนแนวทาง

จากทุกภาคส>วน การฝ"กอบรม การพัฒนาชุมชน

๑๑ โครงการสร�างบ�านและซ>อม  - เพื่อสร�างบ�านและซ>อมแซม  - ก>อสร�างบ�านและซ>อมแซมบ�าน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนบ�าน  - ผู�ยากไร�มีที่อยู>อาศัย กอง

แซมบ�านผู�ยากไร� บ�านแก>ประชาชนผู�ยากไร� ให�แก>ประชาชนผู�ยากไร�ในพื้นที่ ที่ได�รับ ที่มั่นคงแข็งแรง มีความ สวัสดิการสังคม

ตําบลบ�านกลาง การซ>อมแซม ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยGสิน

๑๒ โครงการอุดหนุนศูนยGพัฒนา  - เพื่อสํารวจข�อมูลความจําเปLน  - อุดหนุนเงินให�แก>ศูนยGพัฒนา ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จํานวน  - สมาชิกในครอบครัวเกิด กอง

ครอบครัว ๑๒ หมู>บ�านและ สําหรับวิเคราะหG  และวาง ครอบครัวระดับหมู>บ�าน ๑๒ หมู>บ�าน ผู�ที่ได�รับ ความรัก สามัคคีเอื้ออาทร สวัสดิการสังคม

ศูนยGพัฒนาครอบครัวตําบล แนวทางการแก�ไขป2ญหา และศูนยGพัฒนาครอบครัวตําบล การอุดหนุน ดูแลเอาใจใส>ต>อกันเปLน

บ�านกลาง ครอบครัวในชุมชน บ�านกลาง ครอบครัวที่เข�มแข็ง
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๑๓ โครงการฝ"กอบรมค>าย  - เพื่อให�สมาชิกในครอบครัวเข�าใจ  - จัดฝ"กอบรมค>ายครอบครัวคุณธรรม ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ระดับความ  - ครอบครัวในชุมชน กอง๑๓ โครงการฝ"กอบรมค>าย  - เพื่อให�สมาชิกในครอบครัวเข�าใจ  - จัดฝ"กอบรมค>ายครอบครัวคุณธรรม ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ระดับความ  - ครอบครัวในชุมชน กอง

ครอบครัวคุณธรรม อิ่มรัก บทบาทของตนที่มีต>อครอบครัว อิ่มรัก ป2นสุข แก>ครอบครัวทั้ง ๑๒ พึงพอใจ สามารถดํารงอยู>ร>วมกัน สวัสดิการสังคม

ป2นสุข  - เพื่อสร�างเครือข>ายครอบครัว หมู>บ�านในตําบลบ�านกลาง ของผู�เข�ารับ อย>างมีความสุขและ

คุณธรรมในพื้นที่ การฝ"กอบรม มีคุณธรรม

๑๔ โครงการอุดหนุน  - เพื่อส>งเสริมการทํางานของ  - อุดหนุนเงินให�แก>คณะกรรมการ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จํานวน  - คณะกรรมการหมู>บ�าน กอง

คณะกรรมการหมู>บ�านทั้ง คณะกรรมการหมู>บ�านด�าน หมู>บ�าน ทั้ง๑๒ หมู>บ�าน ในตําบล ผู�ที่ได�รับ ได�ดําเนินงานด�านการ สวัสดิการสังคม

๑๒ หมู>บ�าน ในตําบล การปกครอง และรักษาความ บ�านกลาง การอุดหนุน ปกครอง และรักษาความ

บ�านกลาง สงบเรียบร�อย สงบเรียบร�อย

๑๕ โครงการเสริมสร�างทักษะชีวิต  - เพื่อสร�างทักษะชีวิตแก>เด็ก  - จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตให�แก> ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน  - เด็ก เยาวชน ตระหนักถึง กอง

แก>เด็กและเยาวชนตําบล เยาวชนและให�ตระหนักถึง เด็กและเยาวชน ทั้ง ๑๒ หมู>บ�าน ผู�เข�าร>วม การมีส>วนร>วมในการดูแล สวัสดิการสังคม

บ�านกลาง การมีส>วนร>วมในชุมชน โดยการจัดอบรมให�ความรู� โครงการ เฝ.าระวังป2ญหาสังคมได�

๑๖ โครงการพัฒนาเด็ก และ  - เพื่อให�เด็กและเยาวชนใน  - จัดตั้งศูนยGการเรียนรู�  ๑ ตําบล ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ระดับ  - เด็ก เยาวชนได�รับการ กอง

เยาวชนในชุมชน ชุมชนได�รับการพัฒนาและ  ๑ ศูนยGการเรียนรู� ให�แก>เด็กและ ความสําเร็จ ดูแลและส>งเสริมพัฒนาการ สวัสดิการสังคม

เติบโตอย>างมีคุณภาพ เยาวชนในตําบลบ�านกลาง ในการจัดตั้ง เรียนรู�อย>างทั่วถึง 
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๑๗ โครงการพัฒนาและ  - เพื่อปรับปรุงให�มีสถานที่ใน  - ทําการปรับปรุงห�องให�เหมาะสม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ตําบลบ�านกลางมี กอง

บริหารงานศูนยGเจริญวัย การบริการรับเลี้ยงเด็กใน กับการดูแลเด็ก คือ ความสําเร็จ สถานที่บริการรับเลี้ยงเด็ก การศึกษา

ตําบลบ�านกลาง ตําบลบ�านกลาง  ๑) ห�องเด็กอ>อน อายุ ๓ ถึง ๘ เดือน ปรับปรุง ที่มีมาตรฐาน

(Nurseries)  - เพื่อฝ"กอบรมเตรียมความพร�อม (ห�องหนอนน�อย)  - ลดป2ญหาภาระการ

ตําบลบ�านกลาง สําหรับผู�ดูแลเด็ก ให�มีความ  ๒) ห�องเด็กอายุ ๘ เดือน ถึง ๑ ขวบ เลี้ยงดูเด็กแก>ผู�ปกครอง

รู�ทฤษฎีและปฏิบัติในการ ๒ เดือน (ห�องดักแด�) ที่ติดภาระงาน

ดูแลเด็ก  ๓) ห�องเด็ก อายุ ๑ ขวบ ๒ เดือน ถึง  - ผู�ดูแลเด็กมีความรู�

 ๒ ขวบครึ่ง (ผีเสื้อ) ทฤษฎีและปฏิบัติใน

 - จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑGที่จําเปLนในการ

ดูแลเด็กเล็ก

 - ฝ"กอบรมเตรียมความพร�อมสําหรับ

ผู�ดูแลเด็ก ให�มีความรู�ทฤษฎีและ

ปฏิบัติในการดูแลเด็ก



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านสังคมและวัฒนธรรม
๓.2 แผนงานสร(างความเข(มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01   ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๘ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อฝ"กอบรมให�ความรู�และ  - จัดกิจกรรมฝ"กอบรมศึกษาดู ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนผู�  - ผู�สูงอายุสามารถพัฒนา กอง๑๘ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อฝ"กอบรมให�ความรู�และ  - จัดกิจกรรมฝ"กอบรมศึกษาดู ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนผู�  - ผู�สูงอายุสามารถพัฒนา กอง

และคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ ศึกษาดูงาน งานให�ความรู�แก>ผู�สูงอายุในตําบล สูงอายุที่เข�า ศักยภาพของตนเอง อย>าง สวัสดิการสังคม

ในโรงเรียนป2จฉิมาลัย - เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู�สูงอายุ บ�านกลางและผู�ที่มีหน�าที่เกี่ยวข�อง ร>วมโครงการ สมวัย และมีคุณภาพชีวิต

ให�มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให�ได�รับองคGความรู�รอบด�านและ ที่ดีขึ้น

เหมาะสมตามวัย เช>นด�านสุขอนามัย

 ด�านภูมิป2ญญาศิลปะวัฒนธรรม

ประเพณี ด�านอาชีพ ด�านสังคม 

เปLนต�น

๑๙ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อส>งเสริมให�เยาวชนได�ทํา  - จัดการอบรมและศึกษาดูงานให�กับ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ระดับความ  -  เยาวชนในพื้นที่ตําบล กอง

เยาวชนตําบลบ�านกลาง กิจกรรมที่เปLนประโยชนG เยาวชนในตําบลบ�านกลาง พึงพอใจ บ�านกลางได�ร>วมกันทํา สวัสดิการสังคม

 - เพื่อส>งเสริมให�เยาวชนใช� ของผู�เข�ารับ กิจกรรมที่เปLนประโยชนG

เวลาว>างให�เปLนประโยชนG การอบรม



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านสังคมและวัฒนธรรม
๓.2 แผนงานสร(างความเข(มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01   ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๒๐ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อฝ"กอบรมให�ความรู�และ  - จัดกิจกรรมฝ"กอบรมศึกษาดู ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนสตรี  - สตรีสามารถพัฒนา กอง๒๐ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อฝ"กอบรมให�ความรู�และ  - จัดกิจกรรมฝ"กอบรมศึกษาดู ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนสตรี  - สตรีสามารถพัฒนา กอง

และคุณภาพชีวิตสตรี ศึกษาดูงาน งานให�ความรู�แก>ผู�สูงอายุในตําบล ที่เข�าร>วม ศักยภาพของตนเองและ สวัสดิการสังคม

ในโรงเรียนมัชฉิมาลัย - เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู�สูงอายุ บ�านกลางและผู�ที่มีหน�าที่เกี่ยวข�อง โครงการ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ให�มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให�ได�รับองคGความรู�รอบด�านและ

เหมาะสมตามวัย เช>นด�านสุขอนามัย

ด�านภูมิป2ญญาศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณี ด�านอาชีพ ด�านสังคม

เปLนต�น

๒๑ โครงการวันเยาวชนแห>งชาติ  - เพื่อส>งเสริมให�เยาวชนได�ทํา  - จัดกิจกรรมวันเยาวชนให�เยาวชน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวน  - เยาวชนในพื้นที่ตําบล กอง

กิจกรรมที่เปLนประโยชนG ในตําบลบ�านกลางและพื้นที่ใกล� ผู�เข�าร>วม บ�านกลางได�ร>วมกันทํา สวัสดิการสังคม

 - เพื่อส>งเสริมให�เยาวชนใช� เคียงได�ร>วมกันทํากิจกรรมที่เปLน กิจกรรม กิจกรรมที่เปLนประโยชนG

เวลาว>างให�เปLนประโยชนG ประโยชนGสําหรับเยาวชน

5,396,000  5,416,000  5,336,000  5,336,000   รวม ๒๑ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านสังคมและวัฒนธรรม
๓.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการวันสําคัญทาง  - เพื่อให�เด็ก เยาวชน และ  - จัดกิจกรรมตักบาตร ๑๕๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ จํานวน  - เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01   ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

โครงการวันสําคัญทาง  - เพื่อให�เด็ก เยาวชน และ  - จัดกิจกรรมตักบาตร จํานวน  - เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา
ศาสนา ประชาชนในตําบลบ�านกลาง เทโวโรหนะหลังวันออกพรรษา ประชาชน ในตําบลบ�านกลาง ตลอดจน

ได�ตระหนักถึงความสําคัญ ๑ วัน  ที่เข�าร5วม คณะผู�บริหาร พนักงาน
ของพระพุทธศาสนา  - จัดกิจกรรมถวายเทียนจํานํา กิจกรรม เทศบาลมีความตระหนักใน
 - เพื่อปลูกฝ;งคุณธรรม พรรษาทั้ง ๑๐ วัด ในตําบล ความสําคัญของการประพฤติ
จริยธรรมให�แก5เด็ก เยาวชน บ�านกลาง ตนให�ถูกต�องตามหลักศาสนา
และประชาชนในตําบล  - จัดกิจกรรมฟ;งเทศน?วันพระ
บ�านกลางในการประพฤติตน ในช5วงเข�าพรรษา

ให�ถูกต�องตามหลักศาสนาพุทธ  - จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

๒ โครงการก5อสร�าง  - เพื่อเปAนการอนุรักษ? ฟBCนฟู  - ก5อสร�างพิพิธภัณฑ?พื้นบ�าน ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ  - ภูมิป;ญญาพื้นบ�านได�รับการ กองการศึกษา
พิพิธภัณฑ?พื้นบ�าน ภูมิป;ญญาพื้นบ�าน จํานวน ๑ หลัง สถานที่ก5อสร�าง ความสําเร็จ อนุรักษ? ฟBCนฟู ให�คงอยู5ต5อไป

 - เพื่อใช�เปAนแหล5งเรียนรู� บริเวณสนามกีฬา ในการ  - ตําบลบ�านกลางมีแหล5ง
ภูมิป;ญญาพื้นบ�านในตําบล ตําบลบ�านกลาง ก5อสร�าง เรียนรู�เกี่ยวกับภูมิป;ญญา
บ�านกลาง พื้นบ�านในตําบล



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านสังคมและวัฒนธรรม
๓.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01   ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๓ โครงการเทิดพระเกียรติ  - เพื่อน�อมรําลึกในพระมหา  - ดําเนินการประกอบพิธี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนในเขตตําบล กองการศึกษา๓ โครงการเทิดพระเกียรติ  - เพื่อน�อมรําลึกในพระมหา  - ดําเนินการประกอบพิธี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนในเขตตําบล กองการศึกษา

พระนางจามเทวี เนื่องใน กรุณาธิคุณ ปฐมกษัตรีย?แห5งเมือง เทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ประชาชน บ�านกลาง ได�แสดงออกถึง

วันคล�ายวันประสูติ หริภุญชัย จังหวัดลําพูน เนื่องในวันคล�ายวันประสูติ ที่เข�าร5วม ความกตัญIูกตเวทิตา

ในป;จจุบัน กิจกรรม น�อมรําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ อันก5อให�เกิด

ความเปAนสิริมงคลแก5ตนเอง

และตําบลบ�านกลาง

๔ โครงการสรงน้ํา  - เพื่อให�เด็ก เยาวชน และ  - จัดกิจกรรมเข�าร5วมงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน  - ประเพณีและวัฒนธรรม กองการศึกษา

พระบรมธาตุหริภุญชัย ประชาชนในตําบลบ�านกลาง สรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย ผู�เข�าร5วม ได�รับการอนุกรักษ?ไว�

เห็นความสําคัญของประเพณี (จํานวน ๔๕,๐๐๐.-บาท) กิจกรรม

ในจังหวัดลําพูน  - จัดกิจกรรมเข�าร5วมงาน

 - เพื่อสร�างความร5วมมือ และ แห5น้ําทิพย?ดอยขะม�อ  

เครือข5ายทางศาสนาของ

ประชาชนทั้งจังหวัดลําพูน



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านสังคมและวัฒนธรรม
๓.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01   ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๕ โครงการสืบสานประเพณี -  เพื่อเปAนการสืบสานประเพณี -  จัดกิจกรรมวันลอยกระทงให� ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จํานวน -  ประเพณีและวัฒนธรรมได� กองการศึกษา๕ โครงการสืบสานประเพณี -  เพื่อเปAนการสืบสานประเพณี -  จัดกิจกรรมวันลอยกระทงให� ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จํานวน -  ประเพณีและวัฒนธรรมได� กองการศึกษา

ลอยกระทง ที่ดีงามของไทย ประชาชนในตําบลบ�านกลาง ผู�เข�าร5วม รับการอนุรักษ?ไว�

 - เพื่อส5งเสริม และอนุรักษ? เข�ามามีส5วนร5วมในการจัดงาน กิจกรรม

วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา

๖ โครงการสืบสานประเพณี -  เพื่อเปAนการสืบสานประเพณี -  จัดกิจกรรมวันสงกรานต?ให� ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จํานวน -  ประเพณีและวัฒนธรรมได� กองการศึกษา

สงกรานต? ที่ดีงามของไทย  ประชาชนในตําบลบ�านกลาง ผู�เข�าร5วม รับการอนุรักษ?ไว�

 - เพื่อส5งเสริม และอนุรักษ? เข�ามามีส5วนร5วมในการจัดงาน กิจกรรม

วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา

๗ โครงการส5งเสริม  - เพื่อสืบทอดการเรียนรู�  - จัดอบรมการเรียนรู� ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน -  ประเพณีประจําตําบล กองการศึกษา

การเรียนรู�ภูมิป;ญญา ภูมิป;ญญาท�องถิ่นให�คงอยู5สืบไป ภูมิป;ญญาท�องถิ่นให�แก5เด็ก ผู�เข�าร5วม บ�านกลางได�รับการสืบทอด

ท�องถิ่น เยาวชน และประชาชนใน กิจกรรม และอนุรักษ?รักษาไว�

ท�องถิ่น



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านสังคมและวัฒนธรรม
๓.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01   ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๘ โครงการเทศกาลลําไย  - เพื่อเปAนการสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมส5งเสริมเทศกาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน  - ประเพณีและวัฒนธรรม กองการศึกษา๘ โครงการเทศกาลลําไย  - เพื่อเปAนการสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมส5งเสริมเทศกาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน  - ประเพณีและวัฒนธรรม กองการศึกษา

ผลไม� มหัศจรรย? ที่ดีงามของจังหวัดลําพูน ลําไย ของจังหวัดลําพูน เช5น ผู�เข�าร5วม ได�รับการอนุรักษ?ไว�

เมืองลําพูน  - เพื่อส5งเสริมและประชาสัมพันธ? เดินขบวน จัดนิทรรศการ ฯลฯ กิจกรรม

การจัดงานให�เปAนที่รู�จักแก5

ประชาชนโดยทั่วไป

๙ โครงการส5งเสริมศิลปะ  - เพื่อส5งเสริมศิลปะการแสดง  - จัดกิจกรรมอบรม ฝRกซ�อม ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ระดับ  - ศิลปะการแสดงวัฒนธรรม กองการศึกษา

การแสดง วัฒนธรรมท�องถิ่น ศิลปะการแสดงวัฒนธรรมท�องถิ่น ความสําเร็จ ท�องถิ่น ได�รับการสืบทอด

วัฒนธรรมท�องถิ่น  - จัดหาวัสดุอุปกรณ?ประกอบการ ของโครงการ

อบรมฝRกซ�อม

๑๐ โครงการเปTดบ�าน  - เพื่อเปTดพื้นที่ทางศลิปวัฒนธรรม  - จัดกิจกรรมแสดงบนเวที ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ประเพณีวัฒนธรรม กองการศึกษา

ผ5อเมือง  - เพื่อประชาสัมพันธ?เผยแพร5 สาธารณะ ความพึงพอใจ ตําบลบ�านกลางได�รับ

ศิลปวัฒนธรรม ของตําบล  - จัดกิจกรมเสวนา ของผู�เข�าร5วม การเผยแพร5ให�เปAนแหล5ง

บ�านกลาง  - จัดกิจกรรมในห�องประชุม กิจกรรม ท5องเที่ยวเชิงอนุรักษ?

 - จัดการแสดงระดับชาติ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านสังคมและวัฒนธรรม
๓.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01   ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๑ โครงการส5งเสริมพุทธศาสนา -  เพื่อเปAนการปลูกฝ;งคุณธรรม  - อุดหนุนงบประมาณการ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ จํานวนหน5วย -  เด็กและเยาวชนในตําบล กองการศึกษา๑๑ โครงการส5งเสริมพุทธศาสนา -  เพื่อเปAนการปลูกฝ;งคุณธรรม  - อุดหนุนงบประมาณการ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ จํานวนหน5วย -  เด็กและเยาวชนในตําบล กองการศึกษา

แก5เด็ก เยาวชน และ จริยธรรมให�แก5เด็ก เยาวชน จัดกิจกรรมอุปสมบท / งานที่ได�รับ บ�านกลาง มีคุณธรรมและ

ประชาชนตําบลบ�านกลาง และประชาชนในตําบล บรรพชาสามเณรและบวช เงินอุดหนุน จริยธรรม 

 - เพื่อสืบสานประเพณีของ ศีลจาริณีให�แก5เด็กเยาวชนและ  - กิจกรรม และประเพณี

ศาสนาพุทธให�คงอยู5ตลอดไป ประชาชนในตําบลบ�านกลาง สําคัญทางพุทธศาสนาได�รับ

 - เพื่อให�เด็ก เยาวชน และ (จํานวน 10๐,๐๐๐ บาท) การสืบทอด

ประชาชนเห็นความสําคัญ  - อุดหนุนกิจกรรมการสอน

และยึดมั่นในพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย?

แก5เด็กและเยาวชน

(จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท)

 - อุดหนุนกิจกรรมธรรมะสัญจร

แก5ประชาชนตําบลบ�านกลาง

(จํานวน 5๐,๐๐๐ บาท)

1,630,000   1,055,000  1,055,000 1,055,000    รวม ๑๑ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านสังคมและวัฒนธรรม
๓.4 แผนงานงบกลาง

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการเงินช�วยพิเศษ  - เพื่อเป�นเงินช�วยเหลือค�าทํา  - พนักงานเทศบาล ลูกจ!างประจํา ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนผู!ได!รับ  - ญาติผู!เสียชีวิตได!รับ สํานักปลัด

ศพกรณีพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ!างของเทศบาล ความช�วยเหลือ ความช�วยเหลือในการ เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01   ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

ศพกรณีพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ!างของเทศบาล ความช�วยเหลือ ความช�วยเหลือในการ เทศบาล
ลูกจ!างประจํา  และพนักงาน ตําบลบ!านกลาง ปลงศพ
จ!างที่เสียชีวิตในระหว�าง
ปฏิบัติราชการ

๒ โครงการช�วยเหลือเบี้ย เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ ผู!สูงอายุที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน ๑๐,๑๗๔,๘๐๐ ๑๐,๘๙๔,๘๐๐ ๑๑,๖๑๔,๘๐๐ ๑๑,๖๑๔,๘๐๐ จํานวนผู!สูงอายุ ผู!สูงอายุสามารถดํารงชีพ สํานักปลัดฯ
ยังชีพผู!สูงอายุตําบล ดํารงชีวิตแก�ผู!สูงอายุด!วย ตามเกณฑAการจ�ายเบี้ยยังชีพและ ที่ได!รับ ได!อย�างเพียงพอและ และกอง
บ!านกลาง การจ�ายเบี้ยยังชีพ เป�นผู!ที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวัสดิการสังคม

ในเขตเทศบาลตําบลบ!านกลาง
๓ โครงการช�วยเหลือเบี้ย เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ ผู!พิการที่มีคุณสมสมบัติตามเกณฑA ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๖๘๘,๐๐๐ ๒,๖๘๘,๐๐๐ ๒,๖๘๘,๐๐๐ จํานวนผู!พิการ ผู!พิการสามารถดํารงชีพ สํานักปลัดฯ

ยังชีพแก�ผู!พิการใน ดํารงชีวิตแก�ผู!พิการด!วยการจ�าย และเป�นผู!ที่ลงทะเบียนขอรับ ที่ได!รับ ได!อย�างเพียงพอและ และกอง
ตําบลบ!านกลาง เบี้ยยังชีพ เบี้ยงยังชีพผู!พิการในพื้นที่เทศบาล เบี้ยยังชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวัสดิการสังคม

ตําบลบ!านกลางจํานวน 250 คน
๔ โครงการช�วยเหลือเบี้ย เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ ผู!ติดเชื้อที่มีคุณสมสมบัติตามเกณฑA ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ จํานวน ผู!ติดเชื้อเอดสAสามารถ สํานักปลัดฯ

ยังชีพผู!ติดเชื้อเอดสA ดํารงชีวิตแก�ผู!ติดเชื้อเอดสAด!วย และเป�นผู!ที่ลงทะเบียนขอรับเบี้ย ผู!ติดเชื้อเอดสA ดํารงชีพได!อย�างเพียงพอ และกอง
ในตําบลบ!านกลาง การจ�ายเบี้ยยังชีพ ยังชีพผู!ติดเชื้อเอดสAในพื้นที่เทศบาล ที่ได!รับ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวัสดิการสังคม

ตําบลบ!านกลางจํานวน 40 คน เบี้ยยังชีพ

13,064,800  14,072,800  14,792,800  14,792,800   รวม ๔ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านสังคมและวัฒนธรรม
๓.5 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการส	งเสริมสุนทรีภาพ  - เพื่อส	งเสริมให�เยาวชนใช�  - จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี/ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน  - เด็ก และเยาวชนในตําบล กองการศึกษา

ด�านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป1 เวลาว	างให�เกิดประโยชน2จาก นาฏศิลป1ให�ผู�ปกครองหรือ ผู�เข�าร	วม บ�านกลางมีความสามารถ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01   ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

ด�านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป1 เวลาว	างให�เกิดประโยชน2จาก นาฏศิลป1ให�ผู�ปกครองหรือ ผู�เข�าร	วม บ�านกลางมีความสามารถ

แก	เด็กและเยาวชน การเล	นดนตรี/ นาฏศิลป1 ประชาชนได�รับชม กิจกรรม และมีทักษะในการเล	น

 - เพื่อพัฒนาทักษะด�านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป1

และดนตรีแก	เยาวชน  - เด็ก และเยาวชนมี

พัฒนาการด�านอารมณ2

และสติป>ญญาในเชิงสร�างสรรค2

๒ โครงการทุนทางวัฒนธรรม  - เพื่อส	งเสริมและยกระดับ  - จัดกิจกรรมส	งสริม และ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน  - ภูมิป>ญญาท�องถิ่นได�รับ กองการศึกษา

ภูมิป>ญญาท�องถิ่น ให�เปBน เผยแพร	ภูมิป>ญญาท�องถิ่น ผู�เข�าร	วม การยกระดับให�เปBนฐาน

ฐานทางเศรษฐกิจ ก	อให�เกิด กิจกรรม ทางเศรษฐกิจ

รายได�  - ภูมิป>ญญาท�องถิ่นได�รับ

การเผยแพร	 เปBนที่ยอมรับ

โดยทั่วไป และอนุรักษ2สืบสานได�

250,000      250,000       250,000      250,000      รวม ๒ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม
๔.๑ แผนงานการรักษาความมั่นคงภายใน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑ โครงการกําจัดผักตบชวา  - เพื่อป�องกันอุทกภัยในช#วง  - กําจัดผักตบชวาในลําน้ํา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่  - การเกิดอุทกภัยลดลง และ สํานักปลัด

และวัชพืชในลําน้ํา ฤดูฝน และเพิ่มระบบนิเวศน2 ในพื้นที่ตําบลบ3านกลาง กําจัดผักตบ ประชาชนในตําบลบ3านกลาง เทศบาล

ในลําน้ําให3มีความสมดุล ชวา สามารถใช3ประโยชน2จาก

ลําน้ําได3อย#างเต็มที่

100,000     100,000       100,000      100,000      รวม ๑ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

๑ โครงการเรารักษ�สิ่งแวดล�อม  - เพื่อปลูกจิตสํานึกให�  - จัดงานเนื่องในวัน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน  - เยาวชนและประชาชน กอง

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑ โครงการเรารักษ�สิ่งแวดล�อม  - เพื่อปลูกจิตสํานึกให�  - จัดงานเนื่องในวัน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน  - เยาวชนและประชาชน กอง

เยาวชนและประชาชนทั่วไป สิ่งแวดล�อมโลก ๕ มิ.ย. ของ กิจกรรม ร0วมกันรับผิดชอบ เข�าใจและ สาธารณสุขและ

ได�ตระหนักถึงป6ญหา ทุกป8 เพื่อรณรงค�เผยแพร0 ที่จัดขึ้น ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อคุณภาพ สิ่งแวดล�อม

สิ่งแวดล�อมและภาวะโลกร�อน กิจกรรมลดภาวะโลกร�อน สิ่งแวดล�อมและลดป6ญหา

ในชุมชน โดยการจัดงาน โลกร�อน

รณรงค� จัดนิทรรศการ

จัดทําสื่อสิ่งพิมพ�เผยแพร0

๒ โครงการชุมชนน0าอยู0  - เพื่อส0งเสริมให�ประชาชน  - จัดกิจกรรมประกวดชุมชน ๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน  - ตําบลบ�านกลางมีภูมิทัศน� กอง

หมู0บ�านน0ามอง ร0วมกันปรับปรุงภูมิทัศน�ของ น0าอยู0 หมู0บ�านน0ามอง ผู�เข�าร0วม ที่สะอาดสวยงามและมีสภาพ สาธารณสุขและ

ชุมชน/ หมู0บ�าน ให�เกิดความ พร�อมใบประกาศ กิจกรรม แวดล�อมที่ดี สิ่งแวดล�อม

สะอาด สวยงาม น0าอยู0 และ เกียรติคุณชุมชน/ หมู0บ�าน

มีสิ่งแวดล�อมที่ดี ที่ผ0านเกณฑ�



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๓ โครงการอบรมให�ความรู�  - เพื่อให�ประชาชนในพื้นที่  - จัดอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนในพื้นที่ตําบล กอง

กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับ ตําบลบ�านกลางมีความรู� กฎหมาย สิทธิประโยชน�ใน ผู�เข�าร0วม บ�านกลางมีความรู�เกี่ยวกับ สาธารณสุขและ

แหล0งน้ําสาธารณะ เกี่ยวกับกฎหมาย การใช�แหล0งน้ําสาธารณะ กิจกรรม กฎหมาย สิทธิประโยชน� สิ่งแวดล�อม

การบุกรุกลําน้ําสาธารณะ สิทธิประโยชน�ในการใช�  - จัดเวทีเสวนาในการสร�าง ในการใช�แหล0งน้ําสาธารณะ

ในเขตพื้นที่ตําบลบ�านกลาง แหล0งน้ําสาธารณะ จิตสํานึกอนุรักษ�แหล0งน้ํา  และสร�างจิตสํานึกที่ดีในการ

 - เพื่อสร�างจิตสํานึกที่ดี อนุรักษ�และฟDEนฟูแหล0งน้ํา

อนุรักษ�และฟDEนฟูแหล0งน้ํา สาธารณะในเขตตําบล

สาธารณะในเขตตําบล บ�านกลาง 

บ�านกลาง

50,000        130,000       130,000      130,000      รวม ๓ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม
๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

๑ โครงการจ	างเหมาแรงงาน  - เพื่อให	อาคารสถานที่ของ  - จ	างเหมาแรงงานกวาดถนน ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐  -จํานวนแรงงาน  - ภูมิทัศน'ของอาคารสถานที่ สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

รักษาความสะอาดอาคาร เทศบาลและที่ทางสาธารณะ และทําความสะอาดถนน ที่จ	างเหมา และที่ทางสาธารณะในตําบล เทศบาล

สถานที่และที่ทางสาธารณะ ในเขตตําบลมีความสะอาด ที่สาธารณะ และลานกิจกรรม ปฏิบัติหน	าที่ มีความสะอาด และเป5น กอง

สวยงาม  และเป5นระเบียบ ประจําหมู7บ	าน รักษาความ ระเบียบเรียบร	อย สาธารณสุขและ

เรียบร	อย สะอาด สิ่งแวดล	อม

๒ โครงการเฝ:าระวังคุณภาพ  - เพื่อติดตามตรวจสอบ  - เก็บตัวอย7างน้ํา 50,000       50,000          50,000            50,000           ระดับ ตําบลบ	านกลางมีระบบ กอง

แหล7งน้ําธรรมชาติ และ คุณภาพแหล7งน้ําธรรมชาติและ ตรวจสอบคุณภาพ คุณภาพน้ํา เฝ:าระวังเตือนภัย และแก	ไข สาธารณสุขและ

น้ําประปาหมู7บ	าน น้ําประปาหมู7บ	าน ให	มีค7าไม7เกิน แหล7งน้ําธรรมชาติ และ ป@ญหาการปนเปBCอนของ สิ่งแวดล	อม

มาตรฐานที่กําหนด น้ําประปาหมู7บ	าน ทั้ง 12 น้ําประปาหมู7บ	านและ

 - เพื่อเป5นข	อมูลในการบริหาร หมู7บ	านและแหล7งน้ําธรรมชาติ แหล7งน้ําธรรมชาติ

จัดการแหล7งน้ํา แลเฝ:าระวัง จํานวน 6 แห7ง ส7งวิเคราะห' ได	ทันท7วงที

ผละกระทบของระบบนิเวศใน ทางห	องปฏิบัติการ

แหล7งน้ํา



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม
๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๓ โครงการคลองสวยน้ําใส  - เพื่อติดตาม ตรวจสอบ   - เก็บตัวอย7างน้ําส7งตรวจ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - ระดับ   - ตําบลบ	านกลางมีระบบ กอง

คุณภาพของแหล7งน้ําประปา วิเคราะห'ทางห	องปฏิบัติการ คุณภาพน้ํา เฝ:าระวัง เตือนภัย และแก	ไข สาธารณสุขและ

แหล7งน้ําสาธารณะในตําบล ระบบประปาหมู7บ	าน ๑๒ แห7ง  - จํานวน ป@ญหาการปนเปBCอนของ สิ่งแวดล	อม

ให	มีค7าไม7เกินมาตรฐานที่ และคลองน้ําสาธารณะ ๕ แห7ง ผู	เข	าร7วม แหล7งน้ําได	ทันท7วงที สํานักปลัด

กําหนด  - จัดอบรมให	ความรู	แก7 กิจกรรม  - ประชาชนที่อาศัยอยู7ใกล	 เทศบาล

 - รณรงค'ปลูกจิตสํานึกให	 ประชาชนที่อาศัยอยู7ใกล	ลําน้ํา อนุรักษ'ฟKCนฟู แหล7งน้ําได	ตระหนักถึง

ประชาชนไม7ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงใน สาธารณะและผู	นําชุมชน แหล7งน้ํา ความสําคัญของทรัพยากรน้ํา

ลําน้ําสาธารณะ  - จัดทําแผ7นพับให	ความรู	 ในชุมชน ร7วมอนุรักษ' หวงแหน ฟBCนฟู

 - เพื่อให	ชุมชนตระหนักถึง แก7ชุมชนเรื่องการรักษาความ แหล7งน้ําธรรมชาติให	สะอาด

ความสําคัญของทรัพยากรน้ํา สะอาดแหล7งน้ํา

ร7วมกันอนุรักษ' หวงแหน  - จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง

ฟBCนฟู แหล7งน้ําธรรมชาติให	 ภูมิทัศน'และอนุรักษ'ฟBCนฟู

ใสสะอาดและสวยงาม แหล7งน้ําในชุมชนให	สวยงาม

สะอาด 



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม
๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๔ โครงการพัฒนาภูมิทัศน'  - เพื่อปรับปรุงและพัฒนา  - เฝ:าระวัง ปรับปรุง แก	ไขและ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ  - เกิดความร7วมมือร7วมใจ กอง

สองฝ@Mงริมน้ําสาธารณะ สาธารณะภูมิทัศน'สองฝ@Mงริม พัฒนา ลําน้ํา สายหลัก ได	แก7 ความสําเร็จ ของประชาชนในการพัฒนา สาธารณสุขและ

โดยการมีส7วนร7วมของชุมชน ลําน้ําในตําบลบ	านกลาง ลําน้ําแม7ตีบ ลําน้ําแม7ยาก การปรับปรุง แหล7งน้ําสาธารณะในตําบล สิ่งแวดล	อม

 - เพื่อเฝ:าระวังคุณภาพแหล7งน้ํา ลําน้ําร7องส	าว ตลอดจนลําน้ํา ส7งผลให	ลําน้ํามีคุณภาพที่ดี

สาธารณะและปรับปรุงแก	ไข สาขา ระบบนิเวศน'ที่ดีและ

ลําน้ํากรณีพบคุณภาพ สิ่งแวดล	อมที่ดี

เสื่อมโทรม

 - เพื่อสร	างความร7วมมือของ

ประชาชนในการพัฒนาอย7าง

ยั่งยืน

๕ โครงการเฝ:าระวังคุณภาพ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ  เก็บตัวอย7างน้ําทั้ง 12 หมู7บ	าน 80,000       80,000          80,000            80,000           ระดับ ตําบลบ	านกลางมีระบบ กอง

น้ําประปา น้ําดื่ม และ ของแหล7งน้ําประปา (น้ําดื่ม) ส7งตรวจ เพื่อวิเคราะห'หา คุณภาพน้ํา เฝ:าระวังเตื่อนภัย และแก	ไข สาธารณสุขและ

ตู	น้ําหยอดเหรียญ และตู	หยอดเหรียญ ให	มีค7า พารามิเตอร'ต7าง โดยห	อง ป@ญหาการปนเปBCอนของ สิ่งแวดล	อม

ไม7เกินมาตรฐานที่กําหนด ปฏิบัติการ น้ําดื่มได	ทันท7วงที



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม
๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน'  - เพื่อส7งเสริมให	ประชาชน จัดกิจกรรมปลูกต	นไม	 และ 50,000       ๐ ๐ ๐ ระดับ  - ตําบลบ	านกลางมีภูมิทัศน' กอง

และสิ่งแวดล	อม ถนนเลียบ ปรับปรุงภูมิทัศน' และเพิ่มพื้นที่ ดูแลรักษาระบบนิเวศให	 ความสําเร็จ ที่สวยงาม และมีระบบ สาธารณสุขและ

คลองชลประทาน สีเขียว และเพิ่มระบบนิเวศ หลากหลาย ของกิจกรรม นิเวศที่หลากหลาย สิ่งแวดล	อม

ตําบลบ	านกลาง ในธรรมชาติให	มีความ

หลากหลายมากขึ้นบนถนน

เลียบคลองชลประทาน  

 - เพื่อช7วยลดภาวะโลกร	อน

๗ โครงการจ	างเหมาออกแบบ  - เพื่อศึกษาออกแบบ  - ศึกษาออกแบบการก7อสร	าง ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ  - ได	ระบบในการก7อสร	าง กอง

รายละเอียดการก7อสร	าง การก7อสร	างระบบรวบรวม ระบบรวบรวมและบําบัด ความสําเร็จ ระบบรวบรวมและบําบัด สาธารณสุขและ

บําบัดน้ําเสียรวม และบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม น้ําเสียที่เหมาะสม การศึกษา น้ําเสียที่เหมาะสม สิ่งแวดล	อม

ตําบลบ	านกลาง กับพื้นที่และมีประสิทธิภาพ กับพื้นที่ตําบลบ	านกลาง กับพื้นที่ตําบลบ	านกลาง

สูงสุด



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม
๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
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แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน
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ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๘ โครงการจัดการสิ่งปฏิกูล  - เพื่อสร	างระบบบําบัด  - สร	างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ตําบลบ	านกลางมีการ กอง

อย7างมีประสิทธิภาพและ ปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพ และ ตามหลักสุขาภิบาลที่สามรถ ความสําเร็จ จัดการสิ่งปฏิกูลอย7างมี สาธารณสุขและ

ยั่งยืน ถูกต	องตามหลักสุขาภิบาล รองรับสิ่งปฏิกูลได	อย7าง การสร	าง ประสิทธิภาพและเกิดความ สิ่งแวดล	อม

พร	อมทั้งสร	างกระบวนการ พอเพียงและมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน

บริหารจัดการสิ่งปฏิกูล จํานวน 1 แห7ง 

อย7างมีระบบ

๙ โครงการจัดการขยะ  - เพื่อบริหารจัดการขยะ  - จัดจ	างเหมาแรงงานเพื่อ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ จํานวน  - สามารถคัดแยกขยะใน กอง

มูลฝอย ตามหลักสุขา มูลฝอยในเขตพื้นที่ตําบล เก็บขนขยะในเขตพื้นที่ แรงงานที่ พื้นที่ตําบลบ	านกลาง และ สาธารณสุขและ

ภิบาล บ	านกลาง ให	เป5นไปอย7างมี ตําบลบ	านกลาง จัดจ	าง ง7ายต7อการจัดการ สิ่งแวดล	อม

ประสิทธิภาพ  - จ	างเอกชนเก็บขนขยะไป  - ไม7มีขยะตกค	างในเขต

 - เพื่อลดป@ญหามลภาวะ กําจัดในสถานที่ที่กําจัดขยะ พื้นที่ตําบลบ	านกลาง 

ในตําบลบ	านกลาง ที่ได	มาตรฐานและ

ถูกกฏหมาย
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๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
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๑๐ โครงการจัดทําปุUยหมักจาก    -  เพื่อสร	างกระบวนการ  - จัดกิจกรรมอบรมให	ความรู	 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน  - ตําบลบ	านกลางสามารถ กอง

ขยะอินทรีย' ผลิตปุUยอินทรีย'จากขยะ เรื่องการผลิตปุUยอินทรีย' และ ผู	เข	าร7วม ลดปริมาณขยะ โดยการ สาธารณสุขและ

มูลฝอย น้ําหมักชีวภาพจากขยะ กิจกรรม ฝ@งกลบ และนําไปผลิต สิ่งแวดล	อม

อินทรีย'และ การนําไปต7อยอด ปุUยอินทรีย'

ให	ความรู	ในชุมชน

๑๑ โครงการจัดซื้อรถกระบะ  - เพื่อรองรับขยะ และเศษ    - จัดซื้อรถกระบะบรรทุก ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ระดับ  - ตําบลบ	านกลางสามารถ กอง

บรรทุกขยะมูลฝอย อาหารในครัวเรือน ขนาด ๔ ล	อ จํานวน ๑ คัน ความสําเร็จ ลดปริมาณขยะ และสามารถ สาธารณสุขและ

สําหรับรองรับขยะ และเศษ การจัดซื้อ จัดเก็บได	อย7างมีประสิทธิภาพ สิ่งแวดล	อม

อาหารในครัวเรือน ยิ่งขึ้น
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แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน
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ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๒ โครงการจัดซื้อรถสูบ  - ใช	การเก็บมูลฝอยอินทรีย'  - จัดซื้อรถสูบมูลฝอยอินทรีย' ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ระดับ ตําบลบ	านกลางสามารถ กอง

มูลฝอยอินทรีย' เช7น น้ําแกง สําหรับระบบ จํานวน 1 คัน เพื่อจัดเก็บ ความสําเร็จ จัดการสิ่งปฏิกูล ได	ตามหลัก สาธารณสุขและ

พลังงานแกWสชีวภาพเพื่อใช	 มูลฝอยอินทรีย' สําหรับป:อน การจัดซื้อ สุขาภิบาล สิ่งแวดล	อม

ในการให	บริการ ระบบพลังงานแกWสชีวภาพ

 - เพื่อลดค7าใช	จ7ายในการ

กําจัดมูลฝอย

๑๓ โครงการจัดซื้อรถสุขา เพื่อรองรับการบริการ  - จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ระดับ  - ตําบลบ	านกลางสามารถ กอง

เคลื่อนที่ สุขาภิบาลสําหรับสิ่งปฏิกูล ขนาด 6 ล	อ จํานวน 1 คัน ความสําเร็จ สามารถจัดการป@ญหา สาธารณสุขและ

ในงานสําคัญต7างๆ การจัดซื้อ ความไม7พอเพียงในการให	 สิ่งแวดล	อม

ของตําบลบ	านกลาง บริการสุขาในงานสําคัญ
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แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
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๑๔ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อดําเนินงานระบบผลิต  - บริหารจัดการระบบผลิต ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ระดับความ  - ตําบลบ	านกลางสามารถ กอง

ระบบผลิตพลังงานจากขยะ กWาซชีวภาพจากขยะอินทรีย' พลังงานให	เกิดประสิทธิภาพ สําเร็จของ บริหารจัดการขยะอย7างมี สาธารณสุขและ

ชุมชน สามารถนําไปใช	ในกิจกรรม และยั่งยืน โดยการจัดซื้อวัสดุ โครงการ ระบบ สามารถเปลี่ยนไป สิ่งแวดล	อม

ของครัวเรือน ครุภัณฑ'ต7างๆ ใช	ในการ เป5นพลังงานทางเลือกกลับมา

 - เพื่อลดค7าใช	จ7ายในการ ดําเนินงานของระบบ ใช	ประโยชน' ลดค7าใช	จ7าย

ว7าจ	างเอกชนในการขนขยะ และลดป@ญหาภาวะโลกร	อน

ไปกําจัด

๑๕ โครงการก7อสร	างอาคาร  - เพื่อป:องกันกลิ่นของขยะ  - ก7อสร	างอาคารคัดแยกขยะ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ระดับ  - เทศบาลตําบลบ	านกลาง กอง

คัดแยกขยะ ออกไปรบกวนชุมชนใกล	เคียง ความสําเร็จ มีการจัดการขยะอย7างถูก สาธารณสุขและ

 - เพื่อใช	เป5นสถานที่คัดแยกขยะ การก7อสร	าง หลักสุขาภิบาล ไม7ส7งผล สิ่งแวดล	อม

เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย กระทบต7อสิ่งแวดล	อม
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๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
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ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน
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ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน'  - เพื่อสร	างบรรยากาศและ  - ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน' ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ระดับ  - บ7อพักขยะเทศบาลตําบล กอง

ในพื้นที่บ7อพักขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน'สิ่งแวดล	อม จัดสวนและก7อสร	างอาคาร ความสําเร็จ บ	านกลางมีสภาพสิ่งแวดล	อม สาธารณสุขและ

ในบริเวณบ7อพักขยะ สถานที่เกื้อกูลต7อการจัดการ ในการ ที่น7าอยู7สวยงาม เป5นระเบียบ สิ่งแวดล	อม

ระบบขยะมูลฝอย ปรับปรุง เรียบร	อย

๑๗ โครงการขุดลอกลําเหมือง  - เพื่อการบริหารทรัพยากรน้ํา  - ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ลําเหมือง  - สามารถป:องกันการเกิด กองช7าง

สาธารณะ/ ลําห	วย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ  /ลําห	วยในตําบล   ตามการ สาธารณะ อุทกภัยในช7วงฤดูน้ําหลาก

ในตําบลบ	านกลาง กระจายน้ํา ทั้งในเขตและ สํารวจประมาณการของ ได	รับการ และสามารถใช	เป5นแหล7งน้ํา

นอกเขตชลประทาน เทศบาล  จากข	อเสนอของ ขุดลอก สําหรับการเกษตร

 - เพื่อแก	ไขป@ญหาอุทกภัย ประชาชนหรือผู	นําท	องถิ่น

น้ําท7วมในช7วงฤดูน้ําหลาก



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม
๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๘ โครงการก7อสร	างศูนย'เรียนรู	  - เพื่อปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี  - ก7อสร	างระบบกําจัดขยะ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ระดับ  - เทศบาลตําบลบ	านกลาง กอง

การจัดการขยะมูลฝอยแบบ การกําจัดขยะมูลฝอยให	มี มูลฝอยแบบครบวงจร ๑ระบบ ความสําเร็จ สามารถบริหารจัดการ สาธารณสุขและ

ครบวงจร ประสิทธิภาพสูงสุด ครบวงจร ประกอบด	วย การแยกขยะ การก7อสร	าง และกําจัดขยะมูลฝอยได	 สิ่งแวดล	อม

 - เพื่อรองรับปริมาณขยะ การผลิตไบโอแก็ส การผลิต อย7างครบวงจร 

ในการกําจัดจาเทศบาล กระแสไฟฟ:า การผลิตปุUย มีประสิทธิภาพ และไม7ส7ง

และ อปท.อื่น การเผา  การผลิตอิฐบล็อก ผลกระทบต7อสิ่งแวดล	อม

 - เพื่อป:องกันการเกิดแหล7ง ตามผลการศึกษา บริเวณที่ดิน อย7างยั่งยืน

เพาะพันธุ'เชื้อโรค ของเทศบาล ประมาณ ๖ ไร7



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม
๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๙ โครงการก7อสร	างระบบ  - เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการ  - ก7อสร	างระบบรวบรวมและ ๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนและครัวเรือน กอง

รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ก7อสร	างระบบรวบรวมและ บําบัดน้ําเสียชุมชน จํานวน ความสําเร็จ ตลอดจนอาคารต7างๆ สาธารณสุขและ

ชุมชน บําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมกับ ๑ ระบบ ตามผลการศึกษา ก7อสร	าง ในตําบลบ	านกลางสามารถ สิ่งแวดล	อม

พื้นที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด บริเวณที่ดินของเทศบาล ปล7อยน้ําทิ้งเข	าสู7ระบบ

 - เพื่อรองรับปริมาณน้ําเสีย ประมาณ ๕๐ ไร7 รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย

เข	าสู7ระบบบําบัด อย7างมีประสิทิภาพ และไม7

 - เพื่อป:องกันและรักษา ส7งผลกระทบต7อสิ่งแวดล	อม

สภาพแวดล	อมด	านการบําบัด ถูกต	องตามหลักวิชาการและ

น้ําเสียให	ถูกต	องตามหลัก ไม7ส7งผลกระทบต7อป@ญหา

สุขาภิบาล สิ่งแวดล	อม

9,720,000  18,670,000  818,870,000   818,870,000  รวม ๑๙ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

๑ โครงการวันเด็กแห�งชาติ  -  เพื่อส�งเสริมและพัฒนา -  จัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนเด็ก  -  เด็กมีความกล$าแสดงออก กองการศึกษา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

ความสามารถของเด็ก กับหน�วยงานภายนอกที่เข$าร�วม ที่เข$าร�วม ตามความสามารถ

 -  เพื่อเป3นการส�งเสริมความ กิจกรรม

กล$าแสดงออกของเด็ก

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพ  - เพื่อให$ศูนย9พัฒนาเด็กเล็กมี -  จัดกิจกรรมอบรม และส�งครู ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ระดับ  -ครูมีความรู$ความเข$าใจเรื่อง กองการศึกษา

การจัดการศึกษาของ มาตรฐาน ตามมาตรฐานกรม- เข$ารับการอบรมด$านการประกัน ความพึงพอใจ การประกันคุณภาพภายใน

ศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก ส�งเสริมฯ และมาตรฐาน สมศ. คุณภาพการจัดการเรียน ของผู$เข$าร�วม  - ครูจัดการเรียนรู$ที่เน$น

 - เพื่อสร$างความเชื่อมั่นให$กับ การสอนที่เน$นผู$เรียนเป3นสําคัญ กิจกรรม ผู$เรียนเป3นสําคัญ

ผู$ปกครองเด็กเล็ก  - จัดกิจกรรมการพัฒนาสื่อ  - เด็กเล็กได$เรียนรู$จากสื่อ

 - เพื่อให$เด็กเล็กได$เรียนในศูนย9ฯ ผลิตสื่อและแหล�งเรียนรู$ ที่มีคุณภาพ

ที่มีคุณภาพ  - ดําเนินกิจกรรมตามระบบ  - ครู ผู$ปกครอง สื่อสาร

 - เด็กเล็กได$เรียนรู$จากแหล�ง ดูแลช�วยเหลือนักเรียน ตรงกันเพื่อพัฒนาและแก$

เรียนรู$นอกสถานที่  - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ป?ญหาเด็กได$

ของเด็กเล็ก  -เด็ก น.ร.ศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก

มีประสบการณ9จากแหล�ง

เรียนรู$ภายนอก



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๓ โครงการเสริมสร$าง  - เพื่อเป3นการเสริมสร$าง  - จัดกิจกรรมเสริมสร$าง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ระดับ  - เด็กนักเรียน ครู และ กองการศึกษา

ความร�วมมือการจัดการ ความสัมพัน9ที่ดีรหว�างนักเรียน ความสัมพันธ9ที่ดีระหว�าง นักเรียน ความพึงพอใจ ชุมชน มีความรัก ความ

ศึกษาโดยโรงเรียน ครู โรงเรียน และชุมชน ครู โรงเรียน และชุมชน ของผู$เข$าร�วม สามัคคีความผูกพันธ9ต�อ

เป3นฐาน  - เด็กนักเรียน ครู โรงเรียน กิจกรรม การศึกษา

และชุมชน ได$มีส�วนร�วม

ในการจัดกิจกรรม

๔ โครงการงานมหกรรม - เพื่อแสดงผลงานวิชาการของ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ระดับ -  สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา

การจัดการศึกษาท$องถิ่น ศูนย9พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน บ$านกลางครูผู$ดูแลเด็ก และ ความพึงพอใจ เทศบาล  และสังกัดท$องถิ่น

ระดับภาคเหนือและระดับ เทศบาล ๑ บ$านกลาง บุคลากรกองการศึกษาเข$าร�วม ของผู$เข$าร�วม อื่นๆ ได$รู$จัก และเป3น

ประเทศ   -  เพื่อเป3นการประชาสัมพันธ9 การจัดกิจกรรมมหกรรม กิจกรรม เครือข�ายทางการศึกษา กับ

การจัด กิจกรรมการเรียนการ การศึกษาท$องถิ่น เป3นเวลา  รร.เทศบาล ๑ บ$านกลาง 

สอนของ รร.ฯ และศูนย9พัฒนา ๓ วัน  ๒ คืน และ ศูนย9พัฒนาเด็กเล็กของ

เด็กเล็กฯ เทศบาลตําบลบ$านกลาง



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ
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เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
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๕ โครงการพัฒนา  - เพื่อให$นักเรียนได$รับความ  - จัดกิจกรรมระบบดูแล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับ  - นักเรียนได$รับการดูแล กองการศึกษา

ประสิทธิภาพระบบดูแล ช�วยเหลือเมื่อมีป?ญหา นักเรียน เช�น การเยี่ยมบ$าน ความพึงพอใจ ช�วยเหลือจากทุกฝEายที่

ช�วยเหลือนักเรียน  - โรงเรียนและบ$านให$ความ นักเรียน การคัดกรองนักเรียน ของผู$เข$าร�วม เกี่ยวข$อง และสามารถอยู�

ร�วมมือกันเพื่อช�วยแก$ป?ญหา การส�งเสริม การแก$ไข และการ กิจกรรม ในสังคมอย�างมีความสุข

นักเรียนและสร$างความสัมพันธ9 ส�งต�อ ตามกระบวนการของ

อันดีระหว�างครูและผู$ปกครอง ระบบแก�ครูโรงเรียนเทศบาล ๑

บ$านกลางและศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก

๖ โครงการส�งเสริมความ  - เพื่อให$เด็กนักเรียนมีระเบียบ  - จัดกิจกรรมด$านการ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ระดับ  - เด็กนักเรียนในตําบล กองการศึกษา

ประพฤติเด็กนักเรียน วินัย มีความรับผิดชอบต�อ ส�งเสริมความประพฤติแก� ความพึงพอใจ ได$แลกเปลี่ยนเรียนรู$ 

ตนเอง และสังคม เด็กนักเรียนในตําบลบ$านกลาง ของผู$เข$าร�วม ประสบการณ9 และได$แนวคิด

กิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง

เพื่อเติบโตเป3นพลเมืองที่ดี

ต�อสังคมและประเทศชาติ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
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๗ โครงการ Summer Camp  - เพื่อส�งเสริมให$เด็กได$ทํา  - จัดกิจกรรมในช�วงปQดเทอม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ  - เด็กได$ทํากิจกรรมที่เป3น กองการศึกษา

กิจกรรมในช�วงปQดทอม สําหรับเด็กในพื้นที่ จํานวน ความพึงพอใจ ประโยชน9ในช�วงปQดเทอม

 - เพื่อให$เด็กรู$จักใช$เวลาว�าง 100 คน ของผู$เข$าร�วม  - เด็กรู$จักใช$เวลาว�าง

ให$เป3นประโยชน9 กิจกรรม ให$เป3นประโยชน9

๘ โครงการประเมินคุณภาพ  - เพื่อทําการรวบรวมผลสัมฤทธิ์  - จัดประชุมคณะครูและ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับ  - ได$รับทราบข$อมูลและ กองการศึกษา

การจัดการศึกษาและการ ทางการศึกษาทุกกลุ�มสาระของ ผู$ที่เกี่ยวข$อง เพื่อประเมินผล ความสําเร็จ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ประกันคุณภาพโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด การเรียนเด็กนักเรียน และ ของโครงการ ทางการศึกษาของนักเรียน

และ ศูนย9พัฒนาเด็กเล็กใน  - เพื่อทบทวนระบบการวัดและ ทบทวนกระบวนการวัด ในสังกัด

สังกัดเทศบาลตําบล ประเมินผลให$เป3นไปตามสภาพ ประเมินผล ให$สอดคล$องกับ  - กระบวนการวัดประเมินผล

บ$านกลาง จริง ป?ญหา และสภาพจริง ได$รับการพัฒนาแก$ไข
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๕.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
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๙ โครงการเข$าร�วมชุมนุม  - เพื่อให$สมาชิกลูกเสือและ  - จัดส�งลูกเสือและผู$กํากับ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับ  - ลูกเสือและผู$กํากับลูกเสือ กองการศึกษา

ลูกเสือระดับเขตและ ผู$กํากับลูกเสือมีทักษะชีวิตและ ลูกเสือของโรงเรียนเทศบาล ๑ ความพึงพอใจ ของโรงเรียนเทศบาล ๑

ระดับประเทศ เจตคติที่ดีต�อกิจการลูกเสือ บ$านกลาง  เข$าร�วมชุมนุม ของผู$เข$าร�วม บ$านกลาง มีทักษะชีวิต

ลูกเสือระดับเขต และระดับ กิจกรรม และเจตคติที่ดีต�อกิจการ

ประเทศ จํานวน ๑ กอง ลูกเสือ

๑๐ โครงการพัฒนาการเรียน  - เพื่อให$ครูพัฒนากระบวน  - จัดอบรม พัฒนาครู ด$านการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ครูมีความรู$ ทักษะสร$าง กองการศึกษา

