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  ด้วยมีการประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันว าคม 2563 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 พ.ศ.2565  ฉบับน้ีจึงมีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนที่
ต ้องจัดทำเพิ่มเติมและดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถ ิ่นให้ม ีความถูกต้องสมบูรณ์สอดคล้องเชื ่อมโยงกับ
ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้
บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลางให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขเป็นสำคัญ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็น
แผนการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบล  ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล  ซึ่งได้กำหนดแผนงานการ
พัฒนาตำบลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  โดยใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างดียิ่ง 
   

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

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 40 16,142,000   -  -  -  -  -  -  -  - 40 16,142,000    

40 16,142,000     -  -  -  -  -  -  -  - 40 16,142,000    

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000   -  -  -  -  -  - 1 100,000      

2.2 แผนงานการเกษตร 1 50,000    1 50,000     1 50,000     1 50,000    1 50,000      5 250,000      

2 150,000  1 50,000     1 50,000  1 50,000  1 50,000   6 350,000  

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000    1 50,000     1 50,000     1 50,000    1 50,000      5 250,000      

3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 15,000    1 15,000     1 15,000     1 15,000    1 15,000      5 75,000        

2 65,000    2 65,000     2 65,000     2 65,000    2 65,000   10 325,000  

งบประมำณ งบประมำณ

รวม

รวม

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

รวม

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง

ยุทธศำสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ปี 2570 รวม  

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ

แบบ ผ.01
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จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน 

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรกีฬำ 

5.1 แผนงานการศึกษา 3 1,010,000  1 10,000        1 10,000       1 10,000       1 10,000         7 1,050,000     

5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 450,000     2 450,000      2 450,000     2 450,000     2 450,000       10 2,250,000     

5 1,460,000  3 460,000      3 460,000     3 460,000     3 460,000       17 3,300,000   

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณสุข

6.1 แผนงานสาธารณสุข 13 270,000  1 30,000     1 30,000     1 30,000    1 30,000      17 390,000      

13 270,000    1 30,000     1 30,000     1 30,000    1 30,000      17 390,000     

ยุทธศำสตร์ท่ี 7 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 540,000  1 40,000     2 540,000   1 40,000    2 540,000    8 1,700,000      

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 80,000  2 80,000   2 80,000   2 80,000  2 80,000    10 400,000      

4 620,000  3 120,000   4 620,000   3 120,000  4 620,000    18 2,100,000   

66  18,707,000    10  725,000      11  1,225,000   10  725,000    11  1,225,000    108   22,607,000    

รวม

รวม

รวม

รวมท้ังหมด

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แบบ ผ.01
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

๑ ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีทางส้าหรับระบาย ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 315,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ระบบระบายน ้าเสีย กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก น ้าจากท่ีอยู่อาศัยลงสู่ รูปตัวยูมีฝาปิดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ปริมาณงาน มีประสิทธิภาพมากขึ น

รูปตัวยู มีฝาปิด บริเวณ ทางระบายน ้าสาธารณะและ 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ท่ีด้าเนินการ 2.ประชาชนไม่ประสบ

ซอย ๖ บ้านพญาผาบ ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๘.00 เมตร แล้วเสร็จ ปัญหาน ้าท่วมขัง

หมู่ท่ี 1 บ้านพญาผาบ พร้อมขุดวางท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร
พร้อมบ่อพักน ้า จ้านวน ๔ บ่อ
บริเวณซอย ๖ บ้านพญาผาบ หมู่ท่ี๑
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

3

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๒ ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1.เพ่ือให้มีทางส้าหรับ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ 470,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ระบบระบายน ้าเสีย กองช่าง

เสริมเหล็กโดยการขุดวาง ระบายน ้าจากท่ีอยู่อาศัยลงสู่ ขุดวางท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์ ปริมาณงาน มีประสิทธิภาพมากขึ น

ท่อระบายน ้าและขยาย ทางระบายน ้าสาธารณะและ กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน ้ายาวรวม ท่ีด้าเนินการ 2.ประชาชนไม่ประสบ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง ๑๗๘.๐๐ เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง แล้วเสร็จ ปัญหาน ้าท่วมขัง

บริเวณถนนหน้า 2.เพ่ือให้การคมนาคมใน คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.ประชาชนสามารถ

โรงแรมแฟนตาซี หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ ๒.๐๐ เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๐๐ ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

หมู่ท่ี 1 บ้านพญาผาบ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เมตร  หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร รวดเร็วและปลอดภัย

และขนายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.การคมนาคมในหมู่

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ยาว บ้านสะดวก รวดเร็วขึ น

ไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า
๐.๑๕ เมตร บริเวณถนนหน้าโรงแรม
แฟนตาซี (ตามรายละเอียดแบบแปลน
ของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๓ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้การคมนาคมใน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 230,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ประชาชนสามารถ

คอนกรีต บริเวณซอย ๑/๑ หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ จ้านวน ๒ ตอน ตอนท่ี ๑ ซอย ๑/๑ ปริมาณงาน ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

และ ซอย ๑/๒  สะดวก รวดเร็ว สร้างความ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ท่ีด้าเนินการ รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าล้อ - ศรีค า ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยาวไม่น้อยกว่า ๘๕.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ 2.การคมนาคมในหมู่

หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื นท่ี บ้านสะดวก รวดเร็วขึ น

ไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ตารางเมตร
ตอนท่ี ๒ ซอย ๑/๒ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
๒.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐
เมตร  หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๐๐
ตารางเมตร บริเวณซอย ๑/๑ และ
ซอย ๑/๒  หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าล้อ - ศรีค้า
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

5



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๔ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1.เพ่ือให้การคมนาคมใน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 670,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ประชาชนสามารถ

คอนกรีต บริเวณซอย ๑/๓ หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ บริเวณ ซอย ๑/๓ ปริมาณงาน ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

พร้อมรางระบายน ้า และ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ท่ีด้าเนินการ รวดเร็วและปลอดภัย

วางท่อระบายน ้า บริเวณ 2.เพ่ือให้มีทางส้าหรับ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ 2.การคมนาคมในหมู่

ซอย ๑/๓ ระบายน ้าจากท่ีอยู่อาศัยลงสู่ หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื นท่ี บ้านสะดวก รวดเร็วขึ น

หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าล้อ - ศรีค า ทางระบายน ้าสาธารณะและ ไม่น้อยกว่า ๓๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อม 3.ระบบระบายน ้าเสียมี

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง รางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ประสิทธิภาพมากขึ น

มีฝาปิดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ 4.ประชาชนไม่ประสบ

เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ปัญหาน ้าท่วมขัง

ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐.00 เมตร 
พร้อมขุดวางท่อระบายน ้า ขนาด ศก.
๐.๓๐ เมตร จ้านวน ๔๐.๐๐ ท่อน
พร้อมบ่อพักน ้า จ้านวน ๔ บ่อ

ซอย ๑/๓ หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าล้อ - ศรีค้า
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้การคมนาคมใน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 175,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ประชาชนสามารถ กองช่าง

เหล็กบริเวณซอยหน้า หจก.  หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ ไม่น้อยกว่า 3.๕0 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ปริมาณงาน ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

เอ.ซี.พี ซัพพลาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ๗๔.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ท่ีด้าเนินการ รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าล้อ - ศรีค า เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2๕9.00 แล้วเสร็จ 2.การคมนาคมในหมู่

ตารางเมตร  บริเวณซอยหน้า หจก. บ้านสะดวก รวดเร็วขึ น

เอ.ซี.พี.ซัพพลาย หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าล้อ -
ศรีค้า (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

7



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๖ ก่อสร้างศาลา (พ่อบ้าน) 1.เพ่ือเป็นจุดศูนย์รวมทางด้าน ก่อสร้างศาลา (พ่อบ้าน) ขนาดกว้างไม่ 200,000  -  -  -  - จ้านวน ประชาชนสามารถ กองช่าง

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดย จิตใจของประชาชน น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ปริมาณงาน ใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติ

รอบศาลา บริเวณ 2.เพ่ือเป็นสถานท่ีปฏิบัติ ๓.๐๐ เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ท่ีด้าเนินการ กิจกรรมทางศาสนา

หมู่ท่ี ๓  บ้านข้ีเหล็ก กิจกรรมทางศาสนา ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดย แล้วเสร็จ

รอบศาลา โดยการต่อเติมก้าแพง คสล.
และประตูรั ว จ้านวน ๒ บาน บริเวณ
หมู่ท่ี ๓ บ้านขี เหล็ก
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๗ ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต เพ่ือให้การคมนาคมใน ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 700,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ประชาชนสามารถ กองช่าง

เสริมเหล็กบริเวณถนนสาย หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ปริมาณงาน ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

ข้างห้องเย็นพิสิฐอุตสาหกรรม สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ๕๑๓.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ท่ีด้าเนินการ รวดเร็วและปลอดภัย

จ้ากัด เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๖.00 แล้วเสร็จ 2.การคมนาคมในหมู่

หมู่ท่ี ๓ บ้านข้ีเหล็ก ตารางเมตร  บริเวณถนนสายทางข้าง บ้านสะดวก รวดเร็วขึ น

ห้องเย็นพิสิฐอุตสาหกรรมจ้ากัด
หมู่ท่ี ๓ บ้านขี เหล็ก
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๘ ก่อสร้างรางระบายน ้า  เพ่ือให้มีทางส้าหรับ ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 320,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ระบบระบายน ้าเสียมี กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน ้าจากท่ีอยู่อาศัยลงสู่ รูปตัวยูฝาปิดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ปริมาณงาน ประสิทธิภาพมากขึ น

รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณถนน ทางระบายน ้าสาธารณะและ ยาวไม่น้อยกว่า ๙๒.00 เมตร ลึกไม่น้อย ท่ีด้าเนินการ 2.ประชาชนไม่ประสบ

สายทาง ลพ.ถ.๑๓๐๐๖ ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง กว่า0.30 เมตร บริเวณถนนสายทาง แล้วเสร็จ ปัญหาน ้าท่วมขัง

สายทางบ้านสันป่าฝ้ายถึงบ้าน ลพ.ถ.๑๓๐๐๖ สายทางบ้านสันป่าฝ้าย
สิงห์เค่ิง  (ตอนหลังคลีนิค ถึงบ้านสิงห์เค่ิง (ตอนหลังคลีนิคท้าฟัน 
ท้าฟัน ด้านซ้ายทาง) ด้านซ้ายทาง) หมู่ท่ี ๖ บ้านสิงห์เค่ิง
หมู่ท่ี ๔ บ้านสันป่าฝ้าย (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ

เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การคมนาคมใน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่ 290,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ประชาชนสามารถ กองช่าง

เสริมเหล็กบริเวณซอย หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ น้อยกว่า 3.๐0 เมตรยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.00 ปริมาณงาน ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

ข้างท่ีจอดรถรพ.หริภุชัยฯ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี ท่ีด้าเนินการ รวดเร็วและปลอดภัย

ถึงล้าน ้าแม่ยาก ไม่น้อยกว่า ๔๑๖.00 ตารางเมตร  บริเวณ แล้วเสร็จ 2.การคมนาคมในหมู่

หมู่ท่ี ๔ บ้านสันป่าฝ้าย ซอยข้างท่ีจอดรถ รพ.หริภุญชัยฯ ถึง บ้านสะดวก รวดเร็วขึ น

ล้าน ้าแม่ยาก หมู่ท่ี ๔  บ้านสันป่าฝ้าย
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

๑๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การคมนาคมใน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 440,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ประชาชนสามารถ กองช่าง

เสริมเหล็กบริเวณซอย หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐0 เมตร ยาวไม่น้อย ปริมาณงาน ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

หน้าโกดัง หจก.วิสกี เฮ้าส์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กว่า๑๖๑.00 เมตรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 ท่ีด้าเนินการ รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี ๔ บ้านสันป่าฝ้าย เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๖๔๔.00 แล้วเสร็จ 2.การคมนาคมในหมู่

ตารางเมตร  บริเวณซอยหน้าโกดัง บ้านสะดวก รวดเร็วขึ น

หจก.วิสกี เฮ้าส์ หมู่ท่ี ๔  บ้านสันป่าฝ้าย
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

11 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1.เพ่ือให้การคมนาคมใน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 660,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ประชาชนสามารถ กองช่าง

คอนกรีต บริเวณซอยข้าง หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐-๖.๐๐ ปริมาณงาน ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

รพ.หริภุญชัยฯ  สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ เมตร ท่ีด้าเนินการ รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี ๔ บ้านสันป่าฝ้าย 2.เพ่ือให้มีทางส้าหรับ หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื นท่ี แล้วเสร็จ 2.การคมนาคมในหมู่

ระบายน ้าจากท่ีอยู่อาศัยลงสู่ ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๐.๐๐ ตารางเมตร บ้านสะดวก รวดเร็วขึ น

ทางระบายน ้าสาธารณะและ พร้อมขุดวางท่อระบายน ้า ขนาด ศก. 3.ระบบระบายน ้าเสียมี

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง ๐.๓๐ เมตร จ้านวน ๒๐.๐๐ ท่อน ประสิทธิภาพมากขึ น

และบ่อพักน ้า จ้านวน ๔ บ่อ 4.ประชาชนไม่ประสบ

บริเวณซอยข้าง รพ.หริภุชัยฯ ปัญหาน ้าท่วมขัง

(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๑๒ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือให้มีทางส้าหรับ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ 1,050,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ระบบระบายน ้าเสียมี กองช่าง

โดยการขุดวางท่อระบายน ้า ระบายน ้าจากท่ีอยู่อาศัยลงสู่ ขุดวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ประสิทธิภาพมากขึ น

คอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบริเวณ ทางระบายน ้าสาธารณะและ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ท่ีด้าเนินการ 2.ประชาชนไม่ประสบ

ถนนสายทาง ลพ.ถ.๑๓๐๐๒ ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง จ้านวน 214ท่อนพร้อมบ่อพักน ้าจ้านวน แล้วเสร็จ ปัญหาน ้าท่วมขัง

สายทางบ้านกลาง - ศรีชุม 2.เพ่ือให้การคมนาคมใน 12 บ่อบริเวณถนนสายทางลพ.ถ.๑๓๐๐๒ 3.ประชาชนสามารถ

หมู่ท่ี ๕ บ้านศรีชุม หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ สายทางบ้านกลาง - ศรีชุม หมู่ท่ี ๕ ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย บ้านศรีชุม รวดเร็วและปลอดภัย

(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ 4.การคมนาคมในหมู่

เทศบาลต้าบลบ้านกลาง) บ้านสะดวก รวดเร็วขึ น

13



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๑๓ ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีทางส้าหรับ ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 35,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ระบบระบายน ้าเสียมี กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน ้าจากท่ีอยู่อาศัยลงสู่ รูปตัวยูมีฝาปิดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ปริมาณงาน ประสิทธิภาพมากขึ น

รูปตัวยู มีฝาปิด บริเวณ ทางระบายน ้าสาธารณะและ 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ท่ีด้าเนินการ 2.ประชาชนไม่ประสบ

ซอย ๑๐ บ้านสิงห์เค่ิง ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๗.00 มตรพร้อมขุด แล้วเสร็จ ปัญหาน ้าท่วมขัง

หมู่ท่ี ๖ บ้านสิงห์เค่ิง วางท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๐.๓๐ เมตร จ้านวน ๘ ท่อน บริเวณซอย
๑๐ บ้านสิงห์เค่ิง หมู่ท่ี ๖ บ้านสิงห์เค่ิง
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

๑๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การคมนาคมใน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่ 640,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ประชาชนสามารถ กองช่าง

เสริมเหล็กบริเวณ หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ น้อยกว่า ๔.๐๐เมตรยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๗ ปริมาณงาน ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

ซอย ๑๔ บ้านสิงห์เค่ิง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี ท่ีด้าเนินการ รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี ๖ บ้านสิงห์เค่ิง ไม่น้อยกว่า ๙๔๘.00 ตารางเมตร  บริเวณ แล้วเสร็จ 2.การคมนาคมในหมู่

ซอย ๑๔ บ้านสิงห์เค่ิง หมู่ท่ี ๖ บ้านสิงห์เค่ิง บ้านสะดวก รวดเร็วขึ น

(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๑๕ ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีทางส้าหรับระบาย ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 140,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ระบบระบายน ้าเสียมี กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก น ้าจากท่ีอยู่อาศัยลงสู่ รูปตัวยูมีฝาปิดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ปริมาณงาน ประสิทธิภาพมากขึ น

รูปตัวยู มีฝาปิด บริเวณ ทางระบายน ้าสาธารณะและ 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ท่ีด้าเนินการ 2.ประชาชนไม่ประสบ

ซอย ๒ (บ้านไร่) ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕.00 เมตร แล้วเสร็จ ปัญหาน ้าท่วมขัง

หมู่ท่ี ๖ บ้านสิงห์เค่ิง บริเวณซอย ๒ (บ้านไร่) หมู่ท่ี ๖
บ้านสิงห์เค่ิง
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๑๖ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1.เพ่ือให้การคมนาคมใน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 690,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ประชาชนสามารถ กองช่าง

คอนกรีต พร้อมรางระบายน ้า หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๙๐-๒.๙๐ ปริมาณงาน ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

และขุดวางท่อระบายน ้า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๗๙.๐๐ เมตร ท่ีด้าเนินการ รวดเร็วและปลอดภัย

บริเวณซอยทางเข้าสุสาน 2.เพ่ือให้มีทางส้าหรับ หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื นท่ี แล้วเสร็จ 2.การคมนาคมในหมู่

บ้านร่องส้าว ระบายน ้าจากท่ีอยู่อาศัยลงสู่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร บ้านสะดวก รวดเร็วขึ น

หมู่ท่ี ๗ บ้านร่องส้าว ทางระบายน ้าสาธารณะและ พร้อมขุดวางท่อระบายน ้า ขนาด ศก. 3.ระบบระบายน ้าเสียมี

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง ๐.๓๐ เมตร จ้านวน ๑๐๗ ท่อน ประสิทธิภาพมากขึ น

และบ่อพักน ้า จ้านวน ๑๐ บ่อ 4.ประชาชนไม่ประสบ

บริเวณซอยทางเข้าสุสานบ้านร่องส้าว ปัญหาน ้าท่วมขัง

หมู่ท่ี ๗ บ้านร่องส้าว
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

16



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๑๗ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1.เพ่ือให้การคมนาคมใน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 580,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ประชาชนสามารถ กองช่าง

คอนกรีต พร้อมรางระบายน ้า หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร ปริมาณงาน ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

บริเวณซอย ๒๘ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ เมตร ท่ีด้าเนินการ รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี ๗ บ้านร่องส้าว 2.เพ่ือให้มีทางส้าหรับ หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื นท่ี แล้วเสร็จ 2.การคมนาคมในหมู่

ระบายน ้าจากท่ีอยู่อาศัยลงสู่ ไม่น้อยกว่า ๗๘๗.๕๐ ตารางเมตร บ้านสะดวก รวดเร็วขึ น

ทางระบายน ้าสาธารณะและ พร้อมรางระบายน ้า คสล. รูปตัวยู 3.ระบบระบายน ้าเสียมี

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง มีฝาปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ ประสิทธิภาพมากขึ น

เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร 4.ประชาชนไม่ประสบ

ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๒.00 เมตร ปัญหาน ้าท่วมขัง

บริเวณซอย ๒๘ หมู่ท่ี ๗ บ้านร่องส้าว
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๑๘ ก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีทางส้าหรับ ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 420,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ระบบระบายน ้าเสียมี กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน ้าจากท่ีอยู่อาศัยลงสู่ รูปตัวยูมีฝาปิดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ ปริมาณงาน ประสิทธิภาพมากขึ น

รูปตัวยู มีฝาปิด บริเวณ ทางระบายน ้าสาธารณะและ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ท่ีด้าเนินการ 2.ประชาชนไม่ประสบ