การสอนเชิงบูรณาการ การจัดการเรียนรู$โดยบูรณาการ จัดการเรียนรู$ด$วยระบบ STEM ความพึงพอใจ หลักสูตร และวิธีการจัดการ

โดยระบบ STEM ระหว�างวิชาเข$าด$วยกัน  - นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการ ของผู$เข$าร�วม เรียนรู$ตามระบบ STEM

 - นักเรียนมีทักษะการเรียนรู$ บูรณาการระหว�างวิชาการตาม กิจกรรม  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน

โดยการเชื่อมโยงความรู$ ระบบ STEM กลุ�มวิชาที่บูรณาการ

ระหว�างวิชาการ  - ส�งนักเรียนเข$าร�วมการ การเรียนรู$สูงขึ้น

 - เพื่อให$ผลสัมฤทธิ์ทางการ แข�งขันทักษะการผลิตชิ้นงาน  - นักเรียนเข$าร�วมแข�งขัน

เรียนของนักเรียนในกลุ�มวิชา ตามระบบ STEM การประกอบ/การผลิตชิ้นงาน

ที่บูรณาการสูงขึ้น ด$วยระบบ STEM

ในระดับประเทศ
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๑๑ โครงการแลกเปลี่ยนครู  - เพื่อให$ครูได$แลกเปลี่ยน  - แลกเปลี่ยนครูกับชาว ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ระดับ  - พนักงานครูได$แลกเปลี่ยน กองการศึกษา

ระหว�างประเทศ ประสบการณ9เรียนรู$กับชาว ต�างประเทศ ป[ละ ๓ คน ความสําเร็จ ประสบการณ9และศึกษา

ต�างประเทศ ของโครงการ ดูงานต�างประเทศ

๑๒ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อให$ผู$ปกครองและผู$มีส�วน  - จัดประชุมให$ความรู$การ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับ  - โรงเรียนเทศบาล ๑ กองการศึกษา

ศึกษาโดยใช$โรงเรียน เกี่ยวข$อง สามารถให$คําแนะนํา บริหารงานโดยใช$โรงเรียน ความพึงพอใจ บ$านกลางมีการบริหาร

เป3นฐาน (SBM) ช�วยเหลือในการบริหารจัดการ เป3นฐาน ของผู$เข$าร�วม จัดการศึกษาโดยใช$โรงเรียน

ศึกษา  - คณะผู$บริหาร ผู$ปกครอง กิจกรรม เป3นฐาน (SBM)

 - เพื่อตรวจสอบ และส�งเสริม คณะกรรมการสถานศึกษา ให$

การทํางานอย�างโปร�งใส ความร�วมมือในการจัดการศึกษา

 - เพื่อให$เกิดความร�วมมือจาก  - โรงเรียนได$รับการตรวจสอบ

ทุกฝEายในการพัฒนาการศึกษา แนะนําและการยอมรับจากชุมชน
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๑๓ โครงการเพิ่มศักยภาพ  - เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน  - จ$างผู$ที่มีความเชี่ยวชาญ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร$อยละ  - เด็กนักเรียนได$รับการ กองการศึกษา

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ ทางด$านวิชาการเฉพาะกลุ�มสาระ ผลคะแนน ส�งเสริมสนับสนุนและ (ร.ร.เทศบาล ๑ 

ทางการเรียน บ$านกลาง ชั้นประถมศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํา และขาดแคลน เฉลี่ยของ ตอบสนองความสามารถ บ$านกลาง)

ป[ที่ ๕, ๖ ให$มีความรู$  ความ ครู มาให$ความรู$แก�นักเรียนชั้น นักเรียน ทางด$านวิชาการและ

สามารถตามหลักสูตร และ ประถมศึกษา ป[ที่ ๕,๖ สามารถสอบเข$าศึกษาต�อ

สามารถสอบเข$าศึกษาต�อใน  - ผลสัมฤทธิ์ LAS NT O-NET ในระดับที่สูงขึ้นได$

ระดับที่สูงขึ้น ของนักเรียนสูงขึ้น

๑๔ โครงการเสริมสร$างความ  - เพื่อให$คณะกรรมการ  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับ  - คณะกรรมการสถานศึกษา กองการศึกษา

เข$มแข็งและเพิ่มศักยภาพ สถานศึกษามีทักษะ และมี คณะกรรมการสถานศึกษาและ ความพึงพอใจ มีทักษะ และมีความรู$ในเรื่อง (ร.ร.เทศบาล ๑ 

ของคณะกรรมการ ความรู$ในเรื่องของระบบ ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียน ของผู$เข$าร�วม ของระบบการศึกษา เป3น บ$านกลาง)

สถานศึกษา การศึกษา เป3นไปตามมาตรฐาน ต$นแบบ ที่ผ�านการประเมินของ โครงการ ไปตามมาตรฐาน ก$าวทันสู�

ก$าวทันสู�ประชาคมอาเซียน สมศ. และโรงเรียนต$นแบบ ประชาคมอาเซียน

ศูนย9อาเซียน



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๕ โครงการส�งเสริมการ  -   เพื่อเป3นการส�งเสริมให$เด็ก  -  จัดส�งนักเรียน รร.เทศบาล ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนนักเรียน  -  เด็กนักเรียนได$แสดง กองการศึกษา

แข�งขันทักษะทางวิชาการ ได$แสดงออก ด$านความรู$ บ$านกลาง เข$าร�วมการแข�งขัน ที่เข$าร�วม ความรู$ความสามารถที่มี (ร.ร.เทศบาล ๑ 

ความสามารถ และการกล$า ทักษะเพื่อส�งเสริมขีดความ กิจกรรม อย�างเต็มที่ บ$านกลาง)

แสดงออก สามารถของนักเรียนในระดับ  - นักเรียนได$เป3นตัวแทน

 - เพื่อสรรหานักเรียนที่มีความ จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ของท$องถิ่นเพื่อสร$างความ

เป3นเลิศเฉพาะด$านเข$าร�วม  - จัดส�งนักเรียนเข$าร�วมโครงการ เชื่อมั่นในการจัดการศึกษา

แข�งขันระดับประเทศ คนเก�งในโรงเรียนท$องถิ่น

๑๖ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพของ จัดกิจกรรมทางวิชาการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับ  - นักเรียนในเขตตําบล กองการศึกษา

เด็กนักเรียน เพื่อความ เด็กนักเรียนในตําบลบ$านกลาง ของโรงเรียนในตําบลบ$านกลาง ความพึงพอใจ บ$านกลางมีการพัฒนาทักษะ (ร.ร.เทศบาล ๑ 

เป3นเลิศทางวิชาการ  - เพื่อส�งเสริมให$เด็กนักเรียน ของผู$เข$าร�วม ทางวิชาการ พร$อมที่จะเป3น บ$านกลาง)

เป3นคนดี เก�ง และมีความสุข กิจกรรม พลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๗ โครงการสนับสนุน  - เพื่อสนับสนุนการบริหาร  - สนับสนุนค�าใช$จ�ายในการ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ระดับ  -การบริหารการศึกษา กองการศึกษา

ค�าใช$จ�ายการบริหาร การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล บริหารการศึกษา เช�น ค�าจ$าง ความสําเร็จ ของโรงเรียนเป3นไปอย�าง

การศึกษา ๑ บ$านกลางและศูนย9พัฒนา เหมาจัดหาอาหารกลางวัน ของการ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

เด็กเล็กให$มีประสิทธิภาพ เด็กเล็ก, เด็ก นร. ร.ร.เทศบาล ๑ ดําเนินงาน กรมส�งเสริมการปกครอง

มากยิ่งขึ้น บ$านกลาง ค�าปรับปรุงหลักสูตร, ส�วนท$องถิ่น และ สมศ.

ค�าติดตั้งอินเตอร9เน็ต,ค�าWireless,

ค�าพัฒนาบุคลากร ร.ร., ศพด.,

ค�าปฐมนิเทศก9ครู, ค�าพัฒนา

แหล�งเรียนรู$, ค�าพัฒนาห$องสมุด

๑๘ โครงการส�งเสริมขวัญกําลังใจ  - เพื่อให$ครูและบุคลากรทาง  - จัดกิจกรรมวันครู โดยการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน  - ครูและบุคลากรทางการ กองการศึกษา

และความภาคภูมิใจ การศึกษาตระหนักในบทบาท มอบเกียรติบัตรแก�ผู$บริหาร บุคลากรที่ ศึกษามีทัศนคติที่ดีต�อ

ในวิชาชีพครู หน$าที่ครู สถานศึกษา ครูดีเด�นด$านต�างๆ ได$รับรางวัล วิชาชีพครู มีความกตัญiู

 - สร$างขวัญกําลังใจแก�ผู$ที่มุ�งมั่น และจัดประกวดสื่อประเภทต�างๆ กตเวทีต�อบูรพาจารย9และ

ปฏิบัติหน$าที่ด$วยความเสียสละ มีขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติ

และพัฒนาตนเองอยู�เสมอ หน$าที่



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๙ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน  - เพื่อดําเนินการปฐมนิเทศ  - จัดกิจกรรมการปรับพื้นฐาน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน  - นักเรียนมีความพร$อมที่ กองการศึกษา

และผู$ปกครอง ปรับพื้นฐานก�อนเข$าศึกษาต�อ นักเรียนที่จะเข$าศึกษาต�อ ผู$เข$าร�วม จะเข$ารับการศึกษาต�อใน (ร.ร.เทศบาล ๑

ชั้นมัธยมศึกษาป[ที่ ๑ ในระดับมัธยมศึกษาป[ที่ ๑ ในระดับมัธยมศึกษาป[ที่ ๑ กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษาป[ที่ ๑ บ$านกลาง)

๒๐ โครงการเสริมสร$างความ -  เพื่อให$สถานศึกษาในสังกัด  -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัด ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ระดับ  - ครูและบุคลากรทางการ กองการศึกษา

เข$มแข็งและเพิ่มทักษะการ  ทั้งระดับ ปฐมวัย,ระดับการ กระบวนการเรียนรู$และการจัด ความสําเร็จ ศึกษาได$รับการพัฒนาให$มี

จัดการเรียนรู$ของบุคลากรครู ศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบุคลากร ทําแผนการสอน ของโครงการ คุณภาพ

สังกัดเทศบาล ที่มีทักษะและความรู$ในการ - ครูทัศนศึกษาดูงานโรงเรียน  - เด็กได$รับการศึกษาที่มี

สอนเป3นไปตามมาตรฐาน ต$นแบบ ที่ผ�านการประเมิน มาตรฐาน

- โรงเรียนและศูนย9พัฒนาเด็ก สมศ. และ โรงเรียนต$นแบบ  - มีคุณลักษณะและอัตลักษณ9

เล็กมีแผนการสอนที่พัฒนา ศูนย9อาเซียน ตามที่หลักสูตรระบุ

ปรับปรุงสอดคล$องกับหลักสูตร

แกนกลาง เพื่อเตรียม

ความพร$อมสู�อาเซียน



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๒๑ โครงการส�งเสริมความรู$ด$าน  - เพื่อให$ผู$ประกอบการ  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก� ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน  - นักเรียน ร.ร.เทศบาล กองการศึกษา

การจารจรและการขับขี่ รถรับ-ส�งนักเรียนมีความรู$ ผู$ประกอบการรถรับ-ส�งนักเรียน ผู$เข$าร�วม 1 บ$านกลาง และ (ร.ร.เทศบาล ๑

ยานพาหนะ ในเรื่องกฎระเบียบวินัยจราจร ในโรงเรียนเทศบาล ๑ บ$านกลาง โครงการ ผู$ประกอบการรถรับ-ส�ง บ$านกลาง)

และการขับขี่ที่ปลอดภัย และศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก ตัวแทน นักเรียนมีความรู$ในเรื่อง

 - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ กฎ ระเบียบ วินัยจราจร

และสามารถช�วยเหลือดูแล บ$านกลาง ตัวแทนผู$ปกครอง และการขับขี่ที่ปลอดภัย

นักเรียนเมื่อประสบภัยได$ นักเรียน และสามารถช�วยเหลือ

 - เพื่อให$นักเรียน ผู$ปกครอง เด็กนักเรียนเมื่อประสบภัยได$

ครู สามารถช�วยเหลือ ดูแล  - นักเรียนมีสวัสดิภาพด$าน

ผู$ประสบภัยได$ การจราจรสูงขึ้น

๒๒ โครงการปรับปรุงต�อเติม  - เพื่อให$โรงเรียนมีพื้นที่  - ทําการปรับปรุงต�อเติมกั้นห$อง ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับความ  - การบริหารจัดการศึกษา กองการศึกษา

อาคารเรียน ๔ ชั้น ใช$สอยในการจัดกิจกรรมแก� พื้นที่ ชั้น ๑ ขนาด ๑๐.๕๐ x สําเร็จปรับปรุง เป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพ (ร.ร.เทศบาล ๑

นักเรียนเพิ่มขึ้น ๓๖.๐๐ เมตร อาคาร บ$านกลาง)



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๒๓ โครงการส�งเสริม  - เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู$สอน  - จ$างครูอัตราจ$างตามความ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ระดับ  - โรงเรียนมีครูที่มีความรู$ กองการศึกษา

การจัดการเรียนในระดับ ระดับมัธยมศึกษาให$สูงขึ้น ถนัดของแต�ละกลุ�มสาระ ความสําเร็จ ทักษะในการจัดการเรียนรู$ (ร.ร.เทศบาล ๑

มัธยมศึกษาตอนต$นของ  - เพื่อให$นักเรียนมีความรู$และ  - จัดอบรม/จัดประชุมเชิง ของโครงการ อย�างมีประสิทธิภาพ บ$านกลาง)

โรงเรียนเทศบาล 1 ทักษะตามมาตรฐานการจัดการ ปฏิบัติการ/จัดส�งครูและบุคลากร  - นักเรียนมีความรู$ความ

บ$านกลาง ศึกษา ใหม�ในระดับมัธยมศึกษา เข$ารับ สามารถตามมาตรฐาน

 - ผู$ปกครองมีความมั่นใจใน การอบรมที่เป3นประโยชน9  - ผู$ปกครองให$การยอมรับ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ต�อนักเรียน และสนับสนุนให$บุตรหลาน

 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข$าเรียนในโรงเรียนใกล$บ$าน

ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนต$นแบบ

ระดับมัธยมศึกษา

กองช�าง

๒๔ โครงการก�อสร$างสระว�ายน้ํา  - เพื่อให$เด็กนักเรียนได$ฝlก  - ก�อสร$างสระว�ายน้ํา ขนาด ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ระดับความ  - เด็กนักเรียนได$ฝlกทักษะ กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๑ ทักษะการว�ายน้ําตามหลักสูตร 3.00 x 6.๐๐ เมตร ปูพื้น สําเร็จการสร$าง การเรียนว�ายน้ําตามหลักสูตร (ร.ร.เทศบาล ๑

บ$านกลาง พลศึกษา PVC พร$อมติดตั้งระบบกรองน้ํา สระว�ายน้ํา บ$านกลาง)



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๒๕ โครงการก�อสร$างทางเดิน เพื่อคสามสะดวกในการติดต�อ  - ก�อสร$างหลังคาเมทัลชีท กว$าง ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ ปqองกันฝนและลดระยะเวลา กองช�าง

เชื่อมอาคารเรียน ประสานงาน และการเดิน  1.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร ความสําเร็จ การเดินระหว�างอาคาร กองการศึกษา

เฉลิมพระเกียรติไปยัง เปลี่ยนอาคารเรียนของ ในการ (ร.ร.เทศบาล๑

อาคารเรียน 4 ชั้น เด็กนักเรียน ก�อสร$าง บ$านกลาง)

๒๖ โครงการปรับปรุงต�อเติม  - เพื่อให$โรงเรียนมีห$องสําหรับ  - ทําการต�อเติมอาคารอํานวยการ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ  - มีห$องใช$ในการติดต�อ กองช�าง

อาคารอํานวยการ บริการติดต�อสอบถามประสาน (ตามรายละเอียดแบบแปลน ความสําเร็จ ประสานงาน กองการศึกษา

งานระหว�างหน�วยงานและให$ ของเทศบาล) ในการ  - การบริหารจัดการศึกษา (ร.ร.เทศบาล๑

บริการแก�ผู$ปกครองนักกเรียน ก�อสร$าง เป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพ บ$านกลาง)

๒๗ โครงการปรับปรุงห$องศูนย9  - เพื่อให$นักเรียนอนุบาล  - จัดทําศูนย9สื่ออนุบาล ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ  - นักเรียนอนุบาลมีศูนย9สื่อ กองช�าง

สื่ออนุบาล มีศูนย9สื่อการเรียนการสอน (ตามรายละเอียดแบบแปลน ความสําเร็จ การเรียนการสอน กองการศึกษา

ที่หลากหลายและกระตุ$น ของเทศบาล) ก�อสร$าง  - การบริหารการจัดการ (ร.ร.เทศบาล๑

พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ศึกษาเป3นไปอย�างมี บ$านกลาง)

ประสิทธิภาพ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๒๘ โครงการปรับปรุงห$องศูนย9  - เพื่อให$นักเรียนอนุบาล  - จัดทําศูนย9สื่ออนุบาล ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ  - นักเรียนอนุบาลมีศูนย9สื่อ กองช�าง

สื่ออนุบาล มีศูนย9สื่อการเรียนการสอน (ตามรายละเอียดแบบแปลน ความสําเร็จ การเรียนการสอน กองการศึกษา

ที่หลากหลายและกระตุ$น ของเทศบาล) ในการ  - การบริหารการจัดการ (ร.ร.เทศบาล๑

พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ก�อสร$าง ศึกษาเป3นไปอย�างมี บ$านกลาง)

ประสิทธิภาพ

๒๙ โครงการต�อเติมโรงอาหาร  - เพื่อให$โรงเรียนมีพื้นที่  - ก�อสร$างต�อเติมโรงอาหาร ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ  - นักเรียนมีสถานที่ในการ กองช�าง

ในการรับประทานอาหาร (ตามรายละเอียดแบบแปลน ความสําเร็จ รับประทานอาหารเพิ่มขึ้น กองการศึกษา

สําหรับเด็กนักเรียนเพิ่มเติม ของเทศบาล) ในการ  - การบริหารจัดการ (ร.ร.เทศบาล๑

ก�อสร$าง การศึกษาเป3นไปอย�างมี บ$านกลาง)

ประสิทธิภาพ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๓๐ โครงการปรัปปรุงภูมิทัศน9  - เพื่อให$โรงเรียนเทศบาล ๑  - ทําการปรับปรุงภูมิทัศน9 ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ  - โรงเรียนเทศบาล ๑ กองช�าง

บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๑ บ$านกลาง มีภูมิทัศน9ที่สวยงาม บริเวณด$านทิศตะวันตกของ ความสําเร็จ บ$านกลาง มีภูมิทัศน9 กองการศึกษา

บ$านกลาง และบริเวณศูนย9  - เพื่อให$ศูนย9วัฒนธรรมตําบล โรงเรียนเทศบาล ๑ บ$านกลาง ในการ ที่สวยงาม (ร.ร.เทศบาล

วัฒนธรรมตําบลบ$านกลาง บ$านกลาง มีภูมิทัศน9ที่สวยงาม และบริเวณศูนย9วัฒนธรรม ปรับปรุง  - ศูนย9วัฒนธรรมตําบล ๑ บ$านกลาง)

ตําบลบ$านกลาง ให$มีความ บ$านกลาง มีภูมิทัศน9

สวยงามสะดุดตา ประทับใจ ที่สวยงาม

แก�ผู$มาติดต�อราชการ

๓๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน9  - เพื่อให$ศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก  - ทําการปรับปรุงภูมิทัศน9 ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ  - ศูนย9พัฒนาเด็กเล็กตําบล กองช�าง

ศูนย9พัฒนาเด็กเล็กตําบล ตําบลบ$านกลาง มีภูมิทัศน9 บริเวณหน$าและหลังศูนย9 ความสําเร็จ บ$านกลาง มีภูมิทัศน9 กองการศึกษา

บ$านกลาง ที่สวยงาม พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ$านกลาง ในการ ที่สวยงาม (ร.ร.เทศบาล

ให$มีความสวยงามสะดุดตา ๑ บ$านกลาง)

ประทับใจแก�ผู$มาติดต�อราชการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๓๒ โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อให$ศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก  - ทําการปรังปรุงอาคาร ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ  - ศูนย9พัฒนาเด็กเล็กตําบล กองช�าง

ศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลบ$านกลาง ได$รับการ ศูนย9พัฒนาเด็กเล็กตําบล ความสําเร็จ บ$านกลางได$รับการปรังปรุง กองการศึกษา

ตําบลบ$านกลาง ปรังปรุง ให$มีสภาพพร$อม บ$านกลาง พร$อมทั้งติดตั้งพัดลม ในการ ให$มีสภาพพร$อมใช$ (ร.ร.เทศบาล

ใช$งานเสมอ ระบายอากาศ จํานวน ๘ ห$อง ปรับปรุง งานเสมอ ๑ บ$านกลาง)

๓๓ โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อให$ศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก  - ทําการปรับปรุงอาคารชั้นอนุบาล ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ  - อาคารชั้นอนุบาลได$รับ กองช�าง

ชั้นอนุบาล ตําบลบ$านกลาง ได$รับการ ความสําเร็จ การปรับปรุงให$มีสภาพ กองการศึกษา

ปรับปรุง ให$มีสภาพพร$อม ในการ พร$อมใช$งานเสมอ (ร.ร.เทศบาล

ใช$งานเสนอ ปรับปรุง ๑ บ$านกลาง)

๓๔ โครงการติดตั้งรั้ว  - เพื่อปqองกันอุบัติเหตุ  - ติดตั้งรั้วตาข�ายหลังห$องน้ํา ๑๙,๕๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ  - การใช$ห$องน้ําของนักเรียน กองช�าง

ตาข�ายเหล็ก ห$องน้ํานักเรียน และรักษาความปลอดภัย นักเรียน ขนาด 13 เมตร ความสําเร็จ มีความลอดภัย กองการศึกษา

ให$นักเรียนและทรัพย9สิน ในการ  - ทรัพย9สินของทางราชการ (ร.ร.เทศบาล

ของทางราชการ ก�อสร$าง มีความปลอดภัย ๑ บ$านกลาง)



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๓๕ โครงการติดตั้งเหล็กดัด  - เพื่อรักษาความปลอดภัย  - ติดตั้งเหล็กดัดหน$าต�าง ๗๐,๕๖๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ  - นักเรียนและทรัพย9สิน กองช�าง

หน$าต�างอาคารอนุบาล ให$แก�นักเรียนและทรัพย9สิน อาคารอนุบาล ขนาด 3.36 ความสําเร็จ ของทางราชการมีความ กองการศึกษา

ของทางราชการ ตารางเมตร จํานวน 14 บาน ในการติดตั้ง ปลอดภัยจากอันตรายต�างๆ (ร.ร.เทศบาล

๑ บ$านกลาง)

๓๖ โครงการติดตั้งผ$าม�าน  - เพื่อปqองกันแสงแดด  - ติดตั้งผ$าม�านหน$าต�าง ๖๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ  - แสงแดดและความร$อน กองการศึกษา

อาคารอนุบาล และลดความร$อนภายใน อาคารอนุบาล จํานวน 14 จุด ความสําเร็จ ภายในอาคารลดลง (ร.ร.เทศบาล

อาคาร ในการติดตั้ง ๑ บ$านกลาง)

37 โครงการก�อสร$าง  - เพื่อความเป3นระเบียบ  - ก�อสร$างโรงจอดรถ 100,000          ๐ ๐ ๐ ระดับ  - ครูพี่เลี้ยงมีสถานที่สําหรับ กองการศึกษา

โรงจอดรถจักรยานยนตร9 เรียบร$อย จักรยานยนตร9 จํานวน 1 แห�ง ความสําเร็จ จอดรถจักรยานยนตร9 (ศูนย9เจริญวัยฯ)

 - เพื่อเป3นพื้นที่สําหรับ ในการ  - เกิดความเป3นระเบียบเ

จอดรถครูพี่เลี้ยง ก�อสร$าง เรียบร$อยภายในศูนย9ฯ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๓๘ โครงการก�อสร$างอาคาร  - เพื่อใช$เป3นศูนย9พัฒนา  - กว$าง 11.50 เมตร ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ระดับ  - อาคารศูนย9พัฒนาคุณภาพ กองช�าง

ศูนย9พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตและส�งเสริม ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ ความสําเร็จ ชีวิตและส�งเสริมอาชีพ กองสวัสดิการ

และส�งเสริมอาชีพผู$สูงอายุ อาชีพผู$สูงอายุ ใช$สอย 150.00 ตารางเมตร ในการ ผู$สูงอายุ สังคม

1 ห$องประชุมใหญ� ก�อสร$าง

5 มุม กิจกรรม 2ห$องน้ํา

๓๙ โครงส�งเสริมการจัดการเรียน  - เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู$สอน  - จ$างครูอัตราจ$างตามความ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีคณุที่มีความรู$ กองการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต$น ระดับมัธยมศึกษาให$สูงขึ้น ถนัดของแต�ละกลุ�มสาระ ของผู$เข$าร�วม ทักษะในการจัดการเรียนรู$ (ร.ร.เทศบาล

ของโรงเรียนเทศบาล 1  - เพื่อให$มีความรู$และทักษะ  - จัดอบรม/ จัดประชุม โครงการ อย�างมีประสิทธิภาพ ๑ บ$านกลาง)

บ$านกลาง ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา เชิงปฏิบัติการ/จัดส�งครูและ  - นักเรียนมีความรู$ความ

 - ผู$ปกครองมีความมั่นใจ บุคลากรใหม�เข$ารับการอบรม ความสามารถตามมาตรฐาน

ในการจัดการศึกษาของ ที่เป3นประโยชน9ต�อนักเรียน  - ผู$ปกครองให$การยอมรับ

โรงเรียน  - ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสนับสนุนให$บุตรหลาน

ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียน เข$าเรียนในโรงเรียน

ต$นแบบระดับมะยมศึกษา ใกล$บ$าน



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๔๐ โครงการจัดซื้ออาหาร  - เพื่อให$นักเรียนได$รับ  - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ๑,๕๓๐,๐๐๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ จํานวน  - เด็กนักเรียนในตําบล กองการศึกษา

เสริม (นม) สําหรับ ประทานอาหารเสริม (นม) ให$แก�เด็กนักเรียนศูนย9พัฒนา นักเรียนที่ บ$านกลางมีสุขภาพ

นักเรียนตําบลบ$านกลาง อย�างทั่วถึง  และแบ�งเบาภาระ เด็กเล็ก เด็กนักเรียนโรงเรียน ได$รับ แข็งแรง

ค�าใช$จ�ายแก�ผู$ปกครอง เทศบาล ๑ บ$านกลาง อาหารเสริม มีภาวะโภชนาการที่ดี

 - เด็กนักเรียน ในสังกัด (นม)

สพฐ. เขตพื้นที่ตําบลบ$านกลาง

๔๑ โครงการจัดหาสื่อหนังสือ  - เพื่อให$ประชาชนมีแหล�ง  - จัดซื้อสื่อหนังสือ วารสาร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนในตําบล กองการศึกษา

ครุภัณฑ9ให$ห$องสมุด ศึกษาค$นคว$าและเป3นแหล�ง สารานุกรมประเภทต�างๆตลอดจน ความสําเร็จ บ$านกลางได$รับการพัฒนา

ประชาชน เรียนรู$ของชุมชน ครุภัณฑ9ไว$ในห$องสมุด ในการจัดซื้อ คุณภาพชีวิต มีแหล�งเรียนรู$

ข�าวสาร

 - ห$องสมุดประชาชนมีสื่อ

หนังสือเพียงพอต�อการ

ใช$บริการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๔๒ โครงการส�งเสริม  - เพื่อให$เด็กนักเรียน นักศึกษา  - เพื่อจ�ายเป3นค�าใช$จ�ายในการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับ  - เด็กนักเรียน นักศึกษา กองการศึกษา

การจัดการศึกษา ผู$สูงอายุ และวัยแรงงานในตําบล ส�งเสริมการจัดการศึกษา ความสําเร็จ ผู$สูงอายุและวัยแรงงานใน

นอกระบบ บ$านกลางได$รับการส�งเสริม นอกระบบ ตามบันทึกความเข$าใจ ของโครงการ ตําบลบ$านกลางได$รับการ

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ  (MOU) ระหว�างเทศบาลตําบล ส�งเสริมการศึกษาและ