ซอย ๕ เช่ือม ซอย ๔ ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๑.00 เมตร แล้วเสร็จ ปัญหาน ้าท่วมขัง

หมู่ท่ี ๘ บ้านแม่ยาก บริเวณซอย ๕ เช่ือม ซอย ๔ หมู่ท่ี๘
บ้านแม่ยาก
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๑๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้การคมนาคมใน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 260,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ประชาชนสามารถ กองช่าง

เหล็กพร้อมขุดวางท่อ หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อย ปริมาณงาน ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

ระบายน ้าและบ่อพักน ้า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กว่า ๓๘.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ท่ีด้าเนินการ รวดเร็วและปลอดภัย

บริเวณซอยบ้านนายสุภาพ เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๑๙๐.00 แล้วเสร็จ 2.การคมนาคมในหมู่

พรหมมาเหล็ก ตารางเมตร บ้านสะดวก รวดเร็วขึ น

หมู่ท่ี ๘ บ้านแม่ยาก พร้อมขุดวางท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ้านวน ๖๙ ท่อน
และบ่อพักน ้า จ้านวน ๘ บ่อ
บริเวณซอยบ้านนายสุภาพ
พรหมมาเหล็ก หมู่ท่ี ๘ บ้านแม่ยาก
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๒๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้การคมนาคมใน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 370,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ประชาชนสามารถ กองช่าง

เหล็กพร้อมรางระบายน ้า หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อย ปริมาณงาน ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

และขุดวางท่อระบายน ้า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กว่า ๔๗.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ท่ีด้าเนินการ รวดเร็วและปลอดภัย

บริเวณซอย ๗ เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๕0 แล้วเสร็จ 2.การคมนาคมในหมู่

หมู่ท่ี ๘ บ้านแม่ยาก ตารางเมตร  บ้านสะดวก รวดเร็วขึ น

พร้อมรางระบายน ้า คสล. รูปตัวยู
มีฝาปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ 
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๒.00 เมตร 
และขุดวางท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.๓๐ เมตร จ้านวน ๖ ท่อน
บริเวณซอย ๗ หมู่ท่ี ๘ บ้านม่ยาก
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๒๑ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือให้มีทางส้าหรับ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ 410,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ระบบระบายน ้าเสียมี กองช่าง

โดยการยกขอบเสริมฝารางระบายน ้า ระบายน ้าจากท่ีอยู่อาศัยลงสู่ ยกขอบเสริมฝาระบายน ้าความยาว ๒๕๗ ปริมาณงาน ประสิทธิภาพมากขึ น

และขยายถนนคอนกรีต ทางระบายน ้าสาธารณะและ เมตรและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีด้าเนินการ 2.ประชาชนไม่ประสบ

เสริมเหล็กบริเวณซอย ๑ ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐-๑.๖๐ เมตร แล้วเสร็จ ปัญหาน ้าท่วมขัง

หมู่ท่ี ๙ บ้านกลาง 2.เพ่ือให้การคมนาคมใน ยาวไม่น้อยกว่า ๒๙๕.๐๐ เมตร 3.ประชาชนสามารถ

หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๐๐ ตารางเมตร รวดเร็วและปลอดภัย

บริเวณซอย ๑ หมู่ท่ี ๙ บ้านกลาง 4.การคมนาคมในหมู่

(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ บ้านสะดวก รวดเร็วขึ น

เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๒๒ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1.เพ่ือให้การคมนาคมใน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 340,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ประชาชนสามารถ กองช่าง

คอนกรีต พร้อมยกขอบเสริม หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๗๐ เมตร ปริมาณงาน ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

ฝารางระบายน ้า บริเวณ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ เมตร ท่ีด้าเนินการ รวดเร็วและปลอดภัย

ซอย ๓ 2.เพ่ือให้มีทางส้าหรับ หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื นท่ี แล้วเสร็จ 2.การคมนาคมในหมู่

หมู่ท่ี ๙ บ้านกลาง ระบายน ้าจากท่ีอยู่อาศัยลงสู่ ไม่น้อยกว่า ๔๑๕.๐๐ ตารางเมตร บ้านสะดวก รวดเร็วขึ น

ทางระบายน ้าสาธารณะและ พร้อมยกขอบเสริมฝารางระบายน ้า 3.ระบบระบายน ้าเสียมี

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง ความยาว ๑๕๔ เมตร บริเวณซอย ๓ ประสิทธิภาพมากขึ น

หมู่ที ๙ บ้านกลาง 4.ประชาชนไม่ประสบ

(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ ปัญหาน ้าท่วมขัง

เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๒๓ ขุดวางท่อระบายน ้าคอนกรีต เพ่ือให้มีทางส้าหรับ ขุดวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 165,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ระบบระบายน ้าเสียมี กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน ้า ระบายน ้าจากท่ีอยู่อาศัยลงสู่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ปริมาณงาน ประสิทธิภาพมากขึ น

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ทางระบายน ้าสาธารณะและ จ้านวน  ๒๑  ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต ท่ีด้าเนินการ 2.ประชาชนไม่ประสบ

หน้าวัดฆ้องค้า ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง เสริมเหล็ก จ้านวน ๑ บ่อ บริเวณ แล้วเสร็จ ปัญหาน ้าท่วมขัง

หมู่ท่ี ๙ บ้านกลาง หน้าวัดฆ้องค้า หมู่ท่ี ๙ บ้านกลาง
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

๒๔ ก่อสร้างรางระบายน ้าคอน เพ่ือให้มีทางส้าหรับ ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 900,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ระบบระบายน ้าเสียมี กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู มีฝา ระบายน ้าจากท่ีอยู่อาศัยลงสู่ รูปตัวยูมีฝาปิดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า๐.๓๐ ปริมาณงาน ประสิทธิภาพมากขึ น

ปิดบริเวณซอย ๑๓ เช่ือม ทางระบายน ้าสาธารณะและ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ท่ีด้าเนินการ 2.ประชาชนไม่ประสบ

ซอย 14 ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๖.00 เมตร แล้วเสร็จ ปัญหาน ้าท่วมขัง

หมู่ท่ี ๑๐ บ้านประตูโขง พร้อมขุดวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐เมตร 
จ้านวน 4 ท่อนบริเวณซอย ๑๓เช่ือมซอย 
14 หมู่ท่ี ๑๐ บ้านประตูโขง
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๒๕ ปรังปรุงภูมิทัศน์หอหลวง 1.เพ่ือเป็นจุดศูนย์รวมทางด้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์หอหลวง โดยการ 70,000  -  -  -  - จ้านวน ประชาชนสามารถ กองช่าง

บริเวณหอหลวง จิตใจของประชาชน ก่อสร้างติดตั งรั วเหล็กกั น ความยาว ปริมาณงาน ใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติ

หมู่ท่ี ๑๑ บ้านหอชัย 2.เพ่ือเป็นสถานท่ีปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๒๖ เมตร บริเวณหอหลวง ท่ีด้าเนินการ กิจกรรมทางศาสนา

กิจกรรมทางศาสนา หมู่ท่ี ๑๑ บ้านหอชัย แล้วเสร็จ

(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

๒๖ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัด ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน 120,000  -  -  -  - จ้านวน ประชาชนและหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่บ้าน บริเวณศาลาอเนก กิจกรรมสาธารณะต่างๆ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ปริมาณงาน มีศาลาอเนกประสงค์

ประสงค์ ของหมู่บ้าน บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี ๑๒ ท่ีด้าเนินการ ไว้ใช้ท้ากิจกรรมหมู่บ้าน

หมู่ท่ี ๑๒ บ้านแจ่มพัฒนา บ้านแจ่มพัฒนา แล้วเสร็จ

(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๒๗ ปรับปรุงหอถังสูงระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ ปรับปรุงหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน 200,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ประชาชนไม่ประสบ กองช่าง

ประปาหมู่บ้าน อุปโภค - บริโภค อย่าง บ้านแจ่มพัฒนา หมู่ท่ี ๑๒ ปริมาณงาน ปัญหาน ้าไม่สะอาด

บ้านแจ่มพัฒนา เพียงพอ โดยมีความสะอาด บ้านแจ่มพัฒนา ท่ีด้าเนินการ 2.ประชาชนไม่ประสบ

หมู่ท่ี ๑๒ บ้านแจ่มพัฒนา ปลอดภัย แล้วเสร็จ ปัญหาขาดแคลนน ้า

๒๘ ปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ (โคมไฟก่ิง 800,000  -  -  -  - จ้านวนโคม ประชาชนสามารถ กองช่าง

(โคมไฟก่ิงถนน) บริเวณถนน สะดวกและปลอดภัยในการ ถนน) จ้านวน ๒ รายการ ดังนี  ไฟฟ้าท่ีติดตั ง ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

สายทาง ลพ.ถ.๑๓๐๐๖ เดินทางสัญจร รายการท่ี ๑ เปล่ียนโคมไฟถนน LED รวดเร็วและปลอดภัย

สายทางบ้านสันป่าฝ้ายถึง Street Ligth ขนาด ๑๕๐ วัตต์ 
บ้านสิงห์เค่ิง จ้านวน ๑๙ โคม

หมู่ท่ี ๖ บ้านสิงห์เค่ิง รายการท่ี ๒ ติดตั งชุดโคมไฟถนน LED

Street Ligth ขนาด ๑๕๐ วัตต์ 
จ้านวน ๑๔ ชุด
บริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ.๑๓๐๐๖

สายทางบ้านสันป่าฝ้ายถึงบ้านสิงห์เค่ิง
หมู่ท่ี ๖ บ้านสิงห์เค่ิง  (ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๒๙ ติดตั งโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ติดตั งชุดโคมไฟถนน SoLar Cell 850,000  -  -  -  - จ้านวนโคม ประชาชนสามารถ กองช่าง

(โคมไฟก่ิงถนน) บริเวณถนน สะดวกและปลอดภัยในการ Street Ligth ขนาด ๑๐๐ วัตต์ พร้อม ไฟฟ้าท่ีติดตั ง ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