ชีวิตให$ดีขึ้น บ$านกลางกับศูนย9บริการ พัฒนาคุณภาพชีวิตให$ดีขึ้น

การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ

เมืองลําพูน เมื่อวันที่ ๒๕

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑

12,400,060 11,457,000 7,947,000 7,947,000รวม ๔2 โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑ โครงการแข�งขันกีฬา  - เพื่อส�งเสริมให�เด็กนักเรียน  - จัดส�งนักเรียนโรงเรียน 100,000       100,000      100,000     100,000     ระดับ  - เด็กนักเรียนได�แสดงออก กองการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนสังกัด ร.ร.เทศบาล ๑ บ�านกลาง เทศบาล ๑ บ�านกลาง เข�าร�วม ความสําเร็จ ถึงความสามารถด�านกีฬา

องค0กรปกครองส�วนท�องถิ่น ได�เข�าร�วมการแข�งขันกีฬา แข�งขันกีฬาร�วมกับโรงเรียน ของนักเรียน  - เด็กนักเรียนใช�เวลาว�าง

ระหว�างโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลในเขตภาคเหนือ ให�เกิดประโยชน0ด�วยการ

เขตภาคเหนือตอนบนและ และระดับประเทศ ออกกําลังกายและห�างไกล

ระดับประเทศ ยาเสพติด

๒ โครงการจัดหาเครื่อง  - เพื่อจัดหาอุปกรณ0หรือ  - ติดตั้งอุปกรณ0ออกกําลังกาย 2,000,000    2,000,000   ๐ ๐ ระดับ ประชาชนมีอุปกรณ0สําหรับ กองการศึกษา

ออกกําลังกายกลางแจ�ง เครื่องออกกําลังกายกลางแจ�ง กลางแจ�งภายใน บริเวณสนาม ความสําเร็จ ออกกําลังกายที่มีคุณภาพ

บริการประชาชน กีฬาประจําตําบล ในการจัดซื้อ เพียงพอต�อการใช�งาน



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๓ ค�าปรับปรุงบํารุงรักษา  - เพื่อปรับปรุงสนามกีฬากลาง  - ดําเนินการบริหารจัดการ 930,000       930,000      930,000     930,000     ระดับ  - สนามกีฬากลางได�รับ กองการศึกษา

สนามกีฬากลางเทศบาล เทศบาลบ�านกลางให� สนามกีฬากลาง ทั้งด�าน ความสําเร็จ การบํารุงรักษาให�มีสภาพ

ตําบลบ�านกลาง สามารถใช�งานได�อย�าง สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ในการ สมบูรณ0 พร�อมใช�งานเสมอ

สม่ําเสมอ และทันต�อการให� ให�สามารถใช�งานได�ตลอดเวลา ปรับปรุง

บริการประชาชน

๔ โครงการก�อสร�าง  - เพื่อส�งเสริมให�ประชาชน  - ก�อสร�างสระว�ายน้ําภายใน ๐ 2,500,000   ๐ ๐ ระดับ  - ประชาชนในตําบล กองช�าง

สระว�ายน้ํา ออกกําลังกาย สนามกีฬากลางเทศบาลตําบล ความสําเร็จ บ�านกลางมีสระว�ายน้ํา กองการศึกษา

บ�านกลางขนาด 50.00 x ในการ ที่มีคุณภาพได�มาตรฐาน

25.00 x 1.20 เมตร ก�อสร�าง เหมาะสําหรับการ

จํานวน 1 สระ ออกกําลังกาย



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๕ โครงการควบคุมกํากับ  - เพื่อให�ระบบสาธารณูโภค  - ดําเนินการบริหารจัดการ 171,000       171,000      171,000     171,000     ระดับ  - สนามกีฬากลาง กองการศึกษา

ดูแลการใช�สาธารณูปโภค ของสนามกีฬากลาง สาธารณูปโภค เช�น ไฟฟHา ความสําเร็จ ได�รับการบํารุงรักษาให�มี

สนามกีฬากลาง เทศบาลตําบลบ�านกลาง น้ําประปา ฯลฯ ภายในสนามกีฬา ของโครงการ สภาพการใช�งานที่ดี

เทศบาลตําบลบ�านกลาง เอื้อต�อการจัดกิจกรรมต�างๆ กลางเทศบาลตําบลบ�านกลาง อย�างต�อเนื่องสม่ําเสมอ

ภายในสนามกีฬา ให�สามารถรองรับการจัดกิจกรรม

ต�างๆ เสมอ

๖ ก�อสร�างรั้วรอบสนามกีฬา เพื่อใช�กั้นอาณาเขต ก�อสร�างรั้วคอนกรีตล�อมรอบ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ มีรั้วคอนกรีตล�อมรอบบริเวณ กองช�าง

เทศบาลตําบลบ�านกลาง ปHองกันบุคคลภายนอกบุกรุก บริเวณ 94 ไร� 72 ตารางวา ความสําเร็จ สนามกีฬา

ในการ

ก�อสร�าง



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการศึกษาและการกีฬา
๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๗ ก�อสร�างลานกีฬา  - เพื่อให�ประชาชนมีสถานที่ สร�างลานกีฬาพร�อมปรับปรุง ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ ประชาชนมีสถานที่สําหรับ กองการศึกษา

ต�านยาเสพติด ออกกําลังกาย พักผ�อนหย�อนใจ ภูมิทัศน0 ขนาดพื้นที่ 639 ตรว. ความสําเร็จ ออกกําลังกาย กองช�าง

เฉลิมพระเกียรติพระบาท-  - เพื่อเปPนการส�งเสริมสุขภาพ ในการ

สมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ด�วยการออกกําลังกาย ก�อสร�าง

11,701,000  5,701,000   1,201,000  1,201,000  รวม ๗ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านระบบสาธารณสุข
๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการหน
วยสาธารณสุข  - เพื่อออกหน
วยให�บริการ  - ให�บริการตรวจรักษาโรค ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนมีความรู� กอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา
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๑ โครงการหน
วยสาธารณสุข  - เพื่อออกหน
วยให�บริการ  - ให�บริการตรวจรักษาโรค จํานวน  - ประชาชนมีความรู� กอง
เคลื่อนที่เพื่อคุณภาพชีวิต ประชาชนด�านสุขภาพอนามัย เบื้องต�นและบริการประเมิน ผู�เข�ารับ และสามารถปฎิบัติตัวได� สาธารณสุขและ
ประชาชนตําบลบ�านกลาง ในพื้นที่ ภาวะสุขภาพร
างกายที่อาจ การตรวจ ถูกต�องตามหลักวิชาการ สิ่งแวดล�อม

 - เพื่อรณรงค8ให�ประชาชนมี เสียงต
อโรคติดต
อเรื้องรัง เพื่อลดป9ญหาการเกิดโรคภัย
ความรู�ในการดูแลสุขภาพ ไข�เจ็บ

๒ โครงการพัฒนาร�าน  - เพื่อกระตุ�นให�ร�านเสริมสวย-  - อบรมผู�ประกอบการร�าน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวน  - ร�านเสริมสวย-แต
งผม กอง
เสริมสวย-แต
งผม ตําบล แต
งผม พัฒนาตนเองให�ได� เสริมสวย และจัดประชุม ผู�ประกอบการ ได�รับการยกระดับมาตรฐาน สาธารณสุขและ
บ�านกลาง มาตรฐาน และคุ�มครอง คณะกรรมการและเจ�าหน�าที่ ที่เข�าร
วม และมีศักยภาพในการให� สิ่งแวดล�อม

สุขภาพของผู�ใช�บริการ ชมรม บริการมากขึ้น

๓ โครงการที่พักอาศัยเชิง  - เพื่อส
งเสริมให�ผู�ประกอบ  - จัดประชุมสัมมนาผู�ประกอบ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน  - ตําบลบ�านกลางมีที่พัก กอง
พาณิชย8น
าอยู
 การได�ดําเนินกิจการ  ตาม การและประเมินที่พักอาศัยเชิง ผู�ประกอบการ อาศัยเชิงพาณิชย8ต�นแบบ สาธารณสุขและ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข�อง พาณิชย8ที่มีกิจกรรมตามเกณฑ8 ที่เข�าร
วม ที่มีความน
าอยู
 ปลอดภัย สิ่งแวดล�อม
เพื่อปDองกันป9ญหาที่อาจเกิดขึ้น ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย8น
าอยู
 และลดป9ญหาเชิงสังคม
ในที่พักเชิงพาณิชย8
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๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านระบบสาธารณสุข
๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา
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๔ โครงการตลาดสดน
าซื้อ  - เพื่อปรับปรุงสุขาภิบาล  -  จัดอบรมให�ความรู�แก
ผู� ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน  - ตลาดสดในตําบล กอง

ตําบลบ�านกลาง สิ่งแวดล�อมในตลาดสดให�ถูก ประกอบการในตลาดให�เปGนไป ผู�ประกอบการ บ�านกลางได�มาตรฐาน สาธารณสุขและ

สุขลักษณะ และสนองนโยบาย ตามเกณฑ8มาตรฐาน ที่เข�าร
วม ตลาดสดน
าซื้อ และ สิ่งแวดล�อม

ด�านอาหารปลอดภัยของรัฐบาล  - มีการออกตรวจประเมิน ถูกสุขลักษณะ

ตลาดสด เพื่อให�ได�มาตรฐาน

ตลาดสดน
าซื้อ

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อส
งเสริมและพัฒนา  - จัดฝIกอบรม และศึกษาดูงาน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ระดับความ  - ผู�เข�ารับการฝIกอบรมได�รับ กอง

แกนนําด�านสุขภาพและ ศักยภาพอบรมให�ความรู�แก
  - เพื่อส
งเสริมและพัฒนา พึงพอใจ ความรู�และสามารถพัฒนา สาธารณสุขและ

ด�านสิ่งแวดล�อม ตําบล แกนนําด�านสุขภาพและด�าน ศักยภาพอบรมให�ความรู�แก
 ของผู�เข�ารับ ศักยภาพของตนเองและ สิ่งแวดล�อม

บ�านกลาง สิ่งแวดล�อม ตําบลบ�านกลาง แกนนําด�านสุขภาพและด�าน การฝIกอบรม นํามาประยุกต8ใช�ในการ

ทั้ง 12 หมู
บ�าน สิ่งแวดล�อม ตําบลบ�านกลาง พัฒนาชุมชนให�มี

ทั้ง 12 หมู
บ�าน ประสิทธิภาพ
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๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านระบบสาธารณสุข
๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา
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๖ โครงการโรงงานอุตสาหกรรม  - เพื่อส
งเสริมให�โรงงาน  - ตรวจเยี่ยม และประเมิน ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนสถาน  - ตําบลบ�านกลางมีโรงงาน กอง๖ โครงการโรงงานอุตสาหกรรม  - เพื่อส
งเสริมให�โรงงาน  - ตรวจเยี่ยม และประเมิน ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนสถาน  - ตําบลบ�านกลางมีโรงงาน กอง

น
าทํางาน (Happy Work อุตสาหกรรมปลอดมลพิษ และ โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห
ง ประกอบการ อุตสาหกรรมที่ปลอดมลพิษ สาธารณสุขและ

Place) มีการดําเนินการตามระเบียบ ในตําบล ให�ได�มาตรฐาน ที่เข�าร
วม ตลอดจนมีความเปGนสถาน สิ่งแวดล�อม

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง เพื่อเปGน Happy Work Place ประกอบการที่มีคุณภาพทั้ง

ต�นแบบโรงงานอุตสาหกรรม ด�านการดูแลพนักงานและ

สิ่งแวดล�อม

๗ โครงการพัฒนาความรู�แก
    - เพื่อส
งเสริมความรู�ด�าน  - จัดการประชุมอบรมให�แก
 ๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน  - ผู�ประกอบการฯ ได�รับ กอง

ผู�ประกอบกิจการที่เปGน กฎหมายและระเบียบข�อบังคับ ผู�ประกอบ กิจการที่เปGน ผู�ประกอบการ ความรู� ความเข�าใจ และ สาธารณสุขและ

อันตรายต
อสุขภาพ ของท�องถิ่นแก
สถานประกอบ อันตรายต
อสุขภาพ ตาม พรบ. ที่เข�าร
วม แนวทางในการปฏิบัติตาม สิ่งแวดล�อม

กิจการตาม พรบ. การ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ระเบียบและข�อปฏิบัติของ

สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และแนวทางที่เทศบาลตําบล ท�องถิ่น ได�อย
างถูกต�อง

ว
าด�วย การควบคุมกิจการที่เปGน บ�านกลาง กําหนดไว�

อันตรายต
อสุขภาพ
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๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านระบบสาธารณสุข
๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา
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๘ โครงการมหกรรมอาหาร  - เพื่อส
งเสริมการประกอบ  - จัดกิจกรรมมหกรรมอาหาร ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน  - ผู�ประกอบการตระหนัก กอง๘ โครงการมหกรรมอาหาร  - เพื่อส
งเสริมการประกอบ  - จัดกิจกรรมมหกรรมอาหาร ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน  - ผู�ประกอบการตระหนัก กอง

สะอาด  รสชาติอร
อย กิจการร�านอาหารที่ถูก สะอาดรสชาติอร
อย ให�ถูก ผู�ประกอบการ และให�ความสําคัญกับการ สาธารณสุขและ

ตําบลบ�านกลาง สุขลักษณะและประชาสัมพันธ8 สุขลักษณะตามเกณฑ8 ที่เข�าร
วม ปฏิบัติตามข�อกําหนดท�องถิ่น สิ่งแวดล�อม

ผู�ประกอบการให�ใส
ใจมาตรฐาน มาตรฐาน  - ประชาชนได�บริโภค

และคุณภาพอาหาร  - อบรมให�ความรู�แก
ผู� อาหารที่สะอาดและปลอดภัย

ประกอบการเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามข�อกําหนดท�องถิ่น

๙ โครงการพัฒนาด�าน  - เพื่อส
งเสริมและยกระดับบริการ  - อบรมให�ความรู�ด�าน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวน  - การบริการของร�านอาหาร กอง

สุขาภิบาลในสถานที่ ด�านอาหารและน้ําให�ถูกสุขลักษณะ สุขาภิบาลอาหารแก
 ผู�ประกอบการ ถูกสุขลักษณะ สะอาด สาธารณสุขและ

จําหน
ายอาหารและสะสม ได� ผู�ประกอบการร�านอาหาร ที่เข�าร
วม ปลอดภัยแก
ผู�บริโภค สิ่งแวดล�อม

อาหาร และตรวจประเมินร�านอาหาร  - ลดความเสี่ยงจากการ

เพื่อมอบปDาย อาหารสะอาด บริโภคอาหารและน้ําที่

แก
ผู�ประกอบการ ไม
สะอาด



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านระบบสาธารณสุข
๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๐ โครงการคลินิกชุมชน  - เพื่อจัดตั้งคลินิกชุมชนอบอุ
น  - จัดตั้งและปรับปรุงอาคาร ๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนในตําบลได�รับ กอง๑๐ โครงการคลินิกชุมชน  - เพื่อจัดตั้งคลินิกชุมชนอบอุ
น  - จัดตั้งและปรับปรุงอาคาร ๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนในตําบลได�รับ กอง

อบอุ
นตําบลบ�านกลาง ตําบลบ�านกลาง สถานที่  พร�อมทั้งจัดซื้อ ความสําเร็จ การดูแลและส
งเสริมสุขภาพ สาธารณสุขและ

 - เพื่อให�บริการและครอบคลุม ครุภัณฑ8ทางการแพทย8 พร�อม ในการก
อสร�าง ให�เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล�อม

ด�านการรักษาพยาบาล ทั้ง ๔ เวชภัณฑ8ยา

มิติ (ส
งเสริม ปDองกัน รักษา ฟ_`นฟู)

๑๑ โครงการอาหารปลอดภัย  - เพื่อให�ประชาชนมีความรู�  - เฝDาระวังและลดป9ญหา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนตระหนักถึง กอง

ไม
ใช�น้ํามันทอดซ้ํา ตระหนักถึงอันตรายจากน้ํามัน การใช�น้ํามันทอดซ้ําโดย ผู�ประกอบการ อันตรายจากน้ํามันทอดซ้ํา สาธารณสุขและ

ทอดซ้ํา สุ
มตรวจอาหารและน้ํามัน ที่ถูกซุ
มตรวจ  - ประชาชนเกิดความร
วมมือ สิ่งแวดล�อม

 - เพื่อให�เกิดความร
วมมือแก�ป9ญหา ที่ใช�ทอดประกอบอาหาร ในการแก�ไขป9ญหาน้ํามัน

การใช�น้ํามันทอดซ้ํา ในร�านค�าชุมชน ทอดซ้ํา

 - เพื่อให�เกิดแนวทางการใช�

น้ํามันทอดซ้ําแบบครบวงจร



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านระบบสาธารณสุข
๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๒ โครงการมหกรรมสร�างเสริม  - เพื่อสร�างเสริมให�ประชาชน  - จัดกิจกรรมอบรมให�ความรู� ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนมีสุขภาพ กอง๑๒ โครงการมหกรรมสร�างเสริม  - เพื่อสร�างเสริมให�ประชาชน  - จัดกิจกรรมอบรมให�ความรู� ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จํานวน  - ประชาชนมีสุขภาพ กอง

สุขภาพตําบลบ�านกลาง มีกิจกรรมในการสร�างเสริม และแลกเปลี่ยนเรียนรู�แนวทาง ผู�เข�าร
วม สมบูรณ8แข็งแรง และ สาธารณสุขและ

สุขภาพการตระหนักถึงผลดี การสร�างเสริมสุขภาพ กิจกรรม ตระหนักรู�ถึงผลดีของการ สิ่งแวดล�อม

ของการออกกําลังกาย อาหาร  - จัดกิจกรรมเสวนาสุขภาพ ออกกําลังกาย อาหาร

อารมณ8 อโรคยา อบายมุข  - กินจกรรมประกวดบุคคล อารมณ8 อโรคยา อบายมุข

ต�นแบบด�านสุขภาพและ 

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

๑๓ โครงการ อย. น�อย   - เพื่อให�นักเรียนมีความรู�  - จัดอบรมและรณรงค8ให� ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน  - นักเรียนมีความรู�เรื่อง กอง

ในโรงเรียน และสามารถตรวจสอบสารพิษ ความรู�เกี่ยวกับการคุ�มครอง ผู�เข�าร
วม สารพิษที่ปะปนในอาหาร สาธารณสุขและ

ที่ปะปนในอาหารพร�อมทั้ง ผู�บริโภคแก
เยาชนนักเรียน กิจกรรม สามารถตรวจสอบและ สิ่งแวดล�อม

สามารถเผยแพร
ข�อมูลที่ พร�อมทั้งจัดทําสื่อเผยแพร
และ ทําการเผยแพร
สู
ชุมชนได�

เกี่ยวข�องได� ประชาสัมพันธ8



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านระบบสาธารณสุข
๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๔ โครงการชุมชนสุขภาพดี  - ประชาชนและพนักงานนิคมฯ  - จัดกิจกรรมรณรงค8ให�มีการ ๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ อัตรา  - อุบัติเหตุในตําบลบ�านกลาง กอง๑๔ โครงการชุมชนสุขภาพดี  - ประชาชนและพนักงานนิคมฯ  - จัดกิจกรรมรณรงค8ให�มีการ ๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ อัตรา  - อุบัติเหตุในตําบลบ�านกลาง กอง

ขับขี่ปลอดภัย ในเขตตําบลบ�านกลาง มีความรู� ปฏิบัติตามกฎจราจรช
วงก
อน การเกิด ลดลง ประชาชนมีความรู� สาธารณสุขและ

ความเข�าใจ และตระหนักถึง เทศกาลสงกรานต8แก
พนักงาน อุบัติเหตุ และตระหนักเกี่ยวกับการ สิ่งแวดล�อม

ความสําคัญของการปฏิบัติ นิคมฯ พร�อมทั้งจัดทําสื่อ จราจรที่ถูกต�อง มีวินัย

ตามกฎจราจร

๑๕ โครงการปDองกันและควบคุม  - เพื่อปDองกันและควบคุม  - จัดกิจกรรมรณรงค8ปDองกันโรค ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ระดับ มีการเฝDาระวัง ปDองกัน กอง

โรคจากโรคอุบัติใหม
 โรคติดต
อที่มีการระบาดในช
วง อุบัติใหม
 ความสําเร็จ ควบคุม โรคติดต
อที่เกิดขึ้น สาธารณสุขและ

ฤดูกาลต
างๆ เพื่อควบคุม และระงับ ของโครงการ โดยไม
คาดคิดทุกประเภท สิ่งแวดล�อม

การแพร
กระจายของโรคติดต
อ และสามารถระงับการแพร


ระบาดได�อย
างทันท
วงที

๑๖ โครงการปDองกันและควบคุม  - เพื่อปDองกันโรคพิษสุนัขบ�า  - จัดกิจกรรมรณรงค8ฉีดวัคซีน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับ  - โรคพิษสุนัขบ�าไม
เกิดขึ้น กอง

โรคพิษสุนัขบ�า จากสัตว8สู
คน และลดจํานวน ปDองกันโรคพิษสุนัขบ�า  และ ความสําเร็จ ในเขตพื้นที่ตําบลบ�านกลาง สาธารณสุขและ

ประชากรสุนัข และแมวอันเปGน ฉีดยาคุมกําเนิดประชากรสุนัข ของโครงการ สิ่งแวดล�อม

สัตว8พาหะนําโรค และแมว



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านระบบสาธารณสุข
๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๗ โครงการปDองกันและควบคุม  - เพื่อปDองกันและควบคุม  - จัดอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ระดับ  - อัตราการปdวยโรคไข� กอง๑๗ โครงการปDองกันและควบคุม  - เพื่อปDองกันและควบคุม  - จัดอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ระดับ  - อัตราการปdวยโรคไข� กอง

โรคไข�เลือดออก โรคไข�เลือดออก โดยลดอัตรา โรคไข�เลือดออก ความสําเร็จ เลือดออกลดน�อยลงและไม
 สาธารณสุขและ

การปdวยลงจากปeก
อนและไม
เกิน  - จัดกิจกรรมรณรงค8กําจัดแหล
ง ของโครงการ เกิดการระบาดในชุมชน สิ่งแวดล�อม

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เพาะพันธ8ของโรคไข�เลือดออก

กําหนด  - รณรงค8พ
นหมอกควันกําจัดยุง

 - จัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ8ในการ

กําจัดลูกน้ํา เช
น เกลือ ปูนขาว 
น้ํามันเชื้อเพลิง

๑๘ โครงการพัฒนาระบบ  - เพื่อให�ประชาชนได�รับความช
วย  - อบรมเจ�าหน�าที่อาสาสมัคร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนได�รับความ กอง

การแพทย8ฉุกเฉิน เหลือเบื้องต�นยามบาดเจ็บ/ กู�ชีพ ตําบลบ�านกลางและ ความสําเร็จ ช
วยเหลือเบื้องต�นยาม สาธารณสุขและ

เทศบาลตําบลบ�านกลาง  เจ็บปdวยฉุกเฉินอย
างทันท
วงที จิตอาสาในชุมชน ของโครงการ บาดเจ็บ/ เจ็บปdวยฉุกเฉิน สิ่งแวดล�อม

โดยไม
ได�รับอันตรายเพิ่มขึ้น  - จัดซื้อวัสดุทางการแพทย8ในรถ ได�อย
างทันท
วงที

จากการช
วยเหลือที่ไม
เหมาะสม กู�ชีพ ผ�ากgอส สําลี ถุงมือ ฯลฯ

1,340,000   1,670,000  3,670,000  3,670,000   รวม ๑๘ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

๑ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อให�การบริหารจัดการ  - เป�นค�าใช�จ�ายในส�วน จํานวน  - การบริหารจัดการด�าน สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อให�การบริหารจัดการ  - เป�นค�าใช�จ�ายในส�วน ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน  - การบริหารจัดการด�าน สํานักปลัด
ด�านงบกลางของเทศบาล ด�านงบกลางและเงินสํารองจ�าย งบกลางและเงินสํารองจ�าย ครั้งที่ งบกลางและเงินสํารองจ�าย เทศบาล
ตําบลบ�านกลาง ของเทศบาลตําบลบ�านกลาง ของเทศบาลตําบลบ�านกลาง ดําเนินการ เป�นไปด�วยความเรียบร�อย

เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และ ในกรณีที่มิได�ตั้งงบประมาณ และมีประสิทธิภาพ
ถูกต�องตามระเบียบกฎหมาย ไว�และกรณีเป�นเหตุ
ที่กําหนด สาธารณภัยเร�งด�วน

๒ โครงการ ๕ ส.  - เพื่อพัฒนาสถานที่ทํางาน  - จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับ  - บุคลากรมีศักยภาพ สํานักปลัด
ให�น�าอยู�และพัฒนาบุคลากร ทํางานให�แก�คณะผู�บริหาร ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน และมี เทศบาล
ให�มีความรู� และเป�นการเพิ่ม พนักงานเทศบาล  ลูกจ�างประจํา ของผู�เข�าร�วม จิตสํานึกในการดูแลรักษา
ประสิทธิภาพในการทํางาน พนักงานจ�าง ในสังกัดเทศบาล โครงการ สถานที่ทํางาน

ตําบลบ�านกลาง



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๓ โครงการจัดงาน  - เพื่อเสริมสร�างขวัญและ  - จัดกิจกรรมทําบุญและจัด ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวน  - พนักงานเทศบาลมีขวัญ สํานักปลัด
วันเทศบาล กําลังใจในการปฏิบัติงาน กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนC ผู�เข�าร�วม และกําลังใจในการปฏิบัติงาน เทศบาลวันเทศบาล กําลังใจในการปฏิบัติงาน กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนC ผู�เข�าร�วม และกําลังใจในการปฏิบัติงาน เทศบาล

แก�พนักงานเทศบาล ในวันเทศบาล ๒๔ เมษายน กิจกรรม  - เทศบาลตําบลบ�านกลาง

 - เพื่อเสริมสร�างความสัมพันธC ของทุกปD และประชาชนในตําบลมี

อันดีระหว�างเทศบาลและ ความสัมพันธCอันดีต�อกัน

ประชาชนในตําบล

๔ โครงการเผยแพร�  - เพื่อเผยแพร�กฎหมาย  - ให�ความรู�และจัดทําคู�มือ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร�อยละ  - ประชาชนในตําบลมี กองวิชาการ

กฎหมายในชีวิตประจําวัน พื้นฐานให�ประชาชนได�ศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ของประชาชน ความรู�ความเข�าใจด�าน และแผนงาน

สําหรับประชาชน และสามารถนํามาใช�ในชีวิต เผยแพร�ให�แก�ประชาชน ที่เข�าถึงข�อมูล กฎหมายและสามารถ

ประจําวันได� นํามาปรับใช�กับชีวิต



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๕ โครงการเทศบาลตําบล  - เพื่ออํานวยความสะดวกใน  - ออกหน�วยเคลื่อนที่พบ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนมีความพึงพอใจ กองวิชาการ

บ�านกลางพบประชาชน ด�านการบริการให�ประชาชน ประชาชน จํานวน ๑๒ หมู�บ�าน ความพึงพอใจ ในการให�บริการประชาชน และแผนงาน

เกิดความพอใจสูงสุด เพื่อให�บริการด�านต�างๆ ของประชาชน ของเทศบาล

 - เพื่อสร�างความสัมพันธCอันดี ตามแผนปฏิบัติการร�วมกับ  - เทศบาล หน�วยงานภาย

ระหว�าง เทศบาล หน�วยงาน หน�วยงานภายนอก นอกและประชาชนมีความ

ภายนอก และประชาชน สัมพันธCที่ดีต�อกัน

 - เพื่อนําปGญหาและความ  - ได�ข�อมูลที่เป�นประโยชนC

ต�องการของประชาชนไป ในการปรับปรุงงานให�

ปรับปรุงการปฏิบัติงานราชการ บริการและการปฏิบัติ

ราชการให�มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๖ โครงการส�งเสริมความรู�  - เพื่อสร�างความรู�ความ  - ประกาศเผยแพร�เอกสาร และ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับ  - มีการเผยแพร�ความรู� กองวิชาการ

ด�านกฎหมาย (กฎหมาย เข�าใจ ในสิทธิหน�าที่เกี่ยวกับ ความรู�ทางกฎหมายในที่ ความพึงพอใจ ในทางกฎหมายแก� และแผนงาน

รายเดือน) กฎหมายที่ควรทราบ สาธารณะ พร�อมจัดส�งเอกสาร ของประชาชน ประชาชน 

ให�แก�สมาชิกสภาเทศบาล  - ประชาชนมีความรู�

กํานัน/ ผู�ใหญ�บ�าน และผู�ที่ ความเข�าใจถึงสิทธิหน�าที่

เกี่ยวข�องในตําบลบ�านกลาง และกฎหมายมากขึ้น

๗ โครงการเผยแพร�ข�อมูล  - เพื่อเผยแพร�ข�อมูลจัดซื้อ  - ประกาศ เผยแพร� ข�อมูล ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ  - ประชาชนโดยทั่วไปสามารถ กองวิชาการ