สายทาง ลพ.ถ.๑๓๐๑๕ เดินทางสัญจร ฐานตอม่อ จ้านวน ๒๐ ชุด รวดเร็วและปลอดภัย

สายทางสามแยกบ้านสิงห์เค่ิง บริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ.๑๓๐๑๕
ถึงสามแยกกาดจาวเหนือ สายทางสามแยกบ้านสิงห์เค่ิง
หมู่ท่ี ๖ บ้านสิงห์เค่ิง ถึงสามแยกกาดจาวเหนือ

หมู่ท่ี ๖ บ้านสิงห์เค่ิง
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๓๐ ปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ(โคมไฟก่ิง 560,000  -  -  -  - จ้านวนโคม ประชาชนสามารถ กองช่าง

(โคมไฟก่ิงถนน) บริเวณถนน สะดวกและปลอดภัยในการ ถนน) จ้านวน ๒ รายการ ดังนี  ไฟฟ้าท่ี ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

ภายในหมู่บ้าน บ้านพญาผาบ เดินทางสัญจร รายการท่ี ๑ เปล่ียนโคมไฟถนน LED ติดตั ง รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี ๑ บ้านพญาผาบ Street Ligth ขนาด ๑๐๐ วัตต์ 
จ้านวน ๖ โคม
รายการท่ี ๒ ติดตั งชุดโคมไฟถนน LED

Street Ligth ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จ้านวน
๑๘ ชุด บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน
บ้านพญาผาบ หมู่ท่ี ๑ บ้านพญาผาบ
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๓๑ ก่อสร้างหลังคาคลุม เพ่ือใช้ส้าหรับป้องกันแสง ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินด้านหน้า 750,000  -  -  -  - จ้านวน เกิดความสะดวก กองช่าง

ทางเดินด้านหน้าอาคาร แดดและฝน อ้านวยความ อาคารหอสมุดประชาชนต้าบลบ้านกลาง ปริมาณงาน และป้องกันแสงแดด (กองการ

หอสมุดประชาชนต้าบล สะดวกแก่ประชาชนบริเวณ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๕๐ เมตร ท่ีด้าเนินการ แก่ประชาชนผู้รับ ศึกษา)

บ้านกลาง ทางเดิน ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑.๘๐  เมตร แล้วเสร็จ บริการ

หมู่ท่ี ๓ บ้านข้ีเหล็ก บริเวณอาคารหอสมุดประชาชนต้าบล
บ้านกลาง หมู่ท่ี ๓ บ้านขี เหล็ก
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๓๒ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้การคมนาคมใน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 72,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ประชาชนสามารถ กองช่าง

เหล็กบริเวณถนนสายทาง หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อย ปริมาณงาน ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

ลพ.ถ.๑๓๐๐๗ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กว่า ๑๙.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ท่ีด้าเนินการ รวดเร็วและปลอดภัย

สายทางเสียบคลองชล เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๙๕.00 แล้วเสร็จ 2.การคมนาคมในชุมชน

ประทานบ้านสันป่าฝ้าย- ตารางเมตร  บริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ. สะดวก รวดเร็วขึ น

บ้านกลาง (ฝ่ังซ้าย) ๑๓๐๐๗ สายทางเลียบคลองชลประทาน
ตอนหน้าร้านร้ายกาจ บ้านสันป่าฝ้าย- บ้านกลาง ตอนหน้าร้าน
หมู่ท่ี ๘ บ้านแม่ยาก ร้ายกาจ หมู่ท่ี ๘ บ้านกลาง

(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

๓๓ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้การคมนาคมใน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 300,000  -  -  -  - จ้านวน 1.ประชาชนสามารถ กองช่าง

เหล็กบริเวณถนนสายทาง หมู่บ้านสามารถสัญจรได้ กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อย ปริมาณงาน ใช้ถนนสัญจรได้สะดวก

ลพ.ถ.๑๓๐๐๙ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กว่า ๘๐.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ท่ีด้าเนินการ รวดเร็วและปลอดภัย

สายทางเสียบคลองชล เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๔๐๐.00 แล้วเสร็จ 2.การคมนาคมในชุมชน

ประทานบ้านกลาง - ตารางเมตร  บริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ. สะดวก รวดเร็วขึ น

บ้านแจ่มพัฒนา (ฝ่ังซ้าย) ๑๓๐๐๙ สายทางเลียบคลองชลประทาน
หมู่ท่ี ๑๒ บ้านแจ่มพัฒนา บ้านกลาง - บ้านแจ่มพัฒนา 

หมู่ท่ี ๑๒ บ้านแจ่มพัฒนา
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

34 โครงการก่อสร้าง 1.เพ่ือก่อสร้างห้องน ้า ก่อสร้างห้องน ้า-ห้องส้วม ขนาดกว้าง 3 ม. 750,000  -  -  -  - ก่อสร้าง โรงเรียนมีห้องน ้า ห้อง กองช่าง

ห้องน ้า -ห้องส้วม ห้องส้วมให้ได้มาตรฐาน ยาว 15 ม. หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 45 ห้องน ้า - ส้วม ส้าหรับบริการ (รร.เทศบาล

ง่ายต่อการดูแล ตารางเมตร บริเวณระหว่างอาคาร ห้องส้วม ให้กับนักเรียน ครู 1 บ้านกลาง)

รักษาและท้าความสะอาด อนุบาลกับ อาคาร4 ชั น จ้านวน บุคลากรและบุคคล

2.เพ่ือบริการให้กับครู 1 หลัง ผู้มาติดต่อราชการ

นักเรียน บุคคลผู้มา
ติดต่อราชการ

35 โครงการติดตั งเสาไฟฟ้า เพ่ือส่องสว่างทาง ติดตั งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง LED ชนิดโซล่า 500,000  -  -  -  - เสาไฟฟ้า โรงเรียนมีเสาไฟฟ้า กองช่าง

ส่องสว่าง LED ชนิด เดินในเวลากลางคืน เซลล์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 6 ม. พร้อม LED ชนิด ส่องสว่างทางเดินใน (รร.เทศบาล

โซล่าเซลล์ ฐานตอหม้อ จ้านวน 10 ต้น บริเวณ โซลาเซลล์ เวลากลางคืน 1 บ้านกลาง)

รร.มัธยม (สนามกีฬา) จ้านวน 10 

ต้น
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

36 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้โรงเรียนมี ทาสีภายนอก ภายใน อาคารเรียน 4 ชั น 400,000  -  -  -  - อาคารเรียน โรงเรียนมีอาคารท่ีได้รับ กองช่าง

อาคารเรียน 4 ชั น อาคารสถานท่ีสะอาด รร. เทศบาล 1 บ้านกลาง 4 ชั น การทาสี สถานท่ีสะอาด (รร.เทศบาล

โรงเรียนเทศบาล 1 และสวยงามเอื อต่อ  และสวยงามเอื อต่อการ 1 บ้านกลาง)

บ้านกลาง โดยการทาสี การจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้

อาคารใหม่

37 โครงการปรับปรุง 1.เพ่ือป้องกันนกเข้า ติดตั งตาข่ายกันนก ขนาดกว้าง 1.30 ม. 100,000  -  -  -  - ติดตั งตาข่าย อาคารอเนกประสงค์ท่ี กองช่าง

โรงยิมอเนกประสงค์ มาอาศัย ยาว 90 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า กันนก โรงยิม ได้รับการติดตั งตาข่าย (รร.เทศบาล

โดยการติดตั งตาข่าย 2.เพ่ือให้อาคารอเนก 117 ตารางเมตร ภายในโรงยิม รร. อเนกประสงค์ กันนก มีความเหมาะสม 1 บ้านกลาง)

กันนก ประสงค์มีความสะอาด เทศบาล 1 จ้านวน 1 กับการจัดกิจกรรมการ

เหมาะสมกับการจัด แห่ง เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

38 ก่อสร้างเรือนเกษตร/ เพ่ือเป็นการส่งเสริม ก่อสร้างเรือนเกษตร/เรืองเพาะช้า ขนาด 20,000  -  -  -  - จ้านวน นักเรียนได้เรียนรู้ กองช่าง

เรือนเพาะช้า ภายใน สนับสนุนการน้าหลัก กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า (หลัง) หลักการของปรัชญา

โรงเรียนเทบาล 1 บ้าน ปรัชญาเศรษฐกิจพอ 5 ม. สูงไม่น้อยกว่า 4 ม. มีพื นท่ี เศรษฐกิจพอเพียง

กลาง เพียงมาใช้ในสถาน ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร ภายใน
ศึกษา รร.เทศบาล 1 บ้านกลาง

39 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั งภายในและภายนอก 30,000  -  -  -  - จ้านวนพื นท่ี ภูมิทัศน์ความสวยงาม กองช่าง

โรงเรียนเทศบาล 1 ให้เกิดความสวยงาม โรงเรียน แผนกมัธยม (สนามกีฬา) ท่ีปรับปรุง ร่มร่ืนและปลอดภัย 

บ้านกลาง ภายในศูนย์ ร่มร่ืนและปลอดภัย ภูมิทัศน์ เอื อต่อการจัดการเรียน

กีฬาและนันทนาการ แล้วเสร็จ การสอนท้าให้นักเรียน

มีสุขภาพกายและจิตใจ

ท่ีดี
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี

แบบ  ผ.02

40 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้ 150,000  -  -  -  - จ้านวนแห่ง มีแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับ กองช่าง

แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน แปลงสาธิตฯ ในแหล่ง เหมาะสมและพร้อมแก่การเรียนรู้ของ การปรับปรุงให้มี

เทศบาล 1 บ้านกลาง เรียนรู้ภายในโรงเรียน นักเรียนและพร้อมใช้ในการจัดการเรียน สภาพท่ีเหมาะสมและ

นักเรียนเกิดความสนใจ การสอนของครู ภายใน รร.เทศบาล 1 พร้อมแก่การเรียนรู้

การเรียนรู้ ของนักเรียนและพร้อม

ใช้ในการจัดการเรียน

การสอน

16,142,000  -  -  -  -
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

๑ โครงการจัดจ้างท า เพ่ือเป็นการส่งเสริม จัดจ้างท าแอปพลิเคช่ันตลาด 100,000    -  -  -  - จ านวน ผู้ประกอบการและ กองสวัสดิการ
แอปพลิเคช่ันตลาด การประกอบอาชีพ ออนไลน์ต าบลบ้านกลาง ผู้ประกอบการ ประชาชนมีช่องทาง สังคม
กลางออนไลน์ เป็นการเพ่ิมช่องทาง จ านวน 1 แอปพลิเคช่ัน ร้อยละ 90 การจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึน
ต าบลบ้านกลาง การตลาดออนไลน์ และเป็นการกระตุ้น

ให้แก่กลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจของชุมชน
วิสาหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบการใน
พ้ืนท่ีต าบลบ้านกลาง

100,000 -        -       -       -       

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

35

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รวม 1 โครงการ

          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

แบบ  ผ.02



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
2.2 แผนงานการเกษตร

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

๑ โครงการช่วยเหลือ เพ่ือช่วยเหลือ ด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกร 50,000    50,000     50,000  50,000   50,000   จ านวน เกษตรกรผู้เดือดร้อน และ ส านักปลัด
ประชาชนตามอ านาจ ประชาชนตามอ านาจ ผู้เดือดร้อน และมีรายได้น้อย เกษตรกร มีรายได้น้อยได้รับการ เทศบาล
หน้าท่ีของเทศบาล หน้าท่ีของเทศบาล ผู้เดือดร้อน ช่วยเหลือ
ต าบลบ้านกลาง ต าบลบ้านกลางกรณี และมีรายได้
กรณีช่วยเหลือ ช่วยเหลือเกษตรกร น้อย
เกษตรกรผู้มีรายได้ ผู้มีรายได้น้อย
น้อย

50,000 50,000     50,000  50,000  50,000  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รวม 1 โครงการ
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          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ  ผ.02



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
3.3 แผนงานการการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาศัยภาพ เพ่ือเป็นการส่งเสริม จัดการฝึกอบรมและหรือศึกษาดูงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน คณะกรรมการและสมาชิก กองสวัสดิการ

คณะกรรมการและ การพัฒนาศักยภาพของ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปล่ียน ผู้รับการ กองทุนฯ มีความรู้ ความ สังคม
สมาชิกกองทุนสวัสดิการ คณะกรรมการและสมาชิก ความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ ด้านการ ฝึกอบรม เข้าใจ และได้รับองค์ความรู้
ชุมชนเทศบาลต าบล กองทุนสวัสดิการชุมชน จัดสวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน ร้อยละ 90 ใหม่ เพ่ือมาประยุกต์ใช้ใน
บ้านกลาง เทศบาลต าบลบ้านกลาง การด าเนินงานของกองทุน

ให้มีความรู้ความเข้าใจ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ในหลักการจัดสวัสดิการ
ข้ันพ้ืนฐาน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ  ผ.02



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการหมู่บ้านรักษา เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ จัดกิจกรรมให้แต่ละวัด 15,000  15,000  15,000  15,000  15,000  มีการส่งเสริมกิจกรรม กองการศึกษา

ศีล 5 ต าบลบ้านกลาง ให้ประชาชนในต าบล ในเขตต าบลบ้านกลาง รักษาศีล 5
บ้านกลาง รักษาศีล 5

15,000  15,000  15,000  15,000  15,000  

38

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ระดับ
ความส าเร็จ
ของโครงการ

รวม 1 โครงการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ  ผ.02



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
5.1 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

1 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงห้อง ปรับปรุงห้องปฏิบัติ 500,000  -         -         -         -         ห้องปฏิบัติ ห้องปฏิบัติการทาง กองการศึกษา
ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การวิทยาศาสตร์ การวิทยา- วิทยาศาสตร์ได้รับการ (รร.เทศบาล
วิทยาศาสตร์ ให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ ศาสตร์ ได้ ปรับปรุง มีสภาพท่ีดี 1 บ้านกลาง

มีสภาพท่ีดีพร้อมจัดการเรียน รับการปรับ สามารถใช้งานมีส่ือ แผนมัธยม)
การสอน และมีบรรยากาศ ปรุง จ านวน การเรียนรู้และ
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 2 ห้อง ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้

2 โครงการติดต้ังกล้อง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง ติดต้ังกล้องกล้อง 500,000  -         -         -         -         กล้องโทรทัศน์ โรงเรียนมีกล้องโทรทัศน์ กองการศึกษา
โทรทัศน์วงจรปิด ควบคุมดูแลความ โทรทัศน์วงจรปิด วงจรปิด วงจรปิดเพ่ือควบคุมดูแล (รร.เทศบาล
(CCTV Syatem) ปลอดภัยในชีวิตและ จ านวน 16 ตัว จ านวน 16 ความปลอดภัยเพ่ิมความ 1 บ้านกลาง
พร้อมระบบจัดเก็บ ทรัพย์สินของทางราช ภายในโรงเรียน ตัว พร้อม ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน แผนมัธยม)
ข้อมูล การ เทศบาล 1 บ้านกลาง ระบบจัดเก็บ ของทางราชการ

พร้อมระบบจัดเก็บ ข้อมูล
ข้อมูล ครบท้ังระบบ

          รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

แบบ  ผ.02



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
5.1 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

          รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

แบบ  ผ.02

3 โครงการอบรมให้ เพ่ือให้ความรู้แก่ตัว เด็กและเยาวชนต าบล 10,000    10,000   10,000   10,000   10,000   เด็กและเยาว- เด็กและเยาวขนได้รับ กองการศึกษา
ความรู้แก่เด็กและ แทนเด็กและเยาวชน บ้านกลาง หมู่ละ 10 คน ชนต าบลบ้าน ความรู้และสามารถ
เยาวชนต าบล ต าบลบ้านกลางใน กลาง จ านวน ถ่ายทอด ให้เพ่ือน

บ้านกลาง ทุกๆด้าน 100 คน ได้ กลุ่มสมาชิก
รับการอบรม

ให้ความรู้

1,010,000  10,000   10,000   10,000   10,000   

40

รวม 3 โครงการ



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

1 โครงการค่าใช้จ่ายใน เพ่ือส่งนักกีฬาเข้าร่วม ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1.ประชาชนในต าบล กองการศึกษา
การส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาใน

ระดับ
การแข่งขัน ประเภทกีฬา บ้านกลางได้ออก

การแข่งขัน อ าเภอ จังหวัด 
ประเทศ

ท่ีเข้าร่วม ก าลังกายและเล่นกีฬา
การแข่งขัน 2.ประชาชนในต าบล

บ้านกลางได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา

2 โครงการการจัดแข่งขัน 1.เพ่ือส่งเสริมการ ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน ประชาชนในต าบลบ้าน
กลาง

กองการศึกษา
กีฬามวลชนสัมพันธ์ ออกก าลังกายและ ท้ังรูปแบบกีฬาพ้ืนบ้านและ ประชาชน ได้ออกก าลังกายและเล่น
ต าบลบ้านกลาง เล่นกีฬา รูปแบบกีฬาสากลเป็นประจ า ท่ีเข้าร่วม กีฬา เกิดความรัก

2.เพ่ือสร้างความรัก กิจกรรม ความสามัคคีในหมู่คณะ
ความสามัคคีใน
ชุมชน

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 
41

รวม 2 โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี เป้าหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขะภาวะ  และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

1 โครงการช่วยเหลือ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ด าเนินการช่วยเหลือประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน สามารถด าเนินการ กองสาธารณสุข
ประชาชนตามอ านาจ ตามอ านาจหน้าท่ีของ ในการสนับสนุนให้มีการ ครอบครัว ควบคุมการแพร่ และ และส่ิงแวดล้อม
หน้าท่ีของเทศบาล เทศบาลในการสนับ ป้องกัน การควบคุม การแพร่ ท่ีได้รับ การระงับการระบาด
ต าบลบ้านกลาง สนุนให้มีการป้องกัน และการระงับโรคติดต่อ การช่วย ของโรคติดต่อรวมท้ัง

ในการสนับสนุน การควบคุม การแพร่ โดย จัดซ้ือ ยา เวชภัณฑ์และ เหลือ สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับ

ให้มีการป้องกัน และการระงับการ วัสดุท่ีใช้ในการป้องกันควบคุม ผู้ท่ีมีภาวะเส่ียง

การควบคุม การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ โรคติดต่อ เช่น ถุงมือยางหรือ

และการระงับการ หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรค หนังผ้า ปิดปากหรือปิดจมูก
ระบาดของโรคติดต่อ ให้กับผู้ท่ีมีภาวะเส่ียง รองเท้ายางหุ้มส้นใต้เข่า

รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ (รองเท้าบู๊ต) หรือเส้ือกันฝน ฯ
องค์ความรู้เก่ียวกับ ตลอดจนเคร่ืองแต่งกายและ
โรคติดต่อ การช่วยเหลือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐและเอกชน บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ให้เกิดการปฏิบัติการตาม

นโยบายและแผนการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ  ผ.02



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขะภาวะ  และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ  ผ.02

2 โครงการควบคุมโรค ๑. เพ่ือให้ชุมชน จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 20,000  -  -  -  - ระดับความ ๑. ประชาชนบ้านพญาผาบ คณะกรรม
หนอนพยาธิของสมเด็จ ตระหนักถึงความส าคัญ ประชาชนในการป้องกันและ พึงพอใจของ หมู่ท่ี ๑ ตระหนักถึงความ การหมู่บ้าน
พระกนิษฐาธิราชเจ้า ของปัญหาโรคหนอน แก้ไขปัญหาโรคหนอนพยาธิ ผู้เข้ารับการ ส าคัญของปัญหาโรคหนอน พญาผาบ
กรมสมเด็จพระเทพ พยาธิของประชาชน ในชุมชน ตลอดจนเผยแพร่ ฝึกอบรม พยาธิของประชาชนภายใน หมู่ท่ี ๑
รัตนราชสุดาฯ สยาม ภายในชุมชน ความรู้ไปยังบุคคลในครอบครัว ชุมชน
บรมราชกุมารี ๒. เพ่ือสนองพระราช และชุมชน ๒. สนองพระราชปณิธานของ

บ้านพญาผาบ หมู่ท่ี ๑ ปณิธาณของสมเด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