จัดซื้อจัดจ�าง จัดจ�างตามแนวทางการบริหาร การจัดซื้อจัดจ�าง ตลอดปD ความพึงพอใจ รับทราบการดําเนินโครงการ และแผนงาน

จัดการที่ดีและกฏหมาย งบประมาณ ของประชาชน ของเทศบาลตําบลบ�านกลาง

วิเคราะหCข�อมูล



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๘ โครงการ "ส�งเสริมและ  - เพื่อส�งเสริมสนับสนุน  - ทําการคัดเลือกประชาชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผู�ที่  - บุคคล ทุกสาขาอาชีพ กองวิชาการ

ยกย�องคนดี (คนดีศรี ให�บุคคล ทุกสาขาอาชีพ ซึ่งเป�นตัวแทนแต�ละหมู�บ�าน ได�รับการ หน�วยงาน และองคCกรต�างๆ และแผนงาน

บ�านกลาง) " หน�วยงาน และองคCกรต�างๆ สมาชิกสภาเทศบาล เยาวชน และ คัดเลือก เห็นคุณค�าของการทําความดี

เห็นคุณค�าของการทําความดี พระสงฆC  ผู�เป�นต�นแบบที่มี ในชุมชนท�องถิ่น พร�อมทั้ง

 - เพื่อประกาศเกียรติคุณ ความประพฤติ และดํารงตน ประกาศเกียรติคุณแก�บุคคล

แก�บุคคล ที่ทําคุณงามความดี ด�วยความมีคุณธรรมจริยธรรม ที่ทําคุณงามความดีให�เป�น

ให�เป�นแบบอย�างที่ดีในการ พร�อมประกาศยกย�อง เพื่อเป�น แบบอย�างที่ดีในการ

ประพฤติตนในสังคม กําลังใจแก�ผู�มีความประพฤติดี ประพฤติตนในสังคม และ

 - เพื่อยกย�องและให�กําลังใจ ได�รับการยกย�อง เพื่อเป�น

แก�ผู�ประพฤติดี  และเป�น กําลังใจแก�ผู�ประพฤติดี

แบบอย�างที่ดีต�อสังคม

 - เพื่อส�งเสริมให�ท�องถิ่นไทย

มีกิจกรรมส�งเสริมค�านิยม

ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความซื่อสัตยCสุจริต 



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๙ โครงการสร�างเครือข�าย  - เพื่อสร�าง พัฒนา และขยาย  - ดําเนินการอบรมให�ความรู�แก� ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับ  - มีเครือข�าย กองวิชาการ

อาสาสมัครประชาสัมพันธC เครือข�ายการประชาสัมพันธC อาสาสมัครประชาสัมพันธC ความพึงพอใจ ยุวประชาสัมพันธC เข�ามาช�วย และแผนงาน

ประจําหมู�บ�าน ภายในตําบลบ�านกลาง ประจําหมู�บ�านในเรื่องที่เกี่ยวข�อง ของประชาชน ดําเนินงานประชาสัมพันธC

 - เพื่อเสริมสร�างความรู� กับภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  - นักเรียน นักศึกษา เยาวชน

ความเข�าใจให�กับประชาชน  - แต�งตั้งคณะทํางานในการ ในพื้นที่ได�มีส�วนร�วมในการทํา

ในการนําเสนอข�อมูลข�าวสาร ดําเนินงานขับเคลื่อนเครือข�าย ทํากิจกรรมที่เป�นประโยชนC 

ของทางราชการได�อย�างถูกต�อง อาสาสมัครประชาสัมพันธC และได�รับความรู�ประสบการณC

ครบถ�วนและเป�นจริง ประจําหมู�บ�าน ด�านการประชาสัมพันธC

 - จัดช�องทางการเผยแพร�ข�าวสาร เพื่อนําไปใช�ให�เกิดประโยชนC

ให�กับอาสาสมัครประชาสัมพันธC กับตนเองและชุมชน

ประจําหมู�บ�าน  โดยสามารถเข�า

มาร�วมดําเนินรายการทาง

เสียงตามสาย ตําบลบ�านกลาง

เพื่อประชาสัมพันธC เผยแพร�ข�อมูล

ข�าวของแต�ละหมู�บ�าน



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๐ โครงการสื่อมวลชน  - เพื่อเป�นช�องทางในการ  - จัดกิจกรรมแถลงข�าวผ�านสื่อ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับ   - ประชาชนได�รับทราบ กองวิชาการ

สัมพันธC เผยแพร�ข�าวสารและ มวลชน เพื่อเป�นสื่อกลางในการ ความพึงพอใจ ข�อมูลข�าวสารและผลงาน และแผนงาน

ประชาสัมพันธC  กิจกรรมต�างๆ เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารให�แก� ของประชาชน ของเทศบาลตั้งแต�แรกเริ่ม

ของเทศบาลให�ประชาชนได�รับ ประชาชนได�เข�าใจและรับทราบผล จนถึงปGจจุบัน

ทราบผ�านทางสื่อมวลชน การดําเนินงานของเทศบาล  - ประชาชนมีความเข�าใจใน

แขนงต�างๆ ได�อย�างครอบคลุม ทั่วถึง บทบาทหน�าที่การทํางาน

 - เพื่อเป�นการพบปะแลก ขององคCกรปกครองส�วน

เปลี่ยนความคิดเห็นระหว�าง ท�องถิ่นมากขึ้น

สื่อมวลชน,ผู�นําชุมชน หรือ  - เทศบาลสามารถเผยแพร�

ตัวแทนจากหมู�บ�าน ที่ทํางาน ข�อมูลข�าวสาร และ

ด�านประชาสัมพันธCให�กับ ประชาสัมพันธC เกี่ยวกับการ

หมู�บ�านและชุมชน กับเทศบาล จัดกิจกรรมต�างๆให�ประชาชน

ร�วมกันกําหนดทิศทางแนวทาง ได�รับทราบอย�างทั่วถึง

การพัฒนาการประชาสัมพันธC

ในรูปแบบต�างๆ 



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๑ โครงการเสริมสร�างความรู�  - เพื่อให�ประชาชนตระหนัก  - จัดอบรมให�ความรู� เรื่อง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนมีความรู�ความ สํานักปลัด

ความเข�าใจ เรื่องประชาธิปไตย ถึงการมีส,วนร,วมในระบอบ ประชาธิปไตยและการมี ความพึงพอใจ เข�าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย เทศบาล

และส,วนร,วมของ ประชาธิปไตย ส,วนร,วมของประชาชน ให� ของผู�เข�าร,วม มากขึ้น

ประชาชน  - เพื่อเสริมสร�างความรู�ความ แก,ประชาชนในตําบลบ�านกลาง โครงการ

เข�าใจเกี่ยวกับระบอบ

ประชาธิปไตยให�กับประชาชน

๑๒ โครงการเสริมสร�างความ  - เพื่อสร�างความรู�  - จัดให�มีกิจกรรม จัดอบรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับ  -  ประชาชนมีความเข�าใจ สํานักปลัด

สามัคคีปรองดองของ ความเข�าใจและทัศนคติที่ดี ประชุมชี้แจง เพื่อสร�างความรู� ความพึงพอใจ และทัศนคติที่ดีในการสร�าง เทศบาล

ประชาชนในเขตพื้นที่ ในการสร�างความปรองดอง ความเข�าใจและทัศนคติที่ดี ของผู�เข�าร,วม ความปรองดองสมานฉันท6

ตําบลบ�านกลาง อําเภอเมือง สมานฉันท6ของประชาชนทุก ในการสร�างความปรองดอง โครงการ ร,วมกัน

จังหวัดลําพูน หมู,เหล,า สมานฉันท6ของประชาชน

ทุกหมู,เหล,า



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๓ โครงการจัดทําแผนพัฒนา  - เพื่อเป:นการทบทวนแผนพัฒนา - จัดเวทีประชาคม จํานวน ๑๒ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับ  - สามารถพัฒนาท�องถิ่นได� กองวิชาการ

ท�องถิ่น สามป;ในป;ที่ผ,านมาและการ หมู,บ�าน เพื่อสอบถามป<ญหาความ ความสําเร็จ ตามแนวทางที่กําหนดและ และแผนงาน

จัดทําแผนพัฒนาสามป;ฉบับใหม, ต�องการของประชาชน ของโครงการ บรรลุจุดมุ,งหมายที่วางไว�

 - เพื่อเป:นการจัดเตรียมความ  - จัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่นตาม  - สามารถตองสนองความ

พร�อมโครงการพัฒนาในลักษณะ ระเบียบกฏหมาย ต�องการของประชาชนได�

ที่พร�อมบรรจุในเทศบัญญัติ  - จัดประชุมคณะกรรมการ ในลักษณะโครงการพัฒนา

งบประมาณรายจ,าย ที่เกี่ยวข�องกับการจัดทําแผนพัฒนา

ตามระเบียบกฎหมาย

๑๔ โครงการติดตามและ  - เพื่อให�การติดตามและ  - จัดประชุมและลงพื้นที่ของ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ระดับ  - การติดตามและประเมินผล กองวิชาการ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่น ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่น คณะกรรมการฯเพื่อติดตาม ความสําเร็จ แผนพัฒนาท�องถิ่นมี และแผนงาน

มีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง และประเมินผลแผนพัฒนา ของโครงการ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การบริหารจัดการที่ดี ท�องถิ่น  - ได�ข�อมูลข,าวสารที่เป:น
 - เพื่อให�ได�ข�อมูลข,าวสาร  - จัดทํารายงานสรุปผลการ ประโยชน6ต,อการปรับปรุง

จากข�อเสนอแนะมาใช�ในการ ติดตามและประเมินผลแผน การจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น
ปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนา พัฒนาท�องถิ่น เพื่อเผยแพร, และการบริหารการพัฒนา 

ท�องถิ่นให�มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในป;ต,อไป



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๕ โครงการจัดตั้งสํานักทะเบียน  - เพื่อให�การบริการประชาชน  - จัดตั้งสํานักทะเบียนท�องถิ่น ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนได�รับบริการที่ดี กองช,าง

ท�องถิ่นเทศบาลตําบล เป:นไปด�วยความสะดวก และ เทศบาลตําบลบ�านกลางด�วย ความพึงพอใจ และง,ายต,อการมาใช�บริการ สํานักปลัด

บ�านกลางด�วยระบบ รวดเร็ว ระบบคอมพิวเตอร6 ของประชาชน เทศบาล

คอมพิวเตอร6  - เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ที่มาติดต,อ

ปฏิบัติงานด�านทะเบียนราษฎร

ของเทศบาลตําบลบ�านกลาง

๑๖ โครงการจัดตั้งศูนย6บริการ  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - จัดตั้งศูนย6บริการติดต,อ - ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนผู�มาติดต,อ กองวิชาการและ

ข�อมูลข,าวสารติดต,อ-สอบถาม ประชาชนเพื่อบริการตามความ สอบถาม แบบเคลื่อนที่ ขนาด ความสําเร็จ ราชการได�รับการอํานวย แผนงาน

ด�านหน�าอาคารสํานักงาน ต�องการในเรื่องการติดต,อ ประมาณ ๔.๐๐ x ๔.๐๐ ของโครงการ ความสะดวกเป:นอย,างดี

ราชการเทศบาล เมตร บริเวณด�านหน�าอาคาร  - เจ�าหน�าที่ผู�ปฏบัติงาน

 - เพื่อเพิ่มศักยภาพแก, สํานักงานเทศบาล  พร�อม ได�พัฒนางานบริการได�อย,าง

เจ�าหน�าที่ในการปฏิบัติงาน อุปกรณ6 (ตามแบบแปลนของ เหมาะสม

เทศบาล)



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๗ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อให�การบริหารจัดการ  - เป:นค,าใช�จ,ายในการเข�ารับ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ระดับ  - บุคลากรมีขวัญกําลังใจ สํานักปลัด

ด�านการฝKกอบรมและการ ด�านเงินเดือน ค,าจ�าง ค,า การฝKกอบรมหรือเดินทางไป ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เทศบาล

เดินทางปฏิบัติราชการของ ตอบแทนของเทศบาลตําบล ราชการตามระเบียบของทาง ของบุคคลากร  - บุคลากรมีทัศนคติที่ดี

บุคลากรในสังกัดเทศบาล บ�านกลาง เป:นไปอย,างมี ราชการของบุคลากรในสังกัด ต,อการปฏิบัติงาน

ตําบลบ�านกลาง ประสิทธิภาพและถูกต�องตาม เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ระเบียบกฏหมายที่กําหนด

๑๘ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มศัยภาพในการ  - จัดอบรมสัมมนาและทัศน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ระดับ  - ผู�บริหารท�องถิ่น สมาชิก สํานักปลัด

ผู�บริหารท�องถิ่น สมาชิกสภา บริหารงานของเทศบาลให�แก, ศึกษาดูงานให�แก,ผู�บริหารท�องถิ่น ความพึงพอใจ สภาท�องถิ่นและผู�นําท�องถิ่น เทศบาล

ท�องถิ่นและผู�นําท�องถิ่น ผู�บริหารท�องถิ่น สมาชิกสภา สมาชิกสภาท�องถิ่นและผู�นํา ของผู�เข�าร,วม มีศักยภาพในการบริหารงาน

ท�องถิ่นและผู�นําท�องถิ่น ท�องถิ่น โครงการ เพิ่มขึ้น



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑๙ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความ  - จัดอบรม/ ศึกษาดูงาน ของ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ผู�เข�าร,วมการอบรมได�รับ สํานักปลัด

บุคลากรในสังกัดของ สามารถให�กับผู�เข�ารับการ บุคลากรในสังกัดเทศบาล ความพึงพอใจ ความรู�และประสบการณ6 เทศบาล

เทศบาลตําบลบ�านกลาง อบรม ตําบลบ�านกลาง ของผู�เข�าร,วม สามารถนํามาใช�พัฒนา

 - บุคลากรที่เข�ารับการอบรม โครงการ ตนเองและองค6กรได�

นําประโยชน6มาใช�ในการ  - บุคลากรมีศักยภาพในการ

พัฒนาในการทํางานของตน ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

 - บุคลากรมีทัศนคติที่ดี

ต,อการปฏิบัติงาน

๒๐ โครงการพัฒนาด�าน  - เพื่อพัฒนาและเสริมสร�าง  - จัดอบรมด�านคุณธรรมและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับ  - บุคลากรมีจิตสํานึกที่ดีใน สํานักปลัด

คุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในการ จริยธรรมให�กับบุคลากรใน ความพึงพอใจ ด�านคุณธรรมและจริยธรรม เทศบาล

แก,บุคลากรในสังกัดเทศบาล ปฏิบัติงานให�แก,บุคลากร สังกัดเทศบาลตําบลบ�านกลาง ของผู�เข�าร,วม  - บุคลากรมีทัศนคติที่ดี

ตําบลบ�านกลาง โครงการ ในการปฏิบัติงาน



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๒๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มทักษะการเป:นผู�นํา  -สนับสนุนค,าใช�จ,ายตามโครงการ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ระดับ  - คณะผู�บริหารท�องถิ่น สํานักปลัด

ผู�นําหมู,บ�านในตําบล ให�แก,คณะผู�บริหาร เพื่อปรึกษาหาแนวทางการ ความพึงพอใจ หัวหน�าส,วนราชการ กํานัน เทศบาล

บ�านกลาง หัวหน�าส,วนราชการ กํานัน พัฒนาตําบลบ�านกลาง และ ของผู�เข�าร,วม ผู�ใหญ,บ�าน ผู�ช,วยผู�ใหญ,บ�าน

ผู�ใหญ,บ�าน ผู�ช,วยผู�ใหญ,บ�าน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โครงการ สารวัตรกํานัน และแพทย6

สารวัตรกํานัน และแพทย6 ประจําตําบลมีทักษะการเป:น 

ประจําตําบล ผู�นําที่ดี

 - มีการบูรณาการทํางาน

ร,วมกันอย,างมีประสิทธิภาพ

๒๒ โครงการอบรมสัมมนา  - เพื่อให�บุคลากรมีทัศนคติ  - จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับ  - ผู�เข�ารวมการอบรมมี สํานักปลัด

เชิงปฏิบัติการผู�บริหาร ที่ดีต,อการบริหารงาน สําหรับคณะผู�บริหาร ผู�อํานวยการ ความพึงพอใจ แนวคิดและทัศนคติเป:นไป เทศบาล

เทศบาลตําบลบ�านกลาง  - เพื่อเป:นการแลกเปลี่ยน กองหัวหน�าฝOาย หัวหน�างาน ใน ของผู�เข�าร,วม ในทิศทางเดียวกัน

ความคิดเห็นสําหรับผู�เข�ารับ สังกัดเทศบาลตําบลบ�านกลาง โครงการ

การอบรม



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๒๓ โครงการปฐมนิเทศ  - เพื่อเพิ่มทักษะและแนวทาง  - จัดอบรมการปฐมนิเทศ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับ  - ผู�เข�าร,วมการอบรมมี สํานักปลัด

พนักงานจ�างในสังกัด ในการปฏิบัติงานของพนักงาน สําหรับพนักงานจ�างที่บรรจุใหม, ความพึงพอใจ แนวทาง และทัศนคติที่ดี เทศบาล

ของผู�เข�าร,วม ในการปฏิบัติงานมากขึ้น

โครงการ

๒๔ โครงการเชิดชูเกียรติ  - เพื่อส,งเสริม สนับสนุน และ  - คัดเลือกและประกาศยกย,อง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จํานวน  - พนักงานเทศบาล ลูกจ�าง สํานักปลัด

พนักงานเทศบาล ลูกจ�าง ประกาศเกียรติคุณให�พนักงาน เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ผู�ที่ได�รับ ประจํา และพนักงานจ�าง เทศบาล

ประจํา และพนักงานจ�าง เทศบาล ลูกจ�างประจํา และ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง การคัดเลือก ของเทศบาลตําบลบ�านกลาง

ของเทศบาลตําบลบ�านกลาง พนักงานจ�างของบ�านกลาง ให� ตําบลบ�านกลาง ผู�มีคุณธรรม เห็นคุณค,าของการปฏิบัติ

ผู�มีคุณธรรมและจริยธรรม เห็นคุณค,าและเป:นแบบอย,าง และจริยธรรมในการปฏิบัติ ราชการและให�บริการ

ในการปฏิบัติราชการและ ในการปฏิบัติราชการและให� ราชการและให�บริการประชาชน ประชาชน อย,างมีคุณธรรม

ให�บริการประชาชนดีเด,น บริการประชาชน ดีเด,นประจําป; และจริยธรรม

ประจําป;



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๒๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ  -  จัดอบรม/ ศึกษาดูงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รายได�จากการ  -  เจ�าหน�าที่มีความรู� กองคลัง

การจัดเก็บรายได� เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจ เพื่อพัฒนาความรู�ความเข�าใจ จัดเก็บภาษี ความสามารถในการ

ความชํานาญในการปฏิบัติงาน ความชํานาญในการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี

ของเจ�าหน�าที่ในด�านการ ในด�านการจัดเก็บรายได� อย,างถูกต�องตามระเบียบ

จัดเก็บรายได�

 

๒๖ โครงการจัดทําแผนที่ภาษี  - เพื่อพัฒนาระบบแผนที่ภาษี  - ทําการปรับปรุงระบบแผนที่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ข�อมูลผู�ที่ชําระ  - สามารถสืบค�นข�อมูล กองคลัง

และทะเบียนทรัพย6สิน และทะเบียนทรัพย6สิน ภาษีและทะเบียนทรัพย6สิน ภาษีอยู,ในระบบผู,อยู,ในข,ายชําระภาษีได�

 - ทําการสํารวจและนําข�อมูล แผนที่ภาษีและ อย,างถูกต�อง

ผู�อยู,ในข,ายชําระภาษีบันทึกลง ทะเบียน  - ได�ข�อมูลในการเก็บภาษี

ในโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ทรัพย6สิน ที่เป:นป<จจุบันและถูกต�อง



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

 

๒๗ โครงการชําระภาษีด�วยใจ  - เพื่อชี้แจงทําความเข�าใจ  - จัดประชุมชี้แจง ทําความ ๓๐๐๐๐ ๓๐๐๐๐ ๓๐๐๐๐ ๓๐๐๐๐ จํานวนแผนงาน  - ผู�อยู,ในข,ายชําระภาษี กองคลัง

โปร,งใส ตรงเวลา ให�ผู�ที่อยู,ในข,ายชําระภาษี เข�าใจ ให�ความรู�แก,ผู�อยู,ในข,าย /โครงการที่ ยื่นแบบและชําระภาษี

ยื่นแบบและชําระภาษีตาม ชําระภาษี ดําเนินการ ตามกําหนดระยะเวลา

กําหนดระยะเวลา

๒๘ โครงการจัดตั้งโรงรับจํานํา  - เพื่อแก�ไขป<ญหาการขาด  - จัดตั้งโรงรับจํานําขึ้นในชุมชน ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จํานวน  - ประชาชนมีสภาพคล,อง กองคลัง

ประจําตําบลบ�านกลาง สภาพคล,องทางการเงินแก, ตําบลบ�านกลาง โรงรับจํานํา ทางการเงินในอัตรา

ประชาชนตําบลบ�านกลาง ดอกเบี้ยที่เป:นธรรม

 - สร�างรายได�ให�แก,เทศบาล  - เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ตําบลบ�านกลาง มีรายได�เลี้ยงตนเอง



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๒๙ โครงการฝSกอบรมทบทวน  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  - จัดอบรมทบทวนความรู� ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ  - อปพร.มีความรู�เพิ่มขึ้น สํานักปลัด

อปพร. ตําบลบ�านกลาง ปฏิบัติงานให�แก� อปพร. อปพร.เดิมและใหม� ความพึงพอใจ และสามารถให�ความช�วย เทศบาล

 -เพื่อให� อปพร. เดิมทบทวน ของผู�เข�าร�วม เหลือแก�ประชาชนในพื้นที่

ความรู�ความสามารถที่ใช�ใน โครงการ ตําบลบ�านกลางได�เป�น

การปฏิบัติงานและ อปพร.ใหม� อย�างดี

เข�าใจกระบวนการทํางาน

๓๐ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  - จัดอบรมเจ�าหน�าที่ปTองกัน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับ  - เจ�าหน�าที่ฯ มีความรู� สํานักปลัด

เจ�าหน�าที่ปTองกันและบรรเทา ปฏิบัติงานให�แก�เจ�าหน�าที่ฯ และบรรเทาสาธารณภัย ของ ความพึงพอใจ เพิ่มขึ้นและสามารถให� เทศบาล

สาธารณภัย ของเทศบาล  - เพื่อให�เจ�าหน�าที่ฯ ทบทวน เทศบาลตําบลบ�านกลาง ของผู�เข�าร�วม ความช�วยเหลือแก�

ตําบลบ�านกลาง ความรู�ความสามารถที่ใช�ใน โครงการ ประชาชนในพื้นที่ตําบล

การปฏิบัติงานและเข�าใจ บ�านกลางได� เป�นอย�างดี

กระบวนการทํางาน



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๓๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  - จัดอบรมเจ�าหน�าที่ฯ ของ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับ  - เจ�าหน�าที่ฯมีความรู� สํานักปลัด

เจ�าหน�าที่เทศกิจของเทศบาล ปฏิบัติงานให�แก� เจ�าหน�าที่ฯ เทศบาลตําบลบ�านกลาง ความพึงพอใจ เพิ่มขึ้นและสามารถให� เทศบาล

ตําบลบ�านกลาง  -เพื่อให�เจ�าหน�าที่ฯ ทบทวน ของผู�เข�าร�วม ความช�วยเหลือแก�

ความรู�ความสามารถที่ใช� โครงการ ประชาชนในพื้นที่ตําบล

ในการปฏิบัติงานและเข�าใจ บ�านกลางได�เป�นอย�างดี

กระบวนการทํางาน

๓๒ โครงการเทศบาลสีขาว  - เพื่อเสริมสร�างจิตสํานึกและ  - จัดกิจกรรมอบรม ส�งเสริม และ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ  - ประชาชนทุกกลุ�มเปTาหมาย กองวิชาการ

ค�านิยมใหม�โดยยึดหลัก รณรงคCการสร�างจิตสํานึก โดยเน�น ของผู�เข�าร�วม คุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย และแผนงาน

คุณธรรมจริยธรรม เสริมสร�าง คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนา โครงการ  - ประชาชน  และองคCกร 

และพัฒนางานด�านการปTองกัน จิตอาสา สําหรับประชาชน ชุมชน  มีส�วนร�วมในการ

และปราบปรามการทุจริต อีกทั้ง ๑๒ หมู�บ�าน และโรงเรียนในเขต ปTองกันและปราบปรามการ

เสริมสร�างบทบาทให�ประชาชน เทศบาล  จํานวน  ๓  โรงเรียน ทุจริต

เข�ามามีส�วนร�วมในการปTองกัน

และปราบปรามการทุจริต

7,675,000 9,515,000  9,065,000  9,065,000  รวม ๓๑ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑ โครงการรณรงคป�องกันและ  - เพื่อป�องกันอุบัติเหตุทาง  - จัดกิจกรรมรณรงคป�องกัน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง  - อุบัติเหตุทางถนนลดลง สํานักปลัด
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช/วง ถนนในช/วงเทศกาลต/างๆ ให2 และลดอุบัติเหตุทางถนนใน การเกิด ประชาชนได2รับความ เทศบาล
เทศกาลสําคัญ ลดน2อยลง ช/วงเทศกาลสําคัญ อุบัติเหตุ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๒ โครงการป�องกันและระงับ  - เพื่อป�องกันการเกิดอัคคีภัย  - จัดซื้อเครื่องดับเพลิงพร2อม ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ระดับ  - มีอุปกรณระงับเหตุ สํานักปลัด
อัคคีภัยในชุมชนตําบล และระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต2น ตู2เก็บ เพื่อติดตั้งในเขตตําบล ความสําเร็จ อัคคีภัย สามารถระงับเหตุ เทศบาล
บ2านกลาง บ2านกลาง จัดซื้อ ได2ทันท/วงที



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๓ โครงการอาสาสมัครดับเพลิง  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  - จัดอบรมทีมดับเพลิงใน ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวน  - ทีมดับเพลิงในสถาน สํานักปลัด๓ โครงการอาสาสมัครดับเพลิง  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  - จัดอบรมทีมดับเพลิงใน จํานวน  - ทีมดับเพลิงในสถาน สํานักปลัด
พนักงานดับเพลิงในสถาน ปฏิบัติงานให2แก/ ทีมดับเพลิง สถานประกอบการในเขต ผู2เข2ารับการ ประกอบการมีความรู2 เทศบาล
ประกอบการในนิคม ในสถานประกอบการในเขต เทศบาลตําบลบ2านกลาง อบรม เพิ่มขึ้นและสามารถให2
อุตสาหกรรมภาคเหนือ เทศบาลตําบลบ2านกลางให2มี ความช/วยเหลือแก/

ความรู2ความสามารถที่ใช2 พื้นที่ประชาชนในตําบล

ในการปฏิบัติงานและเข2าใจ บ2านกลางได2เป@นอย/างดี

กระบวนการทํางาน

๔ โครงการบริหารการจัดซื้อ  - เพื่อให2การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  - เพื่อจ/ายเป@นค/าใช2จ/าย ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ จํานวนวัสดุ  - การจัดซื้อจัดจ2างเพื่อให2 สํานักปลัด

วัสดุอุปกรณการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานด2านการรักษา จัดซื้อจัดจ2างให2ได2มาซึ่งวัสดุ อุปกรณ ได2มาซึ่งวัสดุอุปกรณของ เทศบาล

ด2านการรักษาความสงบ ความสงบเรียบร2อยและความ อุปกรณต/างๆ เพื่อใช2ในการ เทศบาลตําบลบ2านกลาง

เรียบร2อยและความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปฏิบัติงานด2านการรักษา เป@นไปด2วยความเรียบร2อย

ในชีวิตและทรัพยสินของ ของประชาชนและการป�องกัน ความสงบเรียบร2อยและความ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนและการป�องกัน บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน เป@นไปด2วยความเรียบร2อย ของประชาชนและการป�องกัน

ตามระเบียบกฏหมายที่กําหนด บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

4.๑ ค/าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง  - เพื่อให2ประชาชนเกิดความ  - จัดซื้อวัสดุดับเพลิง/กู2ภัย ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนได2รับความ สํานักปลัด