กรมสมเด็จพระเทพ สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รัตนาราชสุดาฯ ท่ีต้องการแก้ไขปัญหาโรค
สยามบรมราชกุมารี หนอนพยาธิ
ท่ีต้องการแก้ไขปัญหา
โรคหนอนพยาธิ
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขะภาวะ  และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ  ผ.02

3 โครงการควบคุมโรค ๑. เพ่ือให้ชุมชนคระหนักถึงความ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 20,000  -  -  -  - ระดับความ ๑. ประชาชนบ้านท่าล้อ-ศรีค า คณะกรรม
หนอนพยาธิของสมเด็จ ส าคัญของปัญหาโรคหนอนพยาธิของ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค พึงพอใจของ หมู่ท่ี ๒ ตระหนักถึงความ การหมู่บ้าน
พระกนิษฐาธิราชเจ้า ประชาชนภายในชุมชน หนอนพยาธิในชุมชน ตลอดจน ผู้เข้ารับการ ส าคัญของปัญหาโรคหนอน ท่าล้อ-ศรีค า
กรมสมเด็จพระเทพ ๒. เพ่ือสนองพระราชปณิธาณของสม เผยแพร่ความรู้ไปยังบุคคลในครอบ ฝึกอบรม พยาธิของประชาชนภายใน หมู่ท่ี ๒
รัตนราชสุดาฯ สยาม เด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ ครัวและชุมชน ชุมชน
บรมราชกุมารี พระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรม ๒. สนองพระราชปณิธานของ

บ้านท่าล้อ-ศรีค า ราชกุมารี ท่ีต้องการแก้ไขปัญหาโรค สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

หมู่ท่ี ๒ หนอนพยาธิ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ท่ีต้องการแก้ไขปัญหาโรค
หนอนพยาธิ
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขะภาวะ  และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ  ผ.02

4 โครงการสืบสาน 1. เพ่ือให้ชุมชน จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 20,000  -  -  -  - ระดับความ ๑. ประชาชนบ้านข้ีเหล็ก คณะกรรม
พระราชปณิธาน ตระหนักถึงความส าคัญ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค พึงพอใจของ หมู่ท่ี ๓ ตระหนักถึงความ การหมู่บ้าน
สมเด็จย่าต้านมะเร็ง ของปัญหาโรคมะเร็ง มะเร็งเต้านมให้แก่สตรีในชุมชน ผู้เข้ารับการ ส าคัญของปัญหาโรคมะเร็ง ข้ีเหล็ก
เต้านม บ้านข้ีเหล็ก เต้านมของประชาชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ไปยัง ฝึกอบรม เต้านมในกลุ่มสตรีของ หมู่ท่ี ๓
หมู่ท่ี ๓ ภายในชุมชน บุคคลในครอบครัวและชุมชน ประชาชนภายในชุมชน

๒. เพ่ือสนองพระราช ๒. สนองพระราชปณิธาน
ปณิธานของสมเด็จ ของสมเด็จพระศรีนคริน
พระศรีนครินทรา ทราบรมราชชนนีท่ี
บรมราชชนนีท่ีต้อง ต้องการแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา โรคมะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งเต้านม
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขะภาวะ  และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ  ผ.02

5 โครงการอบรมหมอ ๑. เพ่ือให้ชุมชนตระหนัก จัดอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาล 20,000  -  -  -  - ระดับความ ๑. ประชาชนบ้านสันป่าฝ้าย คณะกรรม
หมู่บ้านในพระราช ถึงความส าคัญของ เบ้ืองต้นให้แก่ประชาชน ตลอดจน พึงพอใจของ หมู่ท่ี ๔ ตระหนักถึงความส าคัญ การหมู่บ้าน
ประสงค์ในพระบาท ปัญหาด้านสุขภาพ เผยแพร่ความรู้ไปยังบุคคลครอบ ผู้เข้ารับการ ของปัญหาด้านสุขภาพ ตลอด สันป่าฝ้าย
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ ประชาชนในชุมชน ครัวและชุมชน ฝึกอบรม จนสร้างจิตอาสาในการดูแล หมู่ท่ี ๔
มหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนสร้างจิตอาสา สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง
มหาราช ในการดูแลสุขภาพ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
บ้านสันป่าฝ้าย หมู่ท่ี ๔ ของคนในชุมชนให้มี ๒. สนองพระราชปณิธาณของ

สุขภาพร่างกายท่ี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

แข็งแรงปราศจาก ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

โรคภัยไข้เจ็บ มหาราช รัชกาลท่ี ๙
๒. เพ่ือสนองพระราช
ปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตร 

รัชกาลท่ี ๙
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขะภาวะ  และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ  ผ.02

6 โครงการสืบสานพระราช 1.เพ่ือให้ชุมชนตระหนัก จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 20,000  -  -  -  - ระดับความ ๑. ประชาชนบ้านศรีชุม คณะกรรม
ปณิธานสมเด็จย่าต้าน ถึงความส าคัญของ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค พึงพอใจของ หมู่ท่ี ๕ ตระหนักถึงความ การหมู่บ้าน
มะเร็งเต้านม ปัญหาโรคมะเร็งเต้านมของ มะเร็งเต้านมให้แก่สตรีในชุมชน ผู้เข้ารับการ ส าคัญของปัญหาโรคมะเร็ง ศรีชุม
บ้านศรีชุม หมู่ท่ี ๕ ประชาชนภายในชุมชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ไปยัง ฝึกอบรม เต้านมในกลุ่มสตรีของ หมู่ท่ี ๕

๒. เพ่ือสนองพระราช บุคคลในครอบครัวและชุมชน ประชาชนภายในชุมชน
ปณิธานของสมเด็จ ๒. สนองพระราชปณิธาน
พระศรีนครินทราบรม ของสมเด็จพระศรีนครินทรา

ราชชนนีท่ีต้องการ บรมราชชนนีท่ีต้องการแก้ไข

แก้ไขปัญหาโรคมะเร็ง ปัญหาโรคมะเร็งเต้านม
เต้านม
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขะภาวะ  และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ  ผ.02

7 โครงการควบคุมโรคขาด ๑.เพ่ือให้ชุมชนตระหนัก จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 20,000  -  -  -  - ระดับความ ๑. ประชาชนบ้านสิงห์เค่ิง คณะกรรม
สารไอโอดีนของสมเด็จ ถึงความส าคัญของ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค พึงพอใจของ หมู่ท่ี ๖ ตระหนักถึง การหมู่บ้าน
พระกนิษฐาธิราชเจ้า โรคขาดสารไอโอดีน ขาดสารไอโอดีนในชุมชน ตลอดจน ผู้เข้ารับการ ความส าคัญของโรคขาด สิงห์เค่ิง
กรมสมเด็จพระเทพรัตน และกระตุ้นให้มีการ เผยแพร่ความรู้ไปยังบุคคลในครอบ ฝึกอบรม สารไอโอดีน และกระตุ้น หมู่ท่ี ๖
ราชสุดาฯ สยามบรมราช บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ครัวและชุมชน ให้มีการบริโภคเกลือเสริม
กุมารี และอาหารเสริมไอโอดีน ไอโอดีนและอาหารเสริม
บ้านสิงห์เค่ิง หมู่ท่ี ๖ ในครัวเรือน ไออีนในครัวเรือน

๒. เพ่ือสนองพระราช ๒. สนองพระราชปณิธาน
ปณิธาณของสมเด็จ ของสมเด็จพระกนิษฐา
พระกนิษฐาธิราชเจ้า ธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
กรมสมเด็จพระเทพ พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
รัตนราชสุดาฯ สยาม สยามบรมราชกุมารี ท่ี
บรมราชกุมารี ท่ี ต้องการควบคุมโรคขาด
ต้องการควบคุมโรค สารไอโอดีนในหมู่
ขาดสารไอโอดีนใน คนไทยชุมชน
หมู่คนไทย
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขะภาวะ  และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ  ผ.02

8 โครงการควบคุมโรค ๑. เพ่ือให้ชุมชนตระหนัก จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 20,000  -  -  -  - ระดับความ ๑. ประชาชนบ้านร่องส้าว คณะกรรม
หนอนพยาธิของสมเด็จ ถึงความส าคัญของ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค พึงพอใจของ หมู่ท่ี ๗ ตระหนักถึงความ การหมู่บ้าน
พระกนิษฐาธิราชเจ้า ปัญหาโรคหนอนพยาธิ หนอนพยาธิในชุมชน ตลอดจน ผู้เข้ารับการ ส าคัญของปัญหาโรคหนอน ร่องส้าว
กรมสมเด็จพระเทพ ของประชาชนภายใน เผยแพร่ความรู้ไปยังบุคคลในครอบ ฝึกอบรม พยาธิของประชาชนภายใน หมู่ท่ี ๗
รัตนราชสุดาฯ สยาม ชุมชน ครัวและชุมชน ชุมชน
บรมราชกุมารี ๒. เพ่ือสนองพระราช ๒. สนองพระราชปณิธานของ

บ้านร่องส้าว หมู่ท่ี ๗ ปณิธาณของสมเด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

กรมสมเด็จพระเทพ สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รัตนาราชสุดาฯ ท่ีต้องการแก้ไขปัญหาโรค
สยามบรมราชกุมารี หนอนพยาธิ
ท่ีต้องการแก้ไขปัญหา
โรคหนอนพยาธิ
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขะภาวะ  และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ  ผ.02

9 โครงการปรับปรุงภาวะ ๑. เพ่ือให้ชุมชนตระหนัก จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคขาด 20,000  -  -  -  - ระดับความ ๑. ประชาชนบ้านแม่ยาก คณะกรรม
โภชนาการและสุขภาพ ถึงความส าคัญของ สารอาหารในเด็ก พัฒนาเด็ก พึงพอใจของ หมู่ท่ี ๘ ตระหนักถึงความส าคัญ การหมู่บ้าน
เด็กของสมเด็จพระกนิษ ปัญหาโรคขาดสาร การดูแลสุขภาพเด็ก ตลอดจนเผย ผู้เข้ารับการ ของปัญหาโรคขาดอาหารใน แม่ยาก
ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ อาหารในเด็กและ แพร่ความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว ฝึกอบรม เด็ก และส่งเสริมโภชนาการแม่ หมู่ท่ี ๘
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ปรับปรุงภาวะโภชนาการ และชุมชน และเด็กภายในชุมชน
สยามบรมราชกุมารี และสุขภาพเด็กภายในชุมชน ๒. สนองพระราชปณิธาณของ