และอุปกรณกู2ภัย ปลอดภัยในชีวิตและ เพื่อใช2ในงานป�องกันและ ความสําเร็จ ปลอดภัยในชีวิตและ เทศบาล

ทรัพยสิน และพนักงาน บรรเทาสาธารณภัยในเขต ในการจัดซื้อ ทรัพยสิน

ดับเพลิงมีความปลอดภัย เทศบาลตําบลบ2านกลางและ  - พนักงานมีความ

พื้นที่ใกล2เคียง ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

4.๒ ค/าจัดซื้อวัสดุเครื่อง  - เพื่อพนักงานดับเพลิงมีความ  - จัดซื้อวัสดุเครื่องแต/งกาย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนวัสดุ  - พนักงานมีความ สํานักปลัด

แต/งกายพนักงานดับเพลิง/ ปลอดภัยในการทํางาน สําหรับพนักงานดับเพลิง/กู2ภัย เครื่อง ปลอดภัยในการทํางาน เทศบาล

กู2ภัย และ อปพร. และ อปพร. แต/งกาย



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

4.๓ ค/าจัดซื้อชุดผจญเพลิง  - เพื่อพนักงานดับเพลิงมีความ  - จัดซื้อชุดผจญเพลิงใน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน  - พนักงานมีความ สํานักปลัด4.๓ ค/าจัดซื้อชุดผจญเพลิง  - เพื่อพนักงานดับเพลิงมีความ  - จัดซื้อชุดผจญเพลิงใน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน  - พนักงานมีความ สํานักปลัด

ในอาคาร ปลอดภัยในการทํางาน อาคารเพื่อใช2ในการป�องกัน ชุดผจญเพลิง ปลอดภัยในการทํางาน เทศบาล

 - เพื่อให2ประชาชนเกิดความ และระงับอัคคีภัยในเขต  - ประชาชนได2รับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เทศบาลตําบลบ2านกลาง ปลอดภัยในชีวิตและ

และพื้นที่ใกล2เคียง ทรัพยสิน

๕ โครงการจัดซื้อวัสดุจราจร  - เพื่อลดอุบัติเหตุทางจราจร  - จัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อใช2 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน  - อุบัติเหตุทางจราจร สํานักปลัด

 - เพื่ออํานวยความสะดวกให2แก/ ในการจราจรภายในเขตท2องที่ วัสดุที่ได2 ลดลง เทศบาล

เจ2าหน2าที่ในการปฏิบัติงาน ตําบลบ2านกลาง มาตรฐาน



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป? (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

6 โครงการทําลูกระนาด  - เพื่อจัดทําลูกระนาดบริเวณ  -บริเวณทางแยกต/าง ๆ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความสะดวก  - ประชาชนผู2ใช2ถนน กองช/าง6 โครงการทําลูกระนาด  - เพื่อจัดทําลูกระนาดบริเวณ  -บริเวณทางแยกต/าง ๆ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความสะดวก  - ประชาชนผู2ใช2ถนน กองช/าง

ลดอุบัติเหตุทางถนน แยกต/าง ๆ เพื่อป�องกันและ ในเขตพื้นที่ตําบลบ2านกลาง ปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิต สํานักปลัด

ตามทางแยกต/าง ๆ ในพื้นที่ ลดอุบัติเหตุทางถนน ทางถนน และทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น เทศบาล

เขตเทสบาลตําบลบ2านกลาง  -การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ลดน2อยลง

920,000       920,000      920,000       920,000       รวม ๖ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

๑ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อให�การบริหารจัดการด�าน  - เพื่อจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายใน จํานวนรายการ  - การบริหารจัดการด�าน สํานักปลัด

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อให�การบริหารจัดการด�าน  - เพื่อจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายใน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนรายการ  - การบริหารจัดการด�าน สํานักปลัด
ระบบสาธารณูปโภคและ ระบบสาธารณูปโภคและระบบ ด�านสาธารณูปโภคและระบบ ค�าใช�จ�ายด�าน ระบบสาธารณูปโภคและ เทศบาล
ระบบโทรคมนาคมของ โทรคมนาคมสื่อสารของ โทรคมนาคมของเทศบาล สาธารณูปโภค ระบบโทรคมนาคมของ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง เทศบาลตําบลบ�านกลาง ตําบลบ�านกลาง เช�น ค�าไฟฟ5า และระบบ เทศบาลตําบลบ�านกลาง

เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ค�าน้ําประปา ค�าบริการ โทรคมนาคม เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ
ให�ถูกต�องตามระเบียบกฏหมาย Internet เป�นต�น
ที่กําหนด

๒ โครงการบริหารการจัดซื้อ  - เพื่อให�การจัดซื้อวัสดุอุปกรณA  - เพื่อจ�ายเป�นค�าใช�จ�าย ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน  - การจัดซื้อจัดจ�างเพื่อให� ทุกกอง
วัสดุอุปกรณAเพื่อการ เพื่อการปฏิบัติงานของทุกกอง จัดซื้อจัดจ�างให�ได�มาซึ่งวัสดุ วัสดุอุปกรณA ได�มาซึ่งวัสดุอุปกรณAของ
ปฏิบัติงานของเทศบาล เป�นไปด�วยความเรียบร�อย อุปกรณAต�างๆ เพื่อใช�ในการ เทศบาลตําบลบ�านกลาง
ตําบลบ�านกลาง ตามระเบียบกฏหมายที่กําหนด ปฏิบัติงาน เช�น น้ํามัน ถุงขยะ เป�นไปด�วยความเรียบร�อย

วัสดุสํานักงาน เป�นต�น และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๓ โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อปรับปรุงสภาพอาคาร  - ปรับปรุงสภาพอาคาร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ระดับ  - อาคารสํานักงานและ กองช�าง
สํานักงานเทศบาล และ สํานักงานและอาคารที่ใช�ใน สํานักงานและอาคารที่ใช�ใน ความสําเร็จ อาคารที่ใช�ในราชการของ สํานักปลัดสํานักงานเทศบาล และ สํานักงานและอาคารที่ใช�ใน สํานักงานและอาคารที่ใช�ใน ความสําเร็จ อาคารที่ใช�ในราชการของ สํานักปลัด
อาคารที่ใช�ในราชการของ ราชการของเทศบาลให�อยู� ราชการของเทศบาลให�อยู� ปรับปรุง เทศบาลอยู�ในสภาพดี เทศบาล

เทศบาล ในสภาพดีเป�นปกติ ในสภาพดีเป�นปกติ  ตาม ใช�งานได�ตามปกติ

แบบแปลนของเทศบาล

๔ โครงการปรับปรุงระบบ  - เพื่อให�ระบบการส�งกระจาย  - ทําการปรับปรุง/ซ�อมแซม/ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ  - ระบบการส�งเสียงตามสาย กองวิชาการ

เสียงตามสาย ครอบคลุม เสียงตามสายมีประสิทธิภาพ รื้อถอน/ เปลี่ยน/ เพิ่มเติม ความสําเร็จ มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และแผนงาน

พื้นที่ตําบลบ�านกลาง ทั้ง มากยิ่งขึ้น ระบบการส�งสัญญาณเสียง ปรับปรุง  - การใช�งานของวัสดุอุปกรณA กองช�าง

๑๒  หมู�บ�าน  - เพื่อให�การตรวจสอบ ตามสายครอบคลุม ทั้ง ๑๒ ในการส�งสัญญาณเสียง

ประสิทธิภาพของระบบเสียง หมู�บ�าน ตามสายสามารถยืดอายุ

ตามสายเป�นไปด�วยความ การใช�งานได�ยาวนานขึ้น

เรียบร�อย  - เอื้อประโยชนAต�อการเข�า
 - เพื่อเป�นการซ�อมบํารุง/ ไปซ�อมแซมเฉพาะจุดที่เกิน

ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณAที่เก�า กําลังความสามารถของ

ชํารุด จนทําให�เกิดข�อขัดข�อง บุคลากรได�ในอนาคต

ส�งสัญญาณให�มีประสิทธิภาพ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๕ โครงการก�อสร�างโครงป5าย  - เพื่อเพิ่มช�องทางการ  - ก�อสร�างโครงป5าย ๐ ๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ระดับ  - ประชาชนได�ทราบข�อมูล กองวิชาการ

ประชาสัมพันธA พร�อมติดตั้ง ประชาสัมพันธAเผยแพร�ข�อมูล ประชาสัมพันธA จํานวน ๑ จุด ความสําเร็จ ข�าวสารอย�างทั่วไป และแผนงาน

ข�าวสารของทางราชการให� ในบริเวณที่เหมาะสม (ตาม ก�อสร�าง

ประชาชนได�ทราบ แบบแปลนของเทศบาล)

 - ติดตั้งป5ายประชาสัมพันธA

เผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร

๖ โครงการปรับปรุงต�อเติม  - เพื่อปรุงปรุงต�อเติมหลังคา  - ปรับปรุงต�อเติมหลังโรง ๕๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ  - โรงจอดรถได�รับการ กอง

หลังคาดรงจอดรถ โรงจอดรถในบ�อพักขยะ จอดรถในบ�อพักขยะ ขนาด ความสําเร็จ ปรับปรุงให�มีสภาพ สาธารณสุขและ

บ�อพักขยะ ให�มีสภาพพร�อทใช�งาน 6.15 x 9.15 เมตร(ตามราย ปรับปรุง พร�อมใช�งานเสมอ สิ่งแวดล�อม

ละเอียดแบบแปลนของเทศบาล)

๗ โครงการก�อสร�างอาคาร  - เพื่อให�คนงานในบ�อพักขยะ  - ก�อสร�างที่พักสําหรับคนงาน ๑๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ระดับ  - คนงานมีที่พักสําหรับ กอง

ที่พักคนงานเฝ5าเวรยาม ได�มีที่พักสําหรับเฝ5าเวรยาม ในการเฝ5าเวรยามกลางคืน ความสําเร็จ เฝ5าเวรยามกลางคืนใน สาธารณสุขและ

กลางคืนในบ�อพักขยะ กลางคืน ในบ�อพักขยะ ก�อสร�าง บ�อพักขยะ สิ่งแวดล�อม

12,297,000  12,100,000 12,180,000 12,180,000  รวม ๗ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร
๗.๔ แผนงาน งบกลาง

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.01  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อให�การบริหารจัดการ  - เป�นค�าใช�จ�ายด�านเงินเดือน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน  - การบริหารจัดการ ทุกกอง
ด�านเงินเดือน ค�าจ�าง ด�านเงินเดือน ค�าจ�าง ค�า ค�าจ�าง ค�าตอบแทนของเทศบาล บุคลากร ด�านเงินเดือน ค�าจ�าง 
ค�าตอบแทน เงินสมนาคุณ ตอบแทน เงินสมนาคุณและ ตําบลบ�านกลาง เพื่อตั้งจ�ายให�แก� ของเทศบาล ค�าตอบแทนเป�นไปด�วย
และค�าเบี้ยประชุมของ ค�าเบี้ยประชุมของเทศบาล คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา ความเรียบร�อย  และ
เทศบาลตําบลบ�านกลาง ตําบลบ�านกลาง เป�นไปอย�าง พนักงานเจ�าหน�าที่ในสังกัด มีประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพให�เป�นไปตาม เทศบาลตําบลบ�านกลาง และ
ระเบียบกฏหมายที่กําหนด บุคคลภายนอกที่ได�รับการแต�งตั้ง

๒ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อให�การบริหารจัดการ  - เป�นค�าใช�จ�ายเพื่อให�ได�มา ๖,๓๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๘๐๐,๐๐๐ ๖,๘๐๐,๐๐๐ ระดับ  - การบริหารจัดการด�าน ทุกกอง
ด�านการบริการของ ด�านการรับบริการจาก ซึ่งการบริการ หรือรายจ�าย ความพึงพอใจ การรับบริการจากหน�วยงาน
เทศบาลตําบลบ�านกลาง หน�วยงานอื่นของเทศบาล เพื่อการบริการ เพื่อเพิ่ม ของผู�รับ เป�นไปด�วยความเรียบร�อย  

ตําบลบ�านกลาง เป�นไปอย�าง ประสิทธิภาพในการบริหาร บริการ และมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ และถูกต�อง จัดการของเทศบาลตําบล
ตามระเบียบกฏหมายที่กําหนด บ�านกลาง

42,300,000 44,500,000 46,800,000 46,800,000 รวม ๒ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๘.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการจัดทําระบบฐานข(อมูลท(องถิ่น
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป@ (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๑ โครงการพัฒนาระบบ  - เพื่อเพิ่มมาตรฐานและคุณภาพ  - ติดตั้งระบบโปรแกรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับ  - ผู(บริหาร พนักงานเทศบาล กองวิชาการ
สารสนเทศภายในหน1วยงาน ในการปฏิบัติงานโดยนําเอา สารสนเทศ E - office ภายใน ความสําเร็จ เจ(าหน(าที่ สามารถใช(ระบบ และแผนงาน
ของเทศบาลตําบลบ(านกลาง เทคโนโลยีสมัยใหม1มาใช(ใน ส1วนราชการแต1ละกอง หรือ ของโครงการ สารสนเทศมาสนับสนุน

การปฏิบัติงานภายในเทศบาล จัดอบรมให(ความรู(เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานอย1างมี
 - เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ พรบ. ที่เกี่ยวข(องและการฝ@ก ประสิทธิภาพ
ติดต1อสื่อสารและบริการข(อมูล ปฏิบัติใช(โปรแกรมและ  - สามารถรับ-ส1งข(อมูล
ประชาชนให(มีความสะดวกรวดเร็ว เทคโนโลยีสมัยใหม1แก1ผู(บริหาร ร1วมกันในหน1วยงาน และ
ประหยัด โดยการติดต1อสื่อสาร พนักงานเทศบาลและเจ(าหน(าที่ มีความคล1องตัวในการ
ผ1านระบบเครือข1ายคอมพิวเตอรB ที่เกี่ยวข(อง ปฏิบัติงาน
 - เพื่อสร(างฐานข(อมูลที่มี  - ประชาชนสามารถติดต1อ
มาตรฐานลดความซ้ําซ(อนของ กับทางเทศบาลได(อย1าง
การจัดเก็บข(อมูลต1างๆ อย1าง สะดวกรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อใช(เปFนฐานข(อมูลที่มี
ประสิทธิภาพให(ผู(บริหารตัดสินใจ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาเมือง วัฒนธรรมสู# เศรษฐกิจชุมชน สร(างสรรค�   
๘.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการจัดทําระบบฐานข(อมูลท(องถิ่น
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน#วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว#าจะได(รับ

แผนพัฒนาสี่ป@ (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบ(านกลาง
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมืองสู#เมืองแห#งวัฒนธรรมและการท#องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา

ผ.01๒. บัญชีโครงการพัฒนาท(องถิ่น

๒ โครงการภาษาต1างประเทศเพื่อ  - เพื่อส1งเสริมให(คณะผู(บริหาร  - จัดการสอนภาษาต1างประเทศ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับ  - ผู(เข(าร1วมการอบรม กองวิชการ

การสื่อสารและประชาสัมพันธB สมาชิกสภา พนักงานเจ(าหน(าที่ ให(แก1คณะผู(บริหาร สมาชิกสภา ความพึงพอใจ มีทักษะการสื่อสาร และแผนงาน

เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ และประชาชนผู(สนใจทั่วไป เจ(าหน(าที่ และประชาชน ของผู(เข(าร1วม ภาษาต1างประเทศสามารถ

อาเซียน ได(รับความรู(เกี่ยวกับการใช( ที่สนใจ ในวันจันทรB-ศุกรB โครงการ สนทนาโต(ตอบเบื้องต(นได(

ภาษาต1างประเทศเพื่อการสื่อสาร วันละ ๒ ชั่วโมง โดยการจ(าง  - ผู(เข(าร1วมการอบรม

และประชาสัมพันธB ครูสอนภาษา เปFนรายชั่วโมง มีทักษะการสื่อสาร

 - เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด(าน หรือจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกสB ภาษาต1างประเทศเพื่อการ

การใช(ภาษาต1างประเทศและนํา e-book เพื่อใช(ศึกษาเปFนสื่อ ประชาสัมพันธB

ไปประยุกตBใช(ในชีวิตประจําวัน การเรียนสําหรับผู(เรียน

ได(อย1างถูกต(อง

 - เพื่อเปFนการสร(างภาพลักษณB

ที่ดีกับองคBกร

50,000      50,000      60,000   60,000   รวม ๒ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาป(ตย�นิเวศวัฒนธรรม และอารยสถาป(ตย�  
๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านโครงสร*างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน

ตัวชี้วัด หน3วยงานที่ หน3วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ ขอรับเงิน

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

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ�า  - เพื่อให�ประชาชนสัญจร  - ขยายเขตไฟฟ�าบ�านหนองเป!ด ๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถสัญจร กองช*าง การไฟฟ�า

ผลที่คาดว3าจะได*รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป@ (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส3วนท*องถิ่น ส3วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน
เทศบาลตําบลบ*านกลาง

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ3านมา

ผ.๐๒

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ�า  - เพื่อให�ประชาชนสัญจร  - ขยายเขตไฟฟ�าบ�านหนองเป!ด ๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถสัญจร กองช*าง การไฟฟ�า
สาธารณะ หมู*ที่ ๔ บ�าน ไปมาในเวลากลางคืนได� ยาว ๔๐.๐๐ เมตร โดยป4กเสา การขยาย ไปมาในเวลากลางคืน ด�วย ส*วนภูมิภาค
สันป7าฝ�าย (บ�านหนองเป!ด) สะดวก ปลอดภัย คอร.ขนาด ๙.๐๐ เมตร จํานวน เขตไฟฟ�า ความสะดวก ปลอดภัยใน อําเภอบ�านธิ

 - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ๑ ต�น ระบบ ๓ เฟส  ๔ สาย ชีวิตและทรัพยBสิน
ในเวลากลางคืน

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ�า  - เพื่อให�ประชาชนสัญจร  - ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถสัญจร กองช*าง การไฟฟ�า
สาธารณะ หมู*ที่ ๕ ไปมาในเวลากลางคืนได� บริเวณถนนสายป7าจํากู* - คอกวัว การขยาย ไปมาในเวลากลางคืน ด�วย ส*วนภูมิภาค
บ�านศรีชุม สะดวก ปลอดภัย ประมาณ ๕๐๐.๐๐ เมตร ตาม เขตไฟฟ�า ความสะดวก ปลอดภัยใน อําเภอบ�านธิ

 - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ประมาณการของการไฟฟ�า ชีวิตและทรัพยBสิน
ในเวลากลางคืน ส*วนภูมิภาค



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาป(ตย�นิเวศวัฒนธรรม และอารยสถาป(ตย�  
๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านโครงสร*างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน

ตัวชี้วัด หน3วยงานที่ หน3วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ ขอรับเงิน

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

ผลที่คาดว3าจะได*รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป@ (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส3วนท*องถิ่น ส3วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน
เทศบาลตําบลบ*านกลาง

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ3านมา

ผ.๐๒

3 โครงการขยายเขตไฟฟ�า  - เพื่อขยายเขตไฟฟ�า  - ติดตั้งมิเตอรBไฟฟ�า ขนาด 15A 700,000   0 0 0 ระดับ  - ประชาชนสามารถสัญจร กองช*าง การไฟฟ�า3 โครงการขยายเขตไฟฟ�า  - เพื่อขยายเขตไฟฟ�า  - ติดตั้งมิเตอรBไฟฟ�า ขนาด 15A 700,000   0 0 0 ระดับ  - ประชาชนสามารถสัญจร กองช*าง การไฟฟ�า
หมู*ที่ 6 บ�านสิงหBเคิ่ง 1 เฟส จํานวน 1 เครื่อง ความสําเร็จ ไปมาในเวลากลางคืน ด�วย ส*วนภูมิภาค

 - ติดตั้งกิ่งโคมไฟถนน 15 ชุด ในการติดตั้ง ความสะดวก ปลอดภัยใน อําเภอบ�านธิ
สวิทชBควบคุม 1 ชุด ชีวิตและทรัพยBสิน

ระยะทาง ประมาณ 516 เมตร

 - ติดตั้งกิ่งโคมไฟถนน 21 ชุด 

สวิทชBควบคุม 1 ชุด 

ระยะทาง ประมาณ 732 เมตร

 - ติดตั้งกิ่งโคมไฟถนน 11 ชุด 
สวิทชBควบคุม 1 ชุด 
ระยะทาง ประมาณ 516 เมตร
 - ติดตั้งกิ่งโคมไฟถนน 11 ชุด 
สวิทชBควบคุม 1 ชุด 
ระยะทาง ประมาณ 279 เมตร
 - ติดตั้งกิ่งโคมไฟถนน 11 ชุด 
สวิทชBควบคุม 1 ชุด 

ระยะทาง ประมาณ 285 เมตร



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาป(ตย�นิเวศวัฒนธรรม และอารยสถาป(ตย�  
๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด*านโครงสร*างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน

ตัวชี้วัด หน3วยงานที่ หน3วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ ขอรับเงิน

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

ผลที่คาดว3าจะได*รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป@ (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส3วนท*องถิ่น ส3วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน
เทศบาลตําบลบ*านกลาง

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปEาหมาย
งบประมาณและที่ผ3านมา

ผ.๐๒

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ�า  - เพื่อให�ประชาชนสัญจร  - ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน (จุด)  - ประชาชนสามารถสัญจร กองช*าง การไฟฟ�า๔ โครงการขยายเขตไฟฟ�า  - เพื่อให�ประชาชนสัญจร  - ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ จํานวน (จุด)  - ประชาชนสามารถสัญจร กองช*าง การไฟฟ�า

สาธารณะ  หมู*ที่  ๗ ไปมาในเวลากลางคืนได� บริเวณบ�านนายอุดม ถึง ไปมาในเวลากลางคืน ด�วย ส*วนภูมิภาค

บ�านร*องส�าว สะดวก ปลอดภัย บ�านนายจํารัส ใจจิตแจ*ม ความสะดวก ปลอดภัยใน อําเภอบ�านธิ

 - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ชีวิตและทรัพยBสิน

ในเวลากลางคืน

750,000  25,000    300,000   0รวม ๔ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและ เพิ่มขีดความสามารถ ประชาชน บนรากฐาน ทุนทางวัฒนธรรม ชุมชน 
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านสังคมและวัฒนธรรม
๓.๒ แผนงาน สาธารณสุข

ตัวชี้วัด หน0วยงานที่ หน0วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ ขอรับเงิน

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

ผลที่คาดว0าจะได+รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป< (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส0วนท+องถิ่น ส0วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน
เทศบาลตําบลบ+านกลาง

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปAาหมาย
งบประมาณและที่ผ0านมา

ผ.๐๒

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

๑ โครงการเงินอุดหนุน ศพส.  - เพื่ออุดหนุนการดําเนินงาน  - อุดหนุนงบประมาณแก! ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับ  - ป%ญหายาเสพติดใน กอง ศอ.ปส.

จังหวัดลําพูน ควบคุมป.องกันยาเสพติด ศอ.ปส.จ.ลพ ในการป.องกัน ความสําเร็จ จังหวัดลําพูนลดลง สาธารณสุขและ จังหวัดลําพูน

ของจังหวัดลําพูน และปราบปรามยาเสพติด ของโครงการ สิ่งแวดล2อม

๒ โครงการเงินอุดหนุน ศตส.  - เพื่ออุดหนุนการดําเนินงาน  - อุดหนุนงบประมาณแก! ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับ  - ป%ญหายาเสพติดใน กอง ศป.ปส.

อําเภอเมืองลําพูน ควบคุมป.องกันยาเสพติด ศป.ปส.อ.เมืองลําพูน ในการ ความสําเร็จ จังหวัดลําพูนลดลง สาธารณสุขและ อ.เมืองลําพูน

ของอําเภอเมืองลําพูน ป.องกันและปราบปราม ของโครงการ สิ่งแวดล2อม

ยาเสพติด

60,000  60,000  60,000  60,000   รวม ๒ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและ เพิ่มขีดความสามารถ ประชาชน บนรากฐาน ทุนทางวัฒนธรรม ชุมชน 
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แผนงาน การศึกษา

ตัวชี้วัด หน2วยงานที่ หน2วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ ขอรับเงิน

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

ผลที่คาดว2าจะได+รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส2วนท+องถิ่น ส2วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน
เทศบาลตําบลบ+านกลาง

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปDาหมาย
งบประมาณและที่ผ2านมา

ผ.๐๒

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

๑ โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ  - เพื่อให�นักเรียนได�รับ  - อุดหนุนงบประมาณสําหรับ ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ จํานวน  - เด็กนักเรียนในตําบล กองการศึกษา โรงเรียน
จัดหาอาหารกลางวัน ประทานอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวันให�แก2 นักเรียน บ�านกลางมีสุขภาพ วัดขี้เหล็ก
สําหรับนักเรียน สังกัด สพฐ. อย2างทั่วถึงและแบ2งเบา โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขต ที่ได�รับ แข็งแรง มีภาวะ
ในเขตตําบลบ�านกลาง ภาระค2าใช�จ2ายแก2ผู�ปกครอง พื้นที่ตําบลบ�านกลาง การอุดหนุน โภชนาการที่ดี

640,000   640,000   640,000   640,000   รวม ๑ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและ เพิ่มขีดความสามารถ ประชาชน บนรากฐาน ทุนทางวัฒนธรรม ชุมชน 
๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านระบบสาธารณสุข
๖.๑ แผนงาน สาธารณสุข

ตัวชี้วัด หน0วยงานที่ หน0วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ ขอรับเงิน

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

ผลที่คาดว0าจะได+รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป< (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส0วนท+องถิ่น ส0วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน
เทศบาลตําบลบ+านกลาง

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปAาหมาย
งบประมาณและที่ผ0านมา

ผ.๐๒

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

๑ โครงการเงินอุดหนุนศูนย�  - เพื่อให�การดําเนินงานด�าน  - สนับสนุนงบประมาณให�แก' ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จํานวน  - การดําเนินงานด�าน กอง ศูนย�สาธารณสุขมูล
สาธารณสุขมูลฐานประจํา สาธารณสุขมูลฐานของตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา กิจกรรม สาธารณสุขในหมู'บ�านมี สาธารณสุขและ ฐานประจําหมู'บ�าน
หมู'บ�าน บ�านกลางมีประสิทธิภาพและ หมู'บ�าน ทั้ง ๑๒ หมู'บ�าน ที่จัดขึ้น ประสิทธิภาพมากขึ้นและ สิ่งแวดล�อม

มีการประสานงานที่ดีระหว'าง เพื่อจัดกิจกรรมต'างๆ สามารถป8องกัน ควบคุมโรค
ชุมชนและองค�กรท�องถิ่น ในชุมชนได�อย'างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ

90,000   90,000   90,000   90,000   รวม ๑ โครงการ



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและ เพิ่มขีดความสามารถ ประชาชน บนรากฐาน ทุนทางวัฒนธรรม ชุมชน 
๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านระบบสาธารณสุข
๖.๒ แผนงาน งบกลาง

ตัวชี้วัด หน0วยงานที่ หน0วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ ขอรับเงิน

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

ผลที่คาดว0าจะได+รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป< (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส0วนท+องถิ่น ส0วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน
เทศบาลตําบลบ+านกลาง

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปAาหมาย
งบประมาณและที่ผ0านมา

ผ.๐๒

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

๑ โครงการสมทบกองทุน  - เพื่อให�การดําเนินงานของ  - สมทบเงินให�แก!กองทุนหลัก ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ระดับ  - กองทุนหลักประกันดําเนิน กอง กองทุนหลัก
หลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพตําบลบ�านกลาง ความ งานได�อย!างมีประสิทธิภาพ สาธารณสุขและ ประกันสุขภาพ
ตําบลบ�านกลาง ตําบลบ�านกลางเป0นไปอย!าง ดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สําเร็จของ  - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล�อม ตําบลบ�านกลาง

มีประสิทธิภาพ ด�านสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรม โครงการ ที่ดีขึ้นในด�านสุขภาพ
ต!างๆ ตามแผนงาน/โครงการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท�องถิ่นหรือพื้นที่ตําบลบ�านกลาง

400,000  400,000   400,000  400,000  รวม ๑ โครงการ  



 - ยุทธศาตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและ เพิ่มขีดความสามารถ ประชาชน บนรากฐาน ทุนทางวัฒนธรรม ชุมชน 
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด+านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด หน1วยงานที่ หน1วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ ขอรับเงิน

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

ผลที่คาดว1าจะได+รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป= (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส1วนท+องถิ่น ส1วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน
เทศบาลตําบลบ+านกลาง