บ้านแม่ยาก หมู่ท่ี ๘ ๒. เพ่ือสนองพระราช สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ปณิธาณของสมเด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

พระกนิษฐาธิราชเจ้า สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมสมเด็จพระเทพ ท่ีต้องการแก้ไขปัญหาโรคขาด

รัตนราชสุดาฯ สยาม สารอาหารในเด็ก และส่งเสริม

บรมราชกุมารี ท่ีต้องการ โภชนาการแม่และเด็กภายใน

แก้ไขปัญหาโรคขาด ชุมชน
สารอาหารในเด็ก 
ตลอดจนส่งเสริมโภชนาการ

แม่และเด็กภายในชุมชน
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขะภาวะ  และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ  ผ.02

10 โครงการปรับปรุงภาวะ ๑. เพ่ือให้ชุมชนตระหนัก จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคขาด 20,000  -  -  -  - ระดับความ ๑. ประชาชนบ้านกลาง คณะกรรม
โภชนาการและสุขภาพ ถึงความส าคัญของ สารอาหารในเด็ก พัฒนาเด็ก พึงพอใจของ หมู่ท่ี ๙ ตระหนักถึงความส าคัญ การหมู่บ้าน
เด็กของสมเด็จพระกนิษฐา ปัญหาโรคขาดสารอาหาร การดูแลสุขภาพเด็ก ตลอดจนเผย ผู้เข้ารับการ ของปัญหาโรคขาดอาหารใน กลาง
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จ ในเด็กและปรับปรุงภาวะ แพร่ความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว ฝึกอบรม เด็ก และส่งเสริมโภชนาการแม่ หมู่ท่ี ๙
พระเทพรัตนราชสุดาฯ โภชนาการและสุขภาพ และชุมชน และเด็กภายในชุมชน
สยามบรมราชกุมารี เด็กภายในชุมชน ๒. สนองพระราชปณิธาณของ

บ้านกลาง หมู่ท่ี ๙ ๒. เพ่ือสนองพระราช สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ปณิธาณของสมเด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

พระกนิษฐาธิราชเจ้า สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมสมเด็จพระเทพรัตน ท่ีต้องการแก้ไขปัญหาโรคขาด

ราชสุดาฯ สยามบรม สารอาหารในเด็ก และส่งเสริม

ราชกุมารี ท่ีต้องการ โภชนาการแม่และเด็กภายใน

แก้ไขปัญหาโรคขาด ชุมชน
สารอาหารในเด็ก 
ตลอดจนส่งเสริมโภชนา

การแม่และเด็กภาย
ในชุมชน
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขะภาวะ  และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ  ผ.02

11 โครงการควบคุมโรค ๑.เพ่ือให้ชุมชนตระหนัก จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 20,000  -  -  -  - ระดับความ ๑. ประชาชนบ้านประตูโขงหมู่ คณะกรรม
ขาดสารไอโอดีนของ ถึงความส าคัญของโรค ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค พึงพอใจของ ท่ี ๑๐ ตระหนักถึงความส าคัญ การหมู่บ้าน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ขาดสารไอโอดีน และ ขาดสารไอโอดีนในชุมชน ตลอดจน ผู้เข้ารับการ ของโรคขาดสารไอโอดีน และ ประตูโขง
กรมสมเด็จพระเทพ กระตุ้นให้มีการบริโภค เผยแพร่ความรู้ไปยังบุคคลในครอบ ฝึกอบรม กระตุ้นให้มีการบริโภคเกลือ หมู่ท่ี ๑๐
รัตนราชสุดาฯ สยาม เกลือเสริมไอโอดีนและ ครัวและชุมชน เสริมไอโอดีนและอาหารเสริม

บรมราชกุมารี อาหารเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ไออีนในครัวเรือน
บ้านประตูโขง หมู่ท่ี ๑๐ ๒. เพ่ือสนองพระราช ๒. สนองพระราชปณิธานของ

ปณิธาณของสมเด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

กรมสมเด็จพระเทพ สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ี

รัตนราชสุดาฯ สยาม ต้องการควบคุมโรคขาดสาร

บรมราชกุมารี ท่ีต้อง ไอโอดีนในหมู่คนไทย
การควบคุมโรคขาดสาร ชุมชน
ไอโอดีนในหมู่คนไทย
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขะภาวะ  และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ  ผ.02

12 โครงการสืบสานพระ 1.เพ่ือให้ชุมชนตระหนัก จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 20,000  -  -  -  - ระดับความ ๑. ประชาชนบ้านหอชัย คณะกรรม
ราชปณิธานสมเด็จย่า ถึงความส าคัญของ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค พึงพอใจของ หมู่ท่ี ๑๑ ตระหนักถึงความ การหมู่บ้าน
ต้านมะเร็งเต้านม ปัญหาโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านมให้แก่สตรีในชุมชน ผู้เข้ารับการ ส าคัญของปัญหาโรคมะเร็ง หอชัย
บ้านหอชัย หมู่ท่ี ๑๑ ของประชาชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ไปยัง ฝึกอบรม เต้านมในกลุ่มสตรีของ หมู่ท่ี ๑๑

ภายในชุมชน บุคคลในครอบครัวและชุมชน ประชาชนภายในชุมชน
๒. เพ่ือสนองพระราช ๒. สนองพระราชปณิธาน
ปณิธานของสมเด็จ ของสมเด็จพระศรีนครินทรา

พระศรีนครินทราบรม บรมราชชนนีท่ีต้องการแก้ไข

ราชชนนีท่ีต้องการ ปัญหาโรคมะเร็งเต้านม
แก้ไขปัญหาโรคมะเร็ง
เต้านม
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ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขะภาวะ  และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ  ผ.02

13 โครงการอบรมหมอ ๑.เพ่ือให้ชุมชนตระหนัก จัดอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาล 20,000  -  -  -  - ระดับความ ๑. ประชาชนบ้านแจ่มพัฒนา คณะกรรม
หมู่บ้านในพระราช ถึงความส าคัญของ เบ้ืองต้นให้แก่ประชาชน ตลอดจน พึงพอใจของ หมู่ท่ี ๑2 ตระหนักถึงความ การหมู่
ประสงค์ในพระบาท ปัญหาด้านสุขภาพ เผยแพร่ความรู้ไปยังบุคคลครอบ ผู้เข้ารับการ ส าคัญของปัญหาด้านสุขภาพ แจ่มพัฒนา
สมเด็จพระบรมชนกาธิ ประชาชนในชุมชน ครัวและชุมชน ฝึกอบรม ตลอดจนสร้างจิตอาสาในการ หมู่ท่ี ๑๒
เบศมหาภูมิพลอดุลย ตลอดจนสร้างจิตอาสา ดูแลสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง

เดชมหาราช ในการดูแลสุขภาพ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
บ้านแจ่มพัฒนา หมู่ท่ี ๑๒ ของคนในชุมชนให้มี ๒. สนองพระราชปณิธาณของ

สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

๒. เพ่ือสนองพระราช มหาราช รัชกาลท่ี ๙
ปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตร 

รัชกาลท่ี ๙

270,000   30,000   30,000   30,000   30,000   
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

1 โครงการเพ่ิม เพ่ือให้เทศบาล มาตราการจูงใจในการช าระ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รายได้จาก เทศบาลต าบล กองคลัง
ประสิทธิภาพ ต าบลบ้านกลางมี ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมเก็บ การจัดเก็บ บ้านกลางมีรายได้ท่ี
การจัดเก็บรายได้ รายได้เพ่ิมมากย่ิงข้ึน ขยะมูลฝอยฯ ภาษีค่า เพียงพอต่อการบริหาร

ธรรมเนียม งบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมข้ึน

2 โครงการจัดท าแผนท่ี เพ่ือพัฒนาระบบ  -ท าการปรับปรุงระบบแผนท่ี 500,000  - 500,000  - 500,000 ข้อมูลผู้ท่ี 1.สามารถสืบค้นข้อมูล กองคลัง
ภาษีและทะเบียน แผนท่ีภาษีและ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ช าระภาษี ผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี
ทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน  -ท าการส ารวจและน าข้อมูล อยู่ในระบบ ได้อย่างถูกต้อง

ผู้อยู่ในข่ายช าระภาษีบันทึก แผนท่ีภาษี 2.ได้ข้อมูลในการเก็บ
ลงในโปรแกรมแผนท่ีภาษีฯ และทะเบียน ภาษีท่ีเป็นปัจจุบันและ

ทรัพย์สิน ถูกต้อง

540,000 40,000 540,000 40,000 540,000 
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รวม 2 โครงการ

ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขะภาวะ  และส่ิงแวดล้อมท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

แบบ  ผ.02



7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้คณะผู้บริหาร ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน 1.ท าให้คณะผู้บริหาร ส านักปลัด

และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ผู้เข้าร่วม พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง เทศบาล
ส านักงานเทศบาลต าบล ประจ า และพนักงานจ้าง พนักงานจ้างสังกัดเทศบาลต าบล โครงการ ประจ าและพนักงานจ้างใน

บ้านกลาง ในสังกัดตระหนัก บ้านกลาง สังกัดรู้ข้ันตอนการระงับเหตุ
รู้ถึงความปลอดภัยและ 2.จัดกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง  เบ้ืองต้น
สภาพแวดล้อมในการ เพ่ือท าการฝึกซ้อมดับเพลิงและ 2.ท าให้ลดความสูญเสียทาง
ท างานสามารถอพยพได้ ซ้อมอพยพหนีไฟ ด้านชีวิต  ทรัพย์สินของหน่วย
อย่างปลอดภัยหากเกิด งานราชการ
เหตุฉุกเฉิน 3.ท าให้ประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการ มีความปลอดภัย