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เปCาหมาย
งบประมาณและที่ผ1านมา

ผ.๐๒

๑ โครงการอุดหนุนสํานักงาน  - เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  - อุดหนุนงบประมาณแก# ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จํานวนเงิน  - สํานักงานส#งเสริมการ สํานักปลัด ที่ทําการปกครอง
ส#งเสริมการปกครองท,องถิ่น ของสํานักงานส#งเสริมการ สํานักงานส#งเสริมการปกครอง ที่ได,รับการ ปกครองท,องถิ่นจังหวัด เทศบาล อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน ปกครองท,องถิ่นจังหวัดลําพูน ท,องถิ่นจังหวัดลําพูน  ตาม อุดหนุน ลําพูน มีศักยภาพในการ จังหวัดลําพูน

โครงการขอรับการสนับสนุน ทํางานเพิ่มมากขึ้น
๒ โครงการศูนย7ประสานงาน  - เพื่อจัดตั้งเป8นศูนย7รวมข,อมูล  - มีศูนย7ประสานงานเพื่อส#งเสริม ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ระดับ  - มีศูนย7รวมข,อมูล อปท.และ สํานักปลัด สํานักงานส#งเสริม

องค7กรปกครองส#วนท,องถิ่น ต#างๆของ อปท. และดําเนิน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ความสําเร็จ การปฏิบัติหน,าที่ราชการของ เทศบาล การปกครอง
(สนง.ส#งเสริมการปกครอง การประชุมซักซ,อมแนวทาง อปท. ในพื้นที่จังหวัดลําพูนให,มี ของจํานวน อปท. เป8นไปในแนวทางเดียว ท,องถิ่นจังหวัด
ท,องถิ่นจังหวัดลําพูน) บริหารงานท,องถิ่นและติดตาม ความเข,มแข็งมากยิ่งขึ้น อปท. กัน มีประสิทธิภาพนํามาซึ่ง ลําพูน

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ที่เข,าร#วม ประโยชน7สุขของประชาชน
ของรัฐบาลและส#วนราชการ โครงการ
ของจังหวัดเพื่อสนับสนุน
การบริหารราชการส#วนท,องถิ่น
ให,มีประสิทธิภาพเข,มแข็งและ
ยั่งยืนส#งผลในทางปฏิบัตินํามา
ซึ่งประโยชน7สู#ประชาชน

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  รวม ๒ โครงการ



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน

ตัวชี้วัด หน(วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบหลัก

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

ผลที่คาดว(าจะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการปกครองส(วนจังหวัด
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ(านมา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.0๓

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

๑ โครงการก�อสร�างเสริมผิว  - เพื่อให�การคมนาคมในหมู�บ�าน  - ก�อสร�างเสริมผิวจราจรแอสฟ!สติก ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละ  - ประชาชนสามารถใช� อบจ. ลําพูน
จราจรแอสฟ!ลท-ติกคอนกรีต สามารถสัญจรได�สะดวก รวดเร็ว คอนกรีต กว�าง ๔.๐๐  เมตร ยาว  ระยะทาง ถนนในการสัญจรได� กองช�าง
เพื่อการเกษตร หมู�ที่ ๖ - ปลอดภัยทุกฤดูกาล รวมทั้งขนส�ง ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ก�อสร�าง ขนส�งผลผลิตทางการเกษตร เทศบาล
หมู�ที่ ๘ ผลผลิตทางการเกษตรออกสู�ตลาด หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ๓,๑๓๒.๐๐ สู�ท�องตลาดอย�างสะดวก ตําบลบ�านกลาง

ได�สะดวกและรวดเร็วขึ้น ตารางเมตร สถานที่ก�อสร�างหมู�ที่ ๖ รวดเร็วและปลอดภัย
บ�านสิงห-เคิ่ง ถึง สะพานข�ามลําน้ํา  - การคมนาคมในหมู�บ�าน
แม�ยาก หมู�ที่ ๘ บ�านแม�ยาก สะดวก รวดเร็วขึ้น 
(ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบ�านกลาง)



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน

ตัวชี้วัด หน(วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบหลัก

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

ผลที่คาดว(าจะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการปกครองส(วนจังหวัด
เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ(านมา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.0๓

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - เพื่อให�การคมนาคมในหมู�บ�าน  - ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง ๔.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละ  - ประชาชนสามารถใช� อบจ. ลําพูน

หมู�ที่ ๕ บ�านศรีชุม สามารถสัญจรได�สะดวก รวดเร็ว เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐  เมตร หนา ระยะทาง ถนนในการสัญจรได� กองช�าง
ปลอดภัยทุกฤดูกาล รวมทั้งขนส�ง ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ก�อสร�าง ขนส�งผลผลิตทางการเกษตร เทศบาล
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู�ตลาด ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร สถานที่ สู�ท�องตลาดอย�างสะดวก ตําบลบ�านกลาง
ได�สะดวกและรวดเร็วขึ้น ก�อสร�างตั้งแต� ถนนภายในหมู�บ�าน รวดเร็วและปลอดภัย

ถึง สํานักแม�ชี หมู�ที่ ๕ บ�านศรีชุม  - การคมนาคมในหมู�บ�าน
(ตามรายละเอียดและแบบแปลน สะดวก รวดเร็วขึ้น 
ของเทศบาลตําบลบ�านกลาง)

1,500,000 0 0 0รวม ๒ โครงการ



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน

ตัวชี้วัด หน(วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - เพื่อให�การคมนาคมใน  - ก�อสร�างถนน คสล. ขนาดกว�าง ๔.๐๐ ๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถ กองช�าง

หมู�ที่ ๔ บ�านสันป*าฝ,าย หมู�บ�านสามารถสัญจรได� เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ระยะทาง ใช�ถนนสัญจรได�สะดวก
(หนองเป3ด) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ๑,๗๖๐.๐๐ ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย

ผลที่คาดว(าจะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ(านมา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.05

(หนองเป3ด) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทุก เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ๑,๗๖๐.๐๐ ที่ก�อสร�าง รวดเร็วและปลอดภัย
ฤดูกาล รวมทั้งขนส�งผลผลิต ตารางเมตร พร�อมวางท�อ คสล. ขนาด  - การคมนาคมในหมู�
ออกสู�ตลาดได�สะดวก เส�นผ�าศูนยAกลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว บ�านสะดวก รวดเร็วขึ้น 

๔๔๐.๐๐ เมตร บริเวณหมู�บ�านหนองเป3ด
ถึง โครงการเหมาหยาง

๒ โครงการก�อสร�างวางท�อ  - เพื่อให�มีทางสําหรับระบายน้ํา  - ก�อสร�างวางท�อระบายน้ํา คสล. ขนาด ๐ ๐ ๖,๘๕๐,๐๐๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง
ระบายน้ํา หมู�ที่ ๖ จากที่อยู�อาศัยลงสู�ทางระบายน้ํา ๑.๐๐ เมตร พร�อมบ�อพักน้ํา ความยาวรวม ระยะทาง ประสิทธิภาพมากขึ้น
บ�านสิงหAเคิ่ง(บริเวณ สาธารณะและป,องกันปGญหา ไม�น�อยกว�า ๑,๓๖๖.๐๐ เมตร บริเวณสาม การวางท�อ  - ประชาชนไม�ประสบ
สามแยกหอถังสูง) น้ําท�วมขัง แยกหอถังสูงทางไปบ�านแม�ยากถึง บริเวณ ระบายน้ํา ปGญหาน้ําท�วมขัง

ป*าช�าบ�านศรีคํา หมู�ที่ ๖ บ�านสิงหAเคิ่ง

๓ โครงการก�อสร�างวางท�อ  - เพื่อให�มีทางสําหรับ  - ก�อสร�างวางท�อระบายน้ํา คสล. ขนาด ๑ ๐ ๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๐ ร�อยละของ  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช�าง

ระบายน้ํา หมู�ที่ ๖ ระบายน้ําจากที่อยู�อาศัยลงสู� เมตร พร�อมบ�อพักน้ํา ความยาวรวมไม�น�อย ระยะทาง ประสิทธิภาพมากขึ้น

บ�านสิงหAเคิ่ง(บริเวณ ทางระบายน้ําสาธารณะและ กว�า 575 เมตร บริเวณหอพักรมิดาถึง การวางท�อ  - ประชาชนไม�ประสบ

หอพักรมิดา) ป,องกันปGญหาน้ําท�วมขัง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ เชียงใหม�–ลําปาง ระบายน้ํา ปGญหาน้ําท�วมขัง



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน

ตัวชี้วัด หน(วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ

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

ผลที่คาดว(าจะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลบ�านกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปBาหมาย
งบประมาณและที่ผ(านมา

 - ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตยนิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปEตย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4   พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ผ.05

๔  โครงการก�อสร�างท�อลอด  - เพื่อให�มีทางสําหรับ  - ก�อสร�างท�อลอดคสล. เพื่อเปลี่ยน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จํานวน  - เพื่อเปลี่ยนทิศทาง กองช�าง

คสล. เพื่อเปลี่ยนทิศทาง ระบายน้ําจากที่อยู�อาศัยลงสู� ทิศทางการไหลของน้ํา พร�อมฝายทดน้ํา (แห�ง) การไหลของน้ําพร�อม

การไหลของน้ํา พร�อมฝาย ทางระบายน้ําสาธารณะและ บริเวณ วัดดวงดี หมู�ที่ ๘ บ�านแม�ยาก ฝายทดน้ําการไหลของน้ํา พร�อมฝาย ทางระบายน้ําสาธารณะและ บริเวณ วัดดวงดี หมู�ที่ ๘ บ�านแม�ยาก ฝายทดน้ํา

ทดน้ําบริเวณ วัดดวงดี ป,องกันปGญหาน้ําท�วมขัง ตามรายละเอียดแบบแปลน ของเทศบาล

หมู�ที่ ๘ บ�านแม�ยาก ตําบลบ�านกลาง

๕ โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - เพื่อให�สามารถสัญจรได�  - ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 8.00 เมตร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ร�อยละของ  - ประชาชนสามารถใช� กองช�าง

หมู�ที่ ๒ บ�านท�าล�อ-ศรีคํา สะดวก รวดเร็ว ถึง 30 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ระยะทาง ถนนสัญจรได�สะดวก

 - เพื่อให�ประชาชนมีพื้นที่ 1,287.5๐  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ที่ก�อสร�าง  - ประชาชนมีพื้นที่ทํา

ทํากิจกรรม ออกกําลังกาย 12,500.๐๐ ตารางเมตร กิจกรรมออกกําลังกาย

20,000,000   2,600,000    9,750,000   -             รวม 5 โครงการ 20,000,000   2,600,000    9,750,000   -             รวม 5 โครงการ



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

๑ บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ  - เพื่อให#เกิดความปลอดภัยในชีวิต  - จัดซื้อกล#องวงจรป-ด เพื่อติดตั้งใน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ สํานักปลัด

และทรัพย�สินของประชาชนและ สํานักงานเทศบาลตําบลบ#านกลาง เทศบาล

พนักงานในสํานักงานเทศบาลตําบล

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

พนักงานในสํานักงานเทศบาลตําบล

บ#านกลาง

๒ บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อติดตั้งในอาคารสํานักงาน  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ สํานักปลัด

และอาคารที่ใช#ในราชการของ ประหยัดไฟ จํานวน ๑๐ เครื่อง เทศบาล

เทศบาลแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด  ติดตั้งในอาคารต�างๆ ของเทศบาล

ตําบลบ#านกลาง

๓ บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และ  - จัดซื้อคอมพิวเตอร�โน=ตบุค ๓๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ สํานักปลัด

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน จํานวน ๑ เครื่อง ราคาตาม เทศบาล

ให#ดียิ่งขึ้น ท#องตลาด



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๔ บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา  - เพื่อใช#ในงานเลี้ยงรับรองต�างๆ  - จัดซื้อถังต#มน้ํา จํานวน๒ เครื่อง ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ สํานักปลัด

ของเทศบาล เทศบาล

๕ บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#ในการติดต�อสื่อสารของ ตู#สาขาโทรศัพทัตท�อัติโนมัติ จํานวน ๑๕๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ สํานักปลัด๕ บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#ในการติดต�อสื่อสารของ ตู#สาขาโทรศัพทัตท�อัติโนมัติ จํานวน ๑๕๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ สํานักปลัด

เทศบาลตําบลบ#านกลาง  ๑ ชุด เทศบาล

กองวิชาการ

และแผนงาน

๖ บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#ในการติดต�อสื่อสารของ เครื่องคีย�โทรศัพท� จํานวน ๑ ชุด 7,001 ๐ ๐ ๐ สํานักปลัด

เทศบาลตําบลบ#านกลาง เทศบาล

กองวิชาการ

และแผนงาน

๗ บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#ในการติดต�อสื่อสาร ของ จัดซื้อเครื่องโทรศัพท�มาตรฐาน 180,000 ๐ ๐ ๐ กองวิชาการ

เทศบาลตําบลบ#านกลาง แบบโชว�เบอร� จํานวน ๑ ชุด และแผนงาน

พร#อมติดตั้งระบบ สํานักปลัด

เทศบาล



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๘ บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#สําหรับพนักงาน และ  - จัดซื้อเก#าอี้ทํางาน มีพนักเท#าแขน 25,000 ๐ ๐ ๐ สํานักปลัด

เจ#าหน#าที่ของสํานักปลัดเทศบาล  บุหนัง ปรับสูง - ต่ําได# ขาแฉก เทศบาล

 มีลูกล#อ จํานวน ๑๐ ตัวๆละ มีลูกล#อ จํานวน ๑๐ ตัวๆละ

 ๒,๕๐๐ .-บาท (ราคาตามท#องตลาด)

๙ บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#จัดประชุมสัมมนาใน  - จัดซื้อโต=ะพับอเนกประสงค� 100,000 ๐ ๐ ๐ สํานักปลัด

อาคารศาลาประชาคม กิจกรรม ขนาด ๗๕ ซม. ยาว ๑๕๐ ซม. เทศบาล

 และภารกิจ ของเทศบาลตําบล สูง ๗๕ ซม.จํานวน 4๐ ตัวๆละ

บ#านกลาง ๒,5๐๐ .-บาท (ราคาตามท#องตลาด)

๑๐ บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  - เพื่อใช#บริการรับส�งผู#สูงวัย  - จัดซื้อรถโดยสารขนาดเล็ก ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ สํานักปลัด

และขนส�ง หรือประชาชน เข#าร�วมกิจกรรม บรรจุผู#โดยสาร ได#ไม�น#อยกว�า เทศบาล

ของเทศบาล ๑๒ คน จํานวน ๒ คัน เพื่อให#บริการ

รับส�งผู#สูงวัยเข#าร�วมกิจกรรมต�างๆ 

ของเทศบาล 



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๑๑ บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#จัดประชุมสัมมนาใน  - จัดซื้อโต=ะพับอเนกประสงค� 100,000 ๐ ๐ ๐ สํานักปลัด

อาคารศาลาประชาคม กิจกรรม ขนาด 50 ซม. ยาว ๑๕๐ ซม. เทศบาล

และภารกิจ ของเทศบาลตําบล สูง ๗๕ ซม.จํานวน 5๐ ตัวๆละและภารกิจ ของเทศบาลตําบล สูง ๗๕ ซม.จํานวน 5๐ ตัวๆละ

บ#านกลาง ๒,๐0๐ .-บาท (ราคาตามท#องตลาด)

๑๒ บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#จัดประชุมสัมมนา  - จัดซื้อเก#าอี้เหล็กบุนวม จํานวน ๒๐ 17,000 ๐ ๐ ๐ สํานักปลัด

 ตัวๆละ ๘๕๐.-บาท (ราคาตาม เทศบาล

ท#องตลาด)

๑๓ บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อใช#ในการพิมพ�งานของทาง  - จัดซื้อเครื่องพิมพ�แบบ ฉีดหมึก 4,300 ๐ ๐ ๐ สํานักปลัด

ราชการ (INKJET Printer) จํานวน ๑ เครื่อง เทศบาล

(ราคาตามมาตรฐาน ICT) 



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๑๔ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ  - เพื่อใช#ในการจัดกิจกรรมต�างๆ  - จัดซื้อเครื่องเสียง ชุดใหม� จํานวน 400,000 ๐ ๐ ๐ กอง

ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ#านกลาง  1 ชุด  ราคาตามท#องตลาด การศึกษา

ร.ร.เทศบาล1

๑๕ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#สําหรับเก็บเอกสาร  - จัดซื้อไม#เหล็กเก็บเอกสารขนาดสูง ๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

ที่สําคัญของกองการศึกษา  2.0๐ เมตร จํานวน ๒ ใบ

 - เพื่อความเปaนระเบียบเรียบร#อย (ราคาตามท#องตลาด)

 และลดการสูญหายของเอกสาร

๑๖ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให#พนักงานเจ#าหน#าที่  - จัดซื้อเก#าอี้ทํางาน มีพนักเท#าแขน 22,500 ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

มีเก#าอี้ที่ดีและได#มาตรฐานในการ  บุหนัง ปรับสูง -  ต่ําได# ขาแฉก

ปฏิบัติงาน  มีลูกล#อ จํานวน 9 ตัวๆละ

 ๒,๕๐๐ .-บาท (ราคาตามท#องตลาด)



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๑๗ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให#พนักงานเจ#าหน#าที่  - จัดซื้อโต=ะทํางาน สําหรับ 13,500 ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

มีโต=ะที่ดีและได#มาตรฐานในการ พนักงานเจ#าหน#าที่กองการศึกษา

ปฏิบัติงาน จํานวน 3 ตัว ๆละ 4500 บาท

(ราคาตามท#องตลาด)(ราคาตามท#องตลาด)

๑๘ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  - เพื่อให#บริการประชาชนที่มาใช#  - จัดซื้อจักรยานจํานวน 10 คัน 25,000 ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

และขนส�ง สนามกีฬากลางเทศบาลตําบล (ราคาตามท#องตลาด)

บ#านกลาง 

๑๙ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#สําหรับเก็บเอกสาร  - จัดซื้อตู#เหล็กเก็บเอกสาร ๓๘,๕๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

ที่สําคัญของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ๒ บาน ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร

 - เพื่อความเปaนระเบียบเรียบร#อย จํานวน 7 ใบ (ราคาตามท#องตลาด)

 และลดการสูญหายของเอกสาร (ใช#ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน

 - เพื่อใช#ในการจัดเก็บอุปกรณ� 1 ใบ และใช#ในศูนย�เจริญวัย

เครื่องมือเครื่องใช#ต�างๆ  (เนอร�สเซอรี่) จํานวน 1 ใบ และใช#ใน

โรงเรียนเทศบาล 1 บ#านกลาง

จํานวน 5 ใบ



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๒๐ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#ในการพิมพ�เอกสาร  - จัดซื้อเครื่องพิมพ� (Printer) 22,200 ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

งานหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ชนิดเลเซอร� /ชนิด LED ขาวดํา ร.ร.เทศบาล ๑

และกิจกรรมต�างๆ ของโรงเรียน จํานวน 6 เครื่อง ราคาตาม มาตรฐาน บ#านกลาง

 ICT (ใช#ในโรงเรียน เทศบาล 1 ICT (ใช#ในโรงเรียน เทศบาล 1

 บ#านกลางจํานวน  5 เครื่อง และ

ใช#ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน

 1 เครื่อง )

๒๑ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อความรวดเร็ว และเพิ่ม  - จัดซื้อคอมพิวเตอร�ตั้งโต=ะจํานวน ๓ ๙๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

ประสิทธิภาพในการทํางานให#ดี  เครื่อง ราคาตามมาตรฐาน ICT ร.ร.เทศบาล ๑

ยิ่งขึ้น  (แบบที่2) (ใช#ในโรงเรียนเทศบาล 1 บ#านกลาง

 - เพื่อใช#ในการจัดทําข#อมูลการเงิน บ#านกลาง จํานวน 2 เครื่อง และใช#ใน

/พัสดุ และฐานข#อมูลงานทะเบียน ศุนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน

นักเรียน  1 เครื่อง )



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๒๒ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อใช#ในการทํางานเอกสาร  - จัดซื้อเครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� 32,000 ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ�โรงเรียน และงาน /ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน ร.ร.เทศบาล ๑

ห#องสมุด  2 เครื่อง ราคาตาม มาตรฐาน ICT บ#านกลาง

๒๓ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#ในการทํางานของครูผู#สอน  - จัดซื้อโต=ะพร#อมเก#าอี้ครูสําหรับใช# 30,000 ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

ในห#องพักครูอาคารใหม� จํานวน ร.ร.เทศบาล ๑

 8 ตั ว บ#านกลาง

๒๔ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ#านงานครัว  - เพื่อใช#ในการทําความสะอาด  - จัดซื้อเครื่องซักผ#า แบบสองถัง 8,000 ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

ชุดเครื่องนอนของเด็กอนุบาล ขนาด ๑๓ กิโลกรัม จํานวน ๑ เครื่อง ร.ร.เทศบาล ๑

และชุดการแสดงของโรงเรียน บ#านกลาง

เทศบาล ๑ บ#านกลาง



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๒๕ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� - เพื่อเปaนการส�งเสริมให#เด็ก  - เพื่อจ�ายเปaนค�าจัดซื้อ คอมพิวเตอร� 590,000 ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑  พร#อมอุปกรณ�  จํานวน ๒๐ เครื่อง ร.ร.เทศบาล ๑

บ#านกลาง มีอุปกรณ�การเรียนรู# , โต=ะเก#าอี้ สําหรับวางคอมพิวเตอร� บ#านกลางบ#านกลาง มีอุปกรณ�การเรียนรู# , โต=ะเก#าอี้ สําหรับวางคอมพิวเตอร� บ#านกลาง

สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จํานวน  ๒๐ ชุด  และติดตั้งระบบ

 Network Lan พร#อมอุปกรณ�ติดตั้ง

และระบบไฟฟ�าควบคุมโรงเรียน

เทศบาล ๑ บ#านกลาง 

๒๖ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่ใช#ในการจัดการเรียนรู#  - จัดซื้อโต=ะญี่ปุoน ขนาด 32,900 ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

สําหรับนักเรียนระดับอนุบาล 0.75 x 0.75 x 0.33 เมตร ร.ร.เทศบาล ๑

จํานวน 70 ตัว ราคาตามท#องตลาด บ#านกลาง



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๒๖ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา  - เพื่อใช#ในการจัดเก็บของใช#  - จัดซื้อตู#ไม#เก็บของ 3 ช�องโล�ง 27,000 ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

ของนักเรียนระดับอนุบาล ขนาด 0.42 x 0.29 x 0.87 เมตร ร.ร.เทศบาล ๑

 จํานวน 75 หลัง ราคาตาม บ#านกลาง

ท#องตลาด ท#องตลาด 

๒๘ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา  - เพื่อใช#ในการจัดเก็บกระเปqา  - จัดซื้อตู#วางกระเปqานักเรียน 67,900 ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

ของนักเรียนระดับอนุบาล ระดับอนุบาล ขนาด 0.42 x 1.20 ร.ร.เทศบาล ๑

 x 8.25 เมตร 2 ชั้น 8 ช�อง จํานวน บ#านกลาง

 14 หลัง ราคาตามท#องตลาด

๒๙ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ#านงานครัว  - เพื่อใช#ในการชําระล#างร�างกาย  -  จัดซื้อเครื่องทําน้ําอุ�น จํานวน ๙,๓๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

นักเรียนระดับอนุบาลในสถานการณ�  2 เครื่อง ราคาตามท#องตลาด ร.ร.เทศบาล ๑

ที่ร�างกายเกิดความสกปรกขึ้น บ#านกลาง



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๓๐ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�กีฬา  - เพื่อใช#ในการทํากิจกรรม  - จัดซื้อเบาะหนังยิมนาสติก ๑๐๒,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

สําหรับนักเรียนระดับอนุบาล ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ร.ร.เทศบาล ๑

หนา 1.5 นิ้ว จํานวน 850 แผ�น บ#านกลาง

 ราคาตามท#องตลาด  ราคาตามท#องตลาด 

๓๑ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ  - เพื่อให#เกิดความปลอดภัยในชีวิต  - จัดซื้อกล#องวงจรป-ด เพื่อติดตั้งใน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

และทรัพย�สินของประชาชน โรงเรียนเทศบาล 1 บ#านกลาง ร.ร.เทศบาล ๑

และนักเรียน และคณะครูในโรงเรียน บ#านกลาง

เทศบาล 1 บ#านกลาง

๓๒ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา  - เพื่อใช#ในการบริหารจัดการ  - จัดซื้อแท#งค�น้ําและปrsมน้ําพร#อม ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

น้ําอุปโภคบริโภคของโรงเรียน ติดตั้ง ร.ร.เทศบาล ๑

เทศบาล 1 บ#านกลาง บ#านกลาง



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๓๓ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง - เพื่อใช#ในกิจกรรมต�างๆ ของ  - จัดซื้อรถบรรทุกหกล#อโดยสาร ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 บ#านกลาง ไม�ประจําทาง จํานวน 1 คัน ร.ร.เทศบาล ๑

 สําหรับใช#ในกิจกรรมต�างๆ บ#านกลาง

๓๔ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�เครื่องดับเลิง  - เพื่อป�องกันอัคคีภัยและรักษา  - จัดซื้อถังดับเพลิง พร#อมติดตั้ง ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

ความปลอดภัยให#แก�นักเรียน จํานวน 4 ถัง เพื่อเตรียมความพร#อม ร.ร.เทศบาล ๑

หากเกิดอัคคีภัย บ#านกลาง

๓๕ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร� - เพื่อใช#ในการประชุมใช#เปaนสื่อ  - จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร� ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

อุปกรณ�การเรียนการสอน จอ และอุปกรณ� พร#อมติดตั้ง ร.ร.เทศบาล ๑

จํานวน 1 ชุด บ#านกลาง



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๓๖ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร�เพื่อใช#ในการบันทึกภาพการดําเนิน  - จัดซื้อกล#องถ�ายภาพนิ่ง ๓๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

กิจกรรมต�างๆ ของโรงเรียน ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง ร.ร.เทศบาล ๑

เพื่อใช#บันทึกภาพกิจกรรมต�างๆ บ#านกลาง

ของโรงเรียน ของโรงเรียน 

๓๗ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ  - เพื่อใช#ในกิจกรรมประกอบ  - จัดซื้อเครื่องเล�น DVD จํานวน 1 ๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

การเรียนการสอนในชั้นเรียน  เครื่อง เพื่อใช#ในการประกอบการ ร.ร.เทศบาล ๑

เรียนการสอนในชั้นเรียน บ#านกลาง

๓๘ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ดนตรีและนาฎศิลปw - เพื่อใช#ในการเรียนการสอน  - จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

วิชาดนตรีและร�วมกิจกรรมต�างๆ ร.ร.เทศบาล ๑

ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ#านกลาง บ#านกลาง

และชุมชน



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๓๙ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง - เพื่อใช#รับ - ส�งนักเรียนและ  - จัดซื้อรถบัสปรับอากาศจํานวน ๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

คณะครูในการเข#าร�วมแข�งขัน 1 คัน ร.ร.เทศบาล ๑

ทักษธต�างๆ พร#อมทั้งการทัศนศึกษา บ#านกลาง

ดูงานต�างๆ ของดรงเรียนเทศบาล 1ดูงานต�างๆ ของดรงเรียนเทศบาล 1

บ#านกลาง

๔๐ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา  -เพื่อใช#ในการเรียนการสอน  - จัดซื้อโต=ะพร#อมเก#าอี้นักเรียน ๔๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ#านกลาง สําหรับใช#ในห#องเรียนอาคารใหม� ร.ร.เทศบาล ๑

 จํานวน ๑5๐ ตัว บ#านกลาง

๔๑ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#จัดประชุมผู#ปกครอง  - จัดซื้อโต=ะพับ (สีขาว) สําหรับ ๑๐,๘๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

ใช#ต#อนรับผู#ปกครอง ของศูนย�เจริญวัย ใช#ภายในศูนย�เจริญวัย (เนอร�สเซอรี่) (ศูนย�เจริญวัย)

 (เนอร�สเซอรี่)  จํานวน 3 ตัว 

๔๒ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#ในการประชุม และ  - จัดซื้อเก#าอี้ขาเหล็กทรงเอ บุนวม ๑๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

ต#อนรับผู#ปกครอง ของศูนย�เจริญวัย  จํานวน 20 ตัว (ศูนย�เจริญวัย)

 (เนอร�สเซอรี่)



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๔๓ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให#เด็กในศูนย�เจริญวัย  - จัดซื้อโต=ะพร#อมเก#าอี้สําหรับ ๑๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

(เนอร�สเซอรี่) ใช#ในการนั่ง เด็กนั่งรับประทานอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล ๑

รับประทานอาหารกลางวัน โต=ะขนาด 1.20x0.60x0.50 บ#านกลาง

เมตร เก#าอี้ขนาด 1.20x0.30เมตร เก#าอี้ขนาด 1.20x0.30

x0.30 เมตร จํานวน 6 ชุด 

๔๔ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ#านงานครัว  - เพื่อใช#ในการทําอาหาร  - จัดซื้อเตาแก=ส 2 หัวจํานวน 1 ตัว ๙,๙๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

ให#แก�เด็กศูนย�เจริญวัย (เนอร�สเซอรี่) ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ� (ศูนย�เจริญวัย)

๔๕ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ  - เพื่อใช#เปaนสื่อการเรียน  - จัดซื้อวิทยุ จํานวน 3 เครื่อง ๗,๕๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

การสอนให#แก�เด็กศูนย�เจริญวัย ราคาคตามท#องตลาด (ศูนย�เจริญวัย)

(เนอร�สเซอรี่)

 - เพื่อเปaนการเสริมสร#าง

พัฒนาการที่สมวัยให#แก�เด็ก

ศูนยืเจริญวัน (เนอร�สเซอรี่)



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๔๖ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�กีฬา  - เพื่อให#เด็กได#เล�น เสริมสร#าง  - จัดซื้อเครื่องเล�นสนาม โยกเยก ๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

พัฒนาการสมวัย  จํานวน 2 ตัว ราคาตามท#องตลาด (ศูนย�เจริญวัย)

๔๗ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให#เด็กศุนย�พัฒนาเด็กเล็ก  - จัดซื้อโต=ะขาเหล็กพ�นสีหน#าโต=ะไม# ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

เทศบาลตําบลบ#านกลาง บุโฟเมก#าสีขาว ขนาด 1.20x0.60 (ศพด.)

ใช#รับประทานอาหารกลางวัน x0.50 เมตร จํานวน 5 ตัว 

และจัดกิจกรรมต�างๆ ราคาตามท#องตลาด

๔๘ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให#เด็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  - จัดซื้อเก#าอี้พลาสติก ขนาด ๕๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษา

เทศบาลตําบลบ#านลางใช# 0.30x0.35x0.32 เมตร (ศพด.)

ในการการจัดกิจกรรมต�างๆ พบาสติกทั้งตัวทําด#วยพลาสติก

Polypropylene จํานวน 100

ตัว ราคาตามท#องตลาด



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๔๙ สาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร  - เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ� ปุqยชีวภาพ  - จัดซื้อเครื่องทําปุqยอัดเม็ด จํานวน ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กอง

 ให#ได#มาตรฐานและสะดวงต�อการ  ๑ เครื่อง สาธารณสุขและ

ใช#งานของประชาชนได# สิ่งแวดล#อม

๕๐ สาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร  - เพื่อใช#สําหรับกําจัดยุงที่เปaน  - จัดซื้อเครื่องพ�นหมอกควัน จํานวน ๒๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กอง

สาเหตุของโรคไข#เลือดออก ๑ เครื่อง สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล#อม

๕๑ สาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�วิทยาศาสตร�และ  - เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ�  - จัดซื้อครุภัณฑ�ทางการแพทย� ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง

การแพทย� ทางการแพทย�ในการบริการ ที่จําเปaนและขาดแคลนเพื่อใช#ในการ สาธารณสุขและ

รักษาพยาบาล สร#างเสริม รักษาพยาบาลเบื้องต#นภายในเทศบาล สิ่งแวดล#อม

สุขภาพแก�ประชาชนตําบล และการออกหน�วยเคลื่อนที่ และกองทุนหลัก

บ#านกลาง ประกันสุขภาพ

ตําบลบ#านกลาง



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๕๒ สาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�วิทยาศาสตร�และ  - เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ�  - จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ� ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กอง

การแพทย� ด#านสิ่งแวดล#อม ในการให#บริการ ตรวจวัดระดับเสียง จํานวน 1 เครื่อง สาธารณสุขและ

และบรรเทาความเดือดร#อน สิ่งแวดล#อมและบรรเทาความเดือดร#อน

แก�ประชาชนตําบลบ#านกลาง

 - เพื่อนําไปใช#งานแทนอุปกรณ�

อันเก�าที่อายุการใช#งานมานาน

และมีสภาพชํารุดทรุดโทรม

๕๓ สาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#สําหรับเก็บเอกสาร  - จัดซื้อตู#เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ๗,๕๐๐ ๐ ๐ ๐ กอง

ที่สําคัญของงานสาธารณสุข  ขนาดสูง 1.20 เมตร จํานวน 1 ใบ สาธารณสุขและ

 - เพื่อความเปaนระเบียบ  (ราคาตามท#องตลาด ) สิ่งแวดล#อม

เรียบร#อย และอดการสูญเสีย

ของเอกสาร



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๕๔ สาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#สําหรับพนักงาน  - จัดซื้อเก#าอี้ทํางานมีพนักเท#าแขน ๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กอง

และเจ#าหน#าที่ของกอง  บุหนัง ปรับสูง ต่ําได# ขาแก มีลูกล#อ สาธารณสุขและ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล#อม  จํานวน  2 ตัวๆละ 2,500 .- บาท สิ่งแวดล#อม

(ราคาตามท#องตลาด)(ราคาตามท#องตลาด)

๕๕ สาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#จัดประชุมสัมมนาใน  - จัดซื้อโต=ะพับอเนกประสงค� ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กอง

อาคารศาลาประชาคมกิจกรรม กว#าง 75 ซม. ยาว 150 ซม. สาธารณสุขและ

และภารกิจของเทศบาลตําบล  สูง 75 ซม. จํานวน 4 ตัวๆละ สิ่งแวดล#อม

บ#านกลาง 2,500 .- บาท (ราคาตามท#องตลาด)

๕๖ สาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพิ่ม  - จัดซื้อคอมพิวเตอร�ตั้งโต=ะ จํานวน 2 ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กอง

ประสิทธิภาพในการทํางานให#ดียิ่งขึ้น  เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ�) สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล#อม



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๕๗ บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร�เพื่อใช#เปaนอุปกรณ�ในการนําเสนอ จัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� ๓๙,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองวิชาการ

ข#อมูล และแผนงาน

๕๘ บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อใช#ในการพิมพ�เอกสารของทาง  - จัดซื้อเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก ๑๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองวิชาการ๕๘ บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อใช#ในการพิมพ�เอกสารของทาง  - จัดซื้อเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก ๑๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองวิชาการ

ราชการ  (INKJET Printer) จํานวน ๑ เครื่อง และแผนงาน

 (ราคาตามมาตรฐาน ICT) 

๕๙ สังคมสงเคราะห� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อติดตั้งในอาคารโรงเรียน  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 165,000 ๐ ๐ ๐ กอง

ปrจฉิมาลัย (โรงเรียนผู#สูงอายุ แบบประหยัดไฟ ขนาด 24,000 สวัสดิการสังคม

ตําบลบ#านกลาง)  บีทียู จํานวน 5 เครื่อง ติดตั้งใน

อาคารโรงเรียนปrจฉิมาลัย

(โรงเรียนผู#สูงอายุตําบลบ#านกลาง)



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๖๐ สังคมสงเคราะห� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน  - จัดซื้อโต=ะพับเอนกประสงค� กว#าง 25,000 ๐ ๐ ๐ กอง

ปrจฉิมาลัย(โรงเรียนผู#สูงอายุตําบล 75 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. สวัสดิการสังคม

บ#านกลาง) หน#าโต=ะสีขาวเคลือบโฟร�เมก#าบ#านกลาง) หน#าโต=ะสีขาวเคลือบโฟร�เมก#า

ขาชุบโครเมี่ยม จํานวน 10 ตัว

๖๑ สังคมสงเคราะห� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน  - จัดซื้อตู#เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 6,000 ๐ ๐ ๐ กอง

ปrจฉิมาลัย(โรงเรียนผู#สูงอายุตําบล  4 ลิ้นชัก และอุปกรณ�เครื่องมือ สวัสดิการสังคม

บ#านกลาง) เครื่องใช#ในการปฏิบัติงานโรงเรียน

ปrจฉิมาลัย (โรงเรียนผู#สูงอายุตําบล

บ#านกลาง)  จํานวน 1 ตัว



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๖๒ สังคมสงเคราะห� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อใช#ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน  - จัดซื้อคอมพิวเตอร�ตั้งโต=ะ จํานวน 115,000 ๐ ๐ ๐ กอง

ปrจฉิมาลัย(โรงเรียนผู#สูงอายุตําบล 5 เครื่อง สําหรับ ใช#ในการปฏิบัติงาน สวัสดิการสังคม

บ#านกลาง) โรงเรียนปrจฉิมาลัย (โรงเรียนผู#สูงอายุบ#านกลาง) โรงเรียนปrจฉิมาลัย (โรงเรียนผู#สูงอายุ

ตําบล บ#านกลาง)

๖๓ สังคมสงเคราะห� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน  - จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดหน#ากว#าง 8,000 ๐ ๐ ๐ กอง

ปrจฉิมาลัย(โรงเรียนผู#สูงอายุตําบล  18 นิ้ว  จํานวน 4 ตัว สําหรับ สวัสดิการสังคม

บ#านกลาง)  ในการปฏิบัติงานโรงเรียนปrจฉิมาลัย

 (โรงเรียนผู#สูงอายุตําบลบ#านกลาง)



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๖๔ สังคมสงเคราะห� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน  - จัดซื้อโต=ะคอมพิวเตอร� จํานวน 22,500 ๐ ๐ ๐ กอง

ปrจฉิมาลัย(โรงเรียนผู#สูงอายุตําบล  5 ตัว สําหรับ ใช#ในการปฏิบัติงาน สวัสดิการสังคม

บ#านกลาง) โรงเรียนปrจฉิมาลัย (โรงเรียนผู#สูงอายุบ#านกลาง) โรงเรียนปrจฉิมาลัย (โรงเรียนผู#สูงอายุ

ตําบล บ#านกลาง)

๖๕ สังคมสงเคราะห� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน  - จัดซื้อเก#าอี้ขาว  จํานวน 300 ตัว 120,000 ๐ ๐ ๐ กอง

ปrจฉิมาลัย(โรงเรียนผู#สูงอายุตําบล  สําหรับ ในการปฏิบัติงาน โรงเรียน สวัสดิการสังคม

บ#านกลาง) ปrจฉิมาลัย (โรงเรียนผู#สูงอายุตําบล

 บ#านกลาง)

๖๖ สังคมสงเคราะห� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน  - จัดซื้อเก#าอี้เหล็กบุนวม จํานวน 17,000 ๐ ๐ ๐ กอง

ปrจฉิมาลัย(โรงเรียนผู#สูงอายุตําบล  20 ตัว สําหรับ ใช#ในการปฏิบัติงาน สวัสดิการสังคม

บ#านกลาง) โรงเรียนปrจฉิมาลัย (โรงเรียนผู#สูงอายุ

ตําบลบ#านกลาง)



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๖๗ สังคมสงเคราะห� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อใช#ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน  - จัดซื้อเครื่องพิมพ� แบบฉีดหมึก 5,000 ๐ ๐ ๐ กอง

ปrจฉิมาลัย(โรงเรียนผู#สูงอายุตําบล จํานวน  1 เครื่อง สําหรับใช#ในการ สวัสดิการสังคม

บ#านกลาง) ปฏิบัติงานโรงเรียนปrจฉิมาลัยบ#านกลาง) ปฏิบัติงานโรงเรียนปrจฉิมาลัย

(โรงเรียนผู#สูงอายุตําบลบ#านกลาง)

๖๘ สังคมสงเคราะห� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อติดตั้งในอาคารสํานักงาน  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ 44,000 ๐ ๐ ๐ กอง

และอาคารที่ใช#ในราชการของ ประหยัดไฟ ขนาด 36,000 บีทียู สวัสดิการสังคม

เทศบาลแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด จํานวน 1 เครื่อง ติดตั้งใน

กองสวัสดิการสังคม

๖๙ สังคมสงเคราะห� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อติดตั้งในอาคารศูนย�เจริญวัย  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 66,000 ๐ ๐ ๐ กอง

(เนอร�สเซอรี่)เทศบาลตําบลบ#านกลาง แบบประหยัดไฟ ขนาด  24,000 สวัสดิการสังคม

 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ติดตั้งใน กอง

อาคารศูนย�เจริญวัย (เนอร�สเซอรี่) การศึกษา



หน�วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

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

งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสี่ป, (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)
เทศบาลตําบลบ5านกลาง

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค 

บัญชีครุภัณฑ 

เป8าหมายหมวด ประเภท

ผ.08

๗๐ สังคมสงเคราะห� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อติดตั้งในอาคารศูนย�เจริญวัย  - จัดซื้อพัดลมติดเพดาน 3,000 ๐ ๐ ๐ กอง

 (เนอร�สเซอรี่) เทศบาลตําบล ขนาดหน#ากว#าง 16 นิ้ว จํานวน สวัสดิการสังคม

บ#านกลาง  2 ตัว สําหรับติดตั้งในอาคาร กอง

ศูนย�เจริญวัย (เนอร�สเซอรี่) การศึกษาศูนย�เจริญวัย (เนอร�สเซอรี่) การศึกษา

๗๑ สังคมสงเคราะห� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ  - เพื่อให#ศูนย�เจริญวัย (เนอร�เซอรี่)  - จัดซื้อเครื่องเล�น MP3 CD 3,500 ๐ ๐ ๐ กอง

 ใช#เปaนสื่อในการ จัดการเรียน  รับสัญญาณวิทยุ FM, AM , การศึกษา

การสอน ในชั้นเรียน  รองรับการเชื่อมต�อ USB เล�นได# (ศูนย�เจริญวัย)

ต�อเนื่องไม�น#อยกว�า 36 ชั่วโมง

72 สังคมสงเคราะห� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อติดตั้งในอาคารศูนย�เจริญวัย  - จัดซื้อพัดลมติดเพดาน 2,000 ๐ ๐ ๐ กอง

(เนอร�สเซอรี่)เทศบาลตําบลบ#านกลาง แบบโคจร 16 นิ้ว จํานวน 1 ตัว สวัสดิการสังคม

 สําหรับ ติดตั้งในอาคารศูนย�เจริญวัย

(เนอร�สเซอรี่)

8,937,800    2,500,000   100,000   100,000   รวม



ส�วนที่ 5 

 

 

 

 

การติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลบ�านกลาง 

อําเภอเมือง  จังหวัดลาํพนู 



ส�วนท่ี 5 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านกลาง 

1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร)         
 1.1 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลบ านกลาง  
 (เพ่ือความสอดคล องของยุทธศาสตร�) 

 
แบบท่ี 1 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร) 
สําหรับแผนยุทธศาสตร)การพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านกลาง (เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร)) 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข อมูลสภาพท่ัวไปของเทศบาลตําบลบ านกลาง 10 
2. ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส,วนท องถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน 25 
3. ยุทธศาสตร�  ประกอบด วย 65 

3.1 ยุทธศาสตร�ของเทศบาลตําบลบ านกลาง   10 
3.2 ยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส,วนจังหวัดลําพูน 10 
3.3 ยุทธศาสตร�จังหวัดลําพูน 10 
3.4 วิสัยทัศน� 5 
3.5 พันธกิจ 5 
3.6 เป6าประสงค�ของแต,ละประเด็นพันธกิจ 5 
3.7 ตัวชีว้ัดระดับเป6าประสงค� (ตัวชี้วัดรวม) 5 
3.8 จุดมุ,งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) 5 
3.9 ตัวชีว้ัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) 5 

๓.10 ผลผลิต/โครงการ 5 
รวม 100 

 
หมายเหตุ คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ�ท่ีควรได เพ่ือให เกิดความสอดคล องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท องถ่ินขององค�กรปกครองส,วนท องถ่ิน ไม,ควรน อยกว,าร อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ สําหรับแผนพัฒนาส่ีป5  
(เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร)และโครงการ) ประกอบด วย 
 

แบบท่ี 2 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาส่ีป5  

(เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร)และโครงการ) 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.การสรุปสถานการณ�การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสี่ปCไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสี่ปCไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร�การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด วย 60 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล องกับโครงการ 5 5 
5.3 จํานวนวัตถุประสงค�มีความเหมาะสมกับโครงการ 3 
5.4 เป6าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู,การต้ังงบประมาณได ถูกต อง 5 
5.5 เป6าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล องต,อเนื่องกับระยะเวลาปC (4 ปC) 3 
5.6 งบประมาณ มีความสอดคล องกับเป6าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
5.8 มีงบประมาณท่ีผ,านมา 3 ปCย อนหลัง ตามความเปEนจริง 3 
5.9 โครงการแต,ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปC ทุกโครงการ 5 
5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล องกับวัตถุประสงค�และผลท่ีคาดว,าจะได รับ 5 
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได ถูกต องตามหลักของการจัดทําโครงการ 4 
5.12 ผลท่ีคาดว,าจะได รับ สอดคล องกับโครงการ 5 
5.13 ผลท่ีคาดว,าจะได รับ สอดคล องกับวัตถุประสงค� 5 
๕.14 หน,วยงานรับผิดชอบหลักสอบคล องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 

รวม 100 
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   ให นําองค�ประกอบและวิธีการต,างๆ ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�ใน ข อ 1 ของ
การติดตามและการประเมินผลยุทธศาสตร�การพัฒนามาปรับใช เปEนแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ
ตามแผนพัฒนาสี่ปC  รวมถึงการประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) และการประเมินผลกระทบ 
(Impact Evaluation) อีกด วย  
   
 
 
 



3. การสรุปสถานการณ)การพัฒนาในภาพรวม 
 

แบบท่ี 3  การสรุปสถานการณ)การพัฒนาในภาพรวม 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.สรุปสถานการณ�การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสี่ปCไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสี่ปCไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร�การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด วย 60 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล องกับโครงการ 5 
5.3 จํานวนวัตถุประสงค�มีความเหมาะสมกับโครงการ 5 
5.4 เป6าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู,การต้ังงบประมาณได ถูกต อง 5 
5.5 เป6าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล อง ต,อเนื่องกับระยะเวลาปC (4 ปC) 3 
5.6 งบประมาณ มีความสอดคล องกับเป6าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
5.8 มีงบประมาณท่ีผ,านมา 3 ปCย อนหลัง ตามความเปEนจริง 3 
5.9 โครงการแต,ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปC ทุกโครงการ 5 
5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล องกับวัตถุประสงค�และผลท่ีคาดว,าจะได รับ 5 

ประเด็นการพิจารณา(ต�อ) คะแนน 
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได ถูกต องตามหลักของการจัดทําโครงการ 4 
5.12 ผลท่ีคาดว,าจะได รับ สอดคล องกับโครงการ 5 
5.13 ผลท่ีคาดว,าจะได รับ สอดคล องกับวัตถุประสงค� 5 
5.14 หน,วยงานรับผิดชอบหลักสอบคล องกับ แบบ ยท . 03 และแบบ ยท. 04 3 

รวม 100 



รายละเอียดและหลักเกณฑ)การพิจารณา ตามแบบท่ี 3 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ) คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 

1. สรุปสถานการณ�การ
พัฒนา 

วิเคราะห�ด วยระบบ SWOT Analysis เปEนการ
วิเคราะห�สภาพการพัฒนาท องถ่ินและองค�กร
ปกครองส,วนท องถ่ินท่ีเปEนองค�กรหลักในการพัฒนา
ท อง ถ่ินเ พ่ือค นหาจุดแข็งจุดอ,อนโอกาสและ
อุปสรรคท่ีอาจส,งผลต,อการดําเนินงานประเด็นท่ี
ต องมีการวิเคราะห�ได แก, S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ,อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และT-Threat (อุปสรรค) หลักการสําคัญก็คือการ
วิเคราะห�โดยการสํารวจจากสภาพการณ� 2 ด านคือ
สภาพการณ�ภายในและสภาพการณ�ภายนอก
เพ่ือให รู จักตนเองและรู จักสภาพแวดล อมในการ 
บริหารและบริการกิจการสาธารณะ 

10  

2. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาสี่ปCไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การควบคุมท่ีมีการใช ตัวเลขต,างๆ เพ่ือนํามาใช 
วัดผลในเชิงปริมาณ เช,น การวัดจํานวนโครงการ
กิจกรรม งานต,างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว,าเปEนไป
ตามท่ีตั้งเป6าหมายเอาไว หรือไม,จํานวนท่ีดําเนินการ
จริงตามท่ีได กําหนดไว เท,าไหร, จํานวนท่ีไม,สามารถ
ดําเนินการได มีจํานวนเท,าไหร, สามารถอธิบายได 
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท องถ่ินตามอํานาจหน าท่ีท่ีได กําหนดไว  
 
 
 

10  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ) คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
3. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาสี่ปCไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิค ต,างๆมาใช เพ่ือวัดว,า
ภารกิจ โครงการ กิจ กรรม งานต,างๆ ท่ีดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต,อความต องการของประชาชน
หรือไม,และเปEนไปตามอํานาจหน า ท่ีหรือ ไม, 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม, สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ� 
การดําเนินการต,างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต อง 
คงทนถาวร สามารถใช การได ตามวัตถุประสงค�
หรือไม, ซ่ึงเปEนไป ตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค�และเป6าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได รับงบประมาณมาดําเนินการ 

10  



รายละเอียดและหลักเกณฑ)การพิจารณา ตามแบบท่ี 3 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ) คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 

รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส,วนราชการหรือ
หน,วยงาน 
 

4. แนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร�การ
พัฒนา 
 

วิเคราะห�แนวทางการพัฒนาว,ามีความสอดคล อง
กับยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส,วนท องถ่ินใน
มิติต,างๆ จนนําไปสู,การจัดทาโครงการพัฒนา
ท องถ่ินโดยใช  SWOT Analysis และหลักการบูร
ณาการ (integration) กับองค�กรปกครองส,วน
ท องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต,อกัน 

10  

5. โครงการพัฒนา  60  
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

เปEนโครงการท่ีมีวัตถุประสงค�สนองต,อแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลฯ และ
ดําเนินการเพ่ือให การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน�
ของเทศบาลฯ ท่ีกําหนดไว      ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ,งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ,านแล วเข าใจได ว,า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5  

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค�
สอดคล องกับ
โครงการ 
 
 
 

มีวัตถุประสงค�ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต องกําหนดวัตถุประสงค�สอดคล องกับความเปEนมา
ของโครงการ สอดคล องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานต องสอดคล องกับวัตถุประสงค� มี
ความเปEนไปได ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ) คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
5.3 จํานวน
วัตถุประสงค�มีความ
เหมาะสมกับ
โครงการ  

การเขียนวัตถุประสงค�ควรต องคํานึงถึง (1) มีความ
เปE น ไปได และ มีความเฉพาะ เจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสําเร็จได  (3) ระบุสิ่งท่ีต องการ
ดําเนินงานอย,างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัติได  (4) เปEนเหตุเปEนผล
สอดคล องกับความเปEนจริง         (5) ส,งผลต,อการ
บ,งบอกเวลาได  

5  

5.4 เป6าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู,การต้ัง

สภาพท่ีอยากให เกิดข้ึนในอนาคตเปEนทิศทางท่ีต อง
ไปให ถึงเป6าหมายต องชัดเจน สามารถระบุจํานวน
เท,าไร กลุ,มเป6าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย,างไร 
กลุ,มเป6าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลา

5  



รายละเอียดและหลักเกณฑ)การพิจารณา ตามแบบท่ี 3 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ) คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 

งบประมาณได 
ถูกต อง 

ดําเนินงานอธิบายให ชัดเจนว,าโครงการนี้จะทําท่ี
ไหน เริ่มต นในช,วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือ
กลุ,มเป6าหมายของโครงการ หากกลุ,ม เป6าหมายมี
หลายกลุ,ม ให บอกชัดลงไปว,าใครคือกลุ,มเป6าหมาย
หลัก ใครคือกลุ,ม เป6าหมายรอง 

5.5 เป6าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล อง ต,อเนื่อง
กับระยะเวลาปC (4 
ปC) 

การกําหนดเป6าหมายเพ่ือการพัฒนาท องถ่ิน
ดําเนินการต,อเนื่องสามปCเพ่ือให เกิดการพัฒนาท้ัง
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค,าใช จ,าย (Cost) เวลา(Time) 

3  

5.6 งบประมาณ มี
ความสอดคล องกับ
เป6าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต องคํานึงถึงหลัก
สําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการได แก, 1) 
ความประหยัด (Economy) 2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) 4)ความยุติธรรม (Equity) และ 
5) ความโปร,งใส (Transparency) 

4  

5.7 มีการประมาณ
การราคาถูกต องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 
 

การประมาณการาคาเพ่ือการพัฒนาต องให 
สอดคล องกับโครงการถูกต องตามหลักวิชาการทาง
ช,าง หลักของราคากลาง ราคากลางท องถ่ินมีความ
โปร,งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได ในเชิง
ประจักษ� 

5  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ) คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
5.8 มีงบประมาณท่ี
ผ,านมา 3 ปCย อนหลัง 
ตามความเปEนจริง 

ต องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา 3 ปCย อนหลัง
ตามหลักความเปEนจริง กรณีมี 2 ปC ก็ให แสดง 2 ปC 
กรณีมี 1 ปC ก็ให แสดง 1 ปC โครงการดังกล,าวเปEน
โครงการเดียวกันกับโครงการท่ีตั้งข้ึนเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตท่ีกําหนดระยะเวลาไว  3 ปC 

3  

5.9 โครงการแต,ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 4 ปC ทุก
โครงการ 

โครงการพัฒนาท่ีได จัดทําไว มีระยะเวลาและ
ครอบคลุมท้ัง 3 ปC ทุกโครงการ 

5  

5.10 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได  (measurable) 

5  



รายละเอียดและหลักเกณฑ)การพิจารณา ตามแบบท่ี 3 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ) คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 

สอดคล องกับ
วัตถุประสงค�และผล
ท่ีคาดว,าจะได รับ 

ใช บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได  

5.11 ตัวชี้วัด (KPI) 
วัดได ถูกต องตามหลัก
ของการจัดทํา
โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) ท่ีกําหนดท่ีเกิดจากวัตถุประสงค�และ
ผลท่ีคาดว,าจะได รับกําหนดการวัดอันเปEนเครื่องมือ
ว,าโครงการบรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการ อาจ
เปEนร อยละ จํานวน เปEนต น 

4  

5.12 ผลท่ีคาดว,าจะ
ได รับ สอดคล องกับ
โครงการ 

ผลท่ีคาดว,าจะได รับท่ีเกิดข้ึนจากวัตถุประสงค�ท่ี
ตอบผลว,าดาเนินการได  
ตามโครงการ ผลเกิดข้ึนตามชื่อของโครงการท่ีได ตั้ง
ไว  

5  

5.13 ผลท่ีคาดว,าจะ
ได รับ สอดคล องกับ 
วัตถุประสงค� 

ผลท่ีได รับเปEนสิ่งท่ีเกิดข้ึนได จริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล องกับวัตถุประสงค�
ท่ีตั้งไว  การได ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต องเท,ากับ
วัตถุประสงค�หรือมากกว,าวัตถุประสงค� 

5  

5.14 หน,วยงาน
รับผิดชอบหลักสอ
คล อง 

กับ แบบ ยท . 03 และ
แบบ ยท. 04 

หน,วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ 
ยท. 04 และ แบบ ผ.01 จะต องถูกต อง ตรงกัน
ทุกยุทธศาสตร� แนวทางการพัฒนา โครงการของ
องค�กรปกครองส,วนท องถ่ิน 

3  

รวม 100  
  
ท้ังนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการติดตามฯ  ได  โดยอํานาจ
หน าท่ีท่ีปรากฏตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าด วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส,วนท องถ่ิน 
พ.ศ.2548 และ ท่ีแก ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลบานกลาง 
เรื่อง   การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป�  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  

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

ตามท่ี เทศบาลตําบลบานกลาง ไดจัดทําร.างแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป�  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)          
ซ่ึงไดผ.านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลบานกลาง เม่ือวันอังคาร ท่ี ๒5 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕9 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานกลาง 
ซ่ึงเป:นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว.าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค=กรปกครองส.วนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ ๒๒ และผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง            
ไดพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป�  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ดังกล.าวเป:นท่ีเรียบรอยแลว ดังนั้น เทศบาล
ตําบลบานกลาง จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป�  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  เพ่ือใชเป:นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาตําบลต.อไป 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕9 
 
 

(นายประสิทธิ์   จันทกลาง) 
นายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง 

 
 
 
 
 