หากเกิดอัคคีภัย

4.ท าให้การระงับเหตุอัคคีภัย

รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ

56

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขะภาวะ  และส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02



7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขะภาวะ  และส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แบบ  ผ.02

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ด าเนินการช่วยเหลือประชาชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน ประชาชนท่ีประสบ ส านักปลัด

ตามอ านาจหน้าท่ีของ ตามอ านาจหน้าท่ีของ ท่ีประสบเหตุสาธารณภัย ครอบครัว เหตุสาธารณภัย ได้รับ เทศบาล

เทศบาลต าบลบ้านกลาง เทศบาลต าบลบ้านกลาง ในพ้ืนท่ีต าบลบ้านกลาง ท่ีได้รับ การเยียวยา หรือ

กรณีเยียวยาหรือ ฟ้ืนฟู กรณีเยียวยา หรือฟ้ืนฟู หลังเกิดเหตุสาธารณภัย การช่วย ฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย

หลังเกิดสาธารณภัย หลังเกิดสาธารณภัย เหลือ

80,000  80,000  80,000  80,000  80,000
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รวม  2  โครงการ



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

๑ ก่อสร้างอาคารอเนก เพ่ือก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคารฝึกงานขนาดกว้าง 400,000    -  -  -  - จ านวน นักเรียนมีสถานท่ีส าหรับ กองช่าง
ประสงค์โรงเรียน ฝึกงานส าหรับใช้ใน ไม่น้อยกว่า 5 เมตร ยาวไม่น้อย (หลัง) ฝึกปฏิบัติงานช่างและงาน
เทศบาล 1 บ้านกลาง กิจกรรมการเรียนการ กว่า 12 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5 อาชีพ

สอนเก่ียวกับงานช่าง เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 60
งานอาชีพของนักเรียน ตารางเมตร ภายในรร.เทศบาล 1
ระดับมัธยมศึกษา

2 โครงการก่อสร้าง เพ่ือก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 12,000,000  -  -  -  - จ านวน นักเรียน ครู และบุคลากร กองช่าง
 อาคาร คสล. สูง 4 ช้ัน คอนกรีตเสริมเหล็ก ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง (แบบตอก อาคาร มีอาคารรับรองนักเรียน

แบบตอกเสาเข็มใน ส าหรับใช้ในการจัด เสาเข็ม) ตามแบบมาตรฐาน ในการจัดกิจกรรมการเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 การเรียนการสอน สน.ศท.4/12 ของส านักบริหาร การสอนท่ีเพียงพอและ
บ้านกลาง ให้เพียงพอต่อจ านวน การศึกษาท้องถ่ินกรมการปกครอง มีประสิทธิภาพ

ครูและนักเรียน บริเวณรร.มัธยม (สนามกีฬา)

12,400,000  -  -  -  -

          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รวม 2 โครงการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

แบบ  ผ.02/2



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

๑ ค่าติดต้ังสัญญาณไฟ เพ่ือจัดระเบียบการจราจร ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 2,000,000    -  -  -  - จ านวน 1. ลดการเกิดอุบัติเหตุ ส านักปลัด
จราจรบริเวณแยก ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณแยกตลาดอินทร จุดท่ี 2. ลดการสูญเสียชีวิต เทศบาล
ตลาดอินทรต าบล ต าบลบ้านกลาง ด าเนินการ และทรัพย์สินของประชาชน
บ้านกลาง

2 ค่าติดต้ังสัญญาณไฟ เพ่ือจัดระเบียบการจราจร ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 2,000,000    -  -  -  - จ านวน 1. ลดการเกิดอุบัติเหตุ ส านักปลัด
จราจรบริเวณแยก ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณแยกโค้งเขียวหวาน จุดท่ี 2. ลดการสูญเสียชีวิต เทศบาล
โค้งเขียวหวานต าบล ต าบลบ้านกลาง ด าเนินการ และทรัพย์สินของประชาชน
บ้านกลาง

4,000,000  -  -  -  -รวม 2 โครงการ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แบบ  ผ.02/2



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
5.1 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบ

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

๑ โครงการห้องเรียน 1.เพ่ือจัดท าห้องเรียน ห้องเรียนอัจฉริยะ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  จ านวนห้อง 1.โรงเรียนมีห้องเรียน กองการศึกษา
อัจฉริยะ อัจฉริยะท่ีมีวัสดุ              จ านวน 1 ห้อง เรียน อัจฉริยะในการจัดการ (รร.เทศบาล

ครุภัณฑ์ ส่ือเทคโนโลยี อัจฉริยะ เรียนการสอนให้กับ 1 บ้านกลาง)
ท่ีทันสมัย เพียงพอ นักเรียน
มีสภาพท่ีดีพร้อมจัด 2.นักเรียนได้ได้รับการ
การเรียนการสอน ส่งเสริมเพ่ิมพูนทักษะ
นักเรียน  การเรียนรู้ เกิดความคิด
2.เพ่ือส่งเสริมเพ่ิม สร้างสรรค์และได้ประสบ-
พูนทักษะการเรียนรู้ การณ์ใหม่
เกิดความคิดสร้างสรรค์
และได้ประสบการณ์
ใหม่

1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รวม 1 โครงการ

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
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          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

แบบ  ผ.02/2



2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 กองการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  44,000  -  -  -  - กองการศึกษา

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ราคา 22,000 บาท จ านวน 2 เคร่ือง  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

2 กองการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  572,000       -  -  -  - กองการศึกษา

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ราคา 22,000 บาท จ านวน 26 เคร่ือง (โรงเรียนเทศบาล 1
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ บ้านกลาง)
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

3 กองการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 110,000       -  -  -  - กองการศึกษา

หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 เคร่ืองๆละ 22,000 บาท (ราคาตาม (โรงเรียนเทศบาล 1
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ บ้านกลาง)
คอมพิวเตอร์)

4 กองการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 17,700         -  -  -  - กองการศึกษา

5,900บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (โรงเรียนเทศบาล 1
บ้านกลาง)
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  



2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  

5 กองการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานระดับ 3-6 แบบไม้อัดมีล้ินชัก 2         30,000  -  -  -  - กองการศึกษา

ข้าง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร (โรงเรียนเทศบาล 1
ยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 บ้านกลาง)
เซนติเมตร จ านวน 5 ชุดๆ ละ 6,000 บาท
(ราคาตามท้องตลาด)

6 กองการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีล้อเล่ือนมีพนักพิง จ านวน 5 ตัวๆ ละ 12,500  -  -  -  - กองการศึกษา

2,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) (โรงเรียนเทศบาล 1

บ้านกลาง)
7 กองการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับนักเรียน ระดับช้ัน 150,000  -  -  -  - กองการศึกษา

ประถมศึกษา จ านวน 150 ชุดๆ ละ 1,100 บาท (โรงเรียนเทศบาล 1
(มาตรฐานอุตสาหกรรมระดับ 4) บ้านกลาง)

8 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศส าหรับอัดอากาศ 500,000      -        -        -        -       ส านักปลัด
ภายใน เคร่ืองช่วยหายใจ (SCBA) จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาล

 (ราคาตามท้องตลาด)
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  

9 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ จัดซ้ือชุดเคร่ืองช่วยหายใจ แบบอัดอากาศ 320,000      -        -        -        -       ส านักปลัด
ภายใน หรือการแพทย์ (SCBA) จ านวน 2 ชุด ตามมาตรฐาน EN หรือ เทศบาล

NFPA  (ราคาตามท้องตลาด)

10 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือพัดลมระบายควัน ชนิดเคร่ืองยนต์ เบนซิน   250,000      -        -        -        -       ส านักปลัด
ภายใน จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาตามท้องตลาด) เทศบาล

11 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 0.50*0.75* 34,000         -  -  -  - กองสวัสดิการ
1.50 เมตร จ านวน 20 ตัวๆละ 1,700 บาท สังคม
(ราคาตามท้องตลาด) เพ่ือไว้ใช้ประจ าอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ต าบลบ้านกลาง

12 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีเหล็กบุนวม จ านวน 70 ตัว ๆละ 52,500         -  -  -  - กองสวัสดิการ
750 บาท  เพ่ือไว้ให้ประจ าอาคารศูนย์พัฒนา สังคม
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ต าบลบ้านกลาง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  

13 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือเคร่ืองเสียง  ตู้เบส  ขนาดไม่น้อยกว่า  15  น้ิว 35,000         -  -  -  - กองสวัสดิการ
เผยแพร่ 800 วัตต์  จ านวน  2 ใบ  พาวเวอร์มิค 170 วัตต์ สังคม

4 โฮม  ตู้กลางคอลัมม์ 4x 8 จ านวน  2  ตู้  
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  และไมค์ลอยมือถือ 4 ตัว  
พร้อมติดต้ัง  
เพ่ือไว้ให้ประจ าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลบ้านกลาง

14 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA 29,000         -  -  -  - กองสวัสดิการ
เผยแพร่ ขนาด 4,000 ANSI Lumens พร้อมติดต้ัง สังคม

เพ่ือไว้ให้ประจ าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลบ้านกลาง

15 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือจอรับภาพ ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดเส้น 24,100         -  -  -  - กองสวัสดิการ
เผยแพร่ ทแยงมุม 150 น้ิว  พร้อมติดต้ัง  สังคม

เพ่ือไว้ให้ประจ าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลบ้านกลาง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  

16 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  แบบท่ี  1  จ านวน 1 130,000       -  -  -  - กองสวัสดิการ
หรืออิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองๆ ละ 130,000  บาท สังคม

17 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 2 KVA  11,000         -  -  -  - กองสวัสดิการ
หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  1  เคร่ืองๆ ละ 11,000  บาท สังคม

18 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม 350,000       -  -  -  - ส านักปลัดเทศบาล
ภายใน หรืออิเล็กทรอนิกส์ ติดต้ัง  บริเวณภายในพ้ืนท่ีบ้านหอชัย 

หมู่ท่ี ๑๑  บ้านหอชัย 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง)

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล 22,000         -  -  -  - กองคลัง
หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบท่ี  1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

จ านวน  1  เคร่ือง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานฯ)

   2,693,800  -  -  -  -
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