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ก 

ค าน า 

  เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประชาชน
มากที่สุด  มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาการปกครองตามระบบประชาธิปไตยรวมทั้งการพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์
ความเจริญให้เกิดแก่ท้องถิ่น ทั้งในด้านการบริหารและการบริการอย่างสูงสุด โดยการพัฒนาด้านการบริหาร
และการบริการประชาชนจะต้องอาศัยปัจจัยเกื้อกูลหลายด้าน เช่น ระบบการบริหารงานบุคคล วัสดุอุปกรณ์ 
และงบประมาณ ปัจจัยที่ส าคัญเบื้องต้นคือ การวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการวางแผนเป็นเสมือน
เครื่องมือหรือกลไกลที่จ าเป็นต่อการบริหารงาน สามารถก าหนดทิศทางด าเนินงานล่วงหน้าได้อย่างมีเหตุผล  
ซึ่งจะปรากฏออกมาในลักษณะรูปเอกสารที่ศึกษาได้ ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการบริหารงาน  
โดยยึดแผนงานเป็นหลักในทุกระดับทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น 

  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปโดยสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน     
ในท้องถิ่นเป็นส าคัญ เทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทาง        
การพัฒนา และโครงการพัฒนาด้านต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) โดยให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาในการพัฒนา
ประเทศ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับภาค จังหวัด และอ าเภอ รวมถึงนโยบายในการบริหารงาน      
ของผู้บริหารเทศบาล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับ
การถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฉบับนี้ จึงเป็นแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นโดยส่วนรวมต่อไป 
   

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลบ้านกลาง ใคร่ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ภายนอก คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน กลุ่ม
พลังมวลชน และประชาคมหมู่บ้าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๐) ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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                                    นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ข 

 
 
 
 

 

 
สารบัญ 

เร่ือง                  หน้า 
 
ส่วนที่  ๑          

บทน า          ๑-๑๕ 
 
ส่วนที่  ๒          

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน       ๑๖-๒๑ 
    
ส่วนที่  ๓          

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา       ๒๒-๓๓ 
 
ส่วนที่  ๔          

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี     ๓๔-๕๓ 
 
ส่วนที่  ๕          

บัญชีโครงการพัฒนา        ๕๔-๒๔๖ 
       
ส่วนที่  ๖          

การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ    ๒๔๗-๒๔๙ 
 
 

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



ส่วนที่  ๑  บทน า 

            

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

 

 
ส่วนที่  ๑ 

 
 
 

บทน า 
 
 
 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 



ส่วนที่  ๑  บทน า 

            

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บทน า 

 

  นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอ านาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น  โดยมิเพียงที่จะมีหน้าที่ให้บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น โดยใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
มาตรา ๗๘ (๓) ก าหนดว่า รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและ  
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดย
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น 

  ในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐     
ได้ก าหนดไว้ในหมวด ๑๔ รวม ๑๐ มาตรา ตั้งแต่มาตรา ๒๘๑-๒๙๐ สรุปว่ารัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็น มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมาตรฐานกลางเพ่ือเป็น
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติได้เอง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างใน
ระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ โดย      
ไม่กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจด าเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
จัดให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ให้
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ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง  
การบริหารจัดการองค์กร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง มีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 

  นอกจากนี้  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร         
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนกระจายอ านาจ          
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนจัดสรร
รายได้ให้แก่ของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้
ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นอิสระมากข้ึน 

 

 
  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมี
หน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคม
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิด  
ผลสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด มีการควบคุมติดตามและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผนงาน/
โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงาน
ของรัฐและประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล 

ความหมายของการวางแผน 
การวางแผน หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์ว่า จะให้เกิดสิ่งใดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้ง

ก าหนด แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการในการปฏิบัติ ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น  
     การวางแผน หมายถึง วิธีการตัดสินใจล่วงหน้าเพ่ืออนาคตขององค์กร ซึ่งเป็นหน้าที่ของการ

จัดการ ในทางเลือกว่าควรจะให้ใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร  เป็นขั้นตอนด าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การ
บริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการ 
  การวางแผน ประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญ ๒ ส่วน คือ 
   ๑. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
   ๒. การก าหนดแนวทางการกระท า หรือแผนงานต่างๆ ที่จะน ามาปฏิบัติ เพ่ือที่จะให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น  
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  แผน (Plan) หมายถึง เอกสารที่ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานอย่างชัดแจ้งเพ่ือเป็นมูลฐาน
ส าหรับการการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสานกันอย่างดี ประกอบด้วยลักษณะ ๓ ประการ คือ 
   - เกี่ยวข้องกับอนาคต 
   - เกี่ยวข้องกับการกระท า 
   - ต้องมีปัจจัยที่ชี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องขององค์การ 
  แผนงาน หมายถึง การรวมเข้าด้วยกันของโครงการหลายๆ โครงการที่มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน 
  โครงการ หมายถึง กลุ่มกิจกรรม (activity) ทีม่ีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

 
สรุปได้ว่า การวางแผนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคต และเป็นกระบวนการของการตกลงใจ

ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร จะท าเมื่อใด จะท าอย่างไร ใครจะเป็นผู้ท า อาจกล่าวว่าเป็นการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การนั่นเอง  
  การวางแผนเป็นการพิจาณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (Where we are to where we want to go) 
เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา ก าหนด
แนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ 
 
 
 
  การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็น
ระบบ (Systematic attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ส าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์กร
บรรลุผลที่ปรารถนา 
 
  การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมาย
ปลายทางเพ่ือให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดให้ การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการ
วางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดมีความแจ่มชัด ก็จะช่วยให้การบริหารงานมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  ๒. ประหยัด (Economical  Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพ่ือ
คิดวิธีการให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการจัดการให้งานในฝ่ายต่างๆ มีการ
ประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินการมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ท าซึ่ง     
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สิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า ท าให้มีการใช้ก าลังคน  วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ และเวลาอย่างประหยัด นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร 
  ๓. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่
แน่นอนในอนาคต เพราะเป็นการวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพเป็นผลจากการวิเคราะห์พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ท าการคาดคะเนเหตุการณ์ใน
อนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นไว้แล้ว 
  ๔.  เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basics of Control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนด
หน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้  เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่    
ด าเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถควบคุมการท างานได้ ถือได้ว่าการ
วางแผนเป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ควบคุมการท างาน 
  ๕. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourage innovation and 
Creativity) การวางแผนเป็นพ้ืนฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ หรือ
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็นผลจากการระดมปัญญาของคณะท างานฝ่ายต่างๆ ท าให้เกิด
ความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์น ามาใช้ประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคต
ร่วมกัน 

๖. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็น 
ถึงความร่วมแรงร่วมใจในการท างานของผู้บริหารและทีมงาน เป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิดขึ้นกับ
ทีมงานด้วย เพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้นการวางแผนยังเป็น
เครื่องมือฝึกและพัฒนาการท างานที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต 
 ๗. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพท าให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการ
วางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเก่ียวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน เปลี่ยนแปลง
วิธีการท างาน ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
 
 
  ๘. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจ
ในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ มุ่งไปที่จุดมุ่งหมาย  
เดยีวกัน โดยมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆ  ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่าย 

ความส าคัญของการวางแผน 
การวางแผนนับว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการจัดการ คือ การวางแผนจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ

ท างานทันกับเวลาและโอกาสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถใช้ป้องกันการเสี่ยงภัยและยังลดการสิ้นเปลืองต่างๆ ที่
อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาด้วย ซึ่งสรุปความส าคัญของการวางแผนได้ดังนี้  



ส่วนที่  ๑  บทน า 

            

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

๑. การวางแผนช่วยให้ระบุเป้าหมายผลส าเร็จ คือ การระบุผลงานที่วัดด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่จะ
สามารถก าหนดขึ้นมาได้พร้อมกับแผนงานและก าหนดเวลาการท างานตามแผน ท าให้ผู้บริหารและหัวหน้างาน
ทุกระดับทราบถึงสิ่งที่ต้องการท าให้เสร็จลุล่วงไป ทั้งผลงานรวมขององค์การและผลงานย่อยของแผนกต่างๆ 
ด้วย  

๒. การวางแผนช่วยในการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ โดยแบ่งแยกให้เห็นชัดเจนว่าใคร
รับผิดชอบ ต้องท าอะไร ด้วยเหตุผลใด และต้องท าเมื่อไร ซึ่งจะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงและรวบรวมกิจกรรม
ต่าง ๆ  ที่กระท าโดยหลาย ๆ  ฝ่ายให้เข้ากันได้ ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการท างานซ้ าซ้อนกัน หรือเกี่ยงงานกันให้
หมดไป  

๓. การวางแผนช่วยให้กิจการมีนโยบายที่ชัดเจน  สามารถที่จะน ามาใช้เป็นเครื่องชี้น าและ
ประสานการท างานของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ต้องแยกกันรับผิดชอบท าการตัดสินใจแก้ปัญหา    
ในหน้าที่งานของตน  
 ๔. การวางแผนช่วยให้มีการคาดคะเนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า ท าการป้องกันหรือแก้ไข
ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย สามารถระดมประสานทรัพยากรที่จ าเป็นต่าง ๆ ทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องจักร  
อุปกรณ์และวัตถุดิบ ให้พร้อมเพ่ือเตรียมไว้รับกับปัญหา  

๕. การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้วิธีการควบคุมท่ีคล่องตัวและเหมาะสม โดยสามารถ
ใช้วิธีการควบคุม อาศัยแผนงานต่าง ๆ คือ วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงานเป็นเครื่องก ากับพฤติกรรมของ
บุคคลที่ต้องการจะให้ควบคุม ในเป้าหมายและหลักการ 
 
ประเภทของการวางแผน 

การวางแผนสามารถแยกออกเป็นประเภทต่างๆ ตามแนวความคิดพ้ืนฐานโดยใช้มิติต่างๆ 
เป็นเกณฑ์ดังนี้ 

๑. จ าแนกตามเวลา 
๑) การวางแผนระยะสั้น 
๒) การวางแผนระยะปานกลาง 
๓) การวางแผนระยะยาว 

๒. จ าแนกตามระดับการจัดการ 
๑) การวางแผนกลยุทธ์ 
๒) การวางแผนบริหาร 
๓) การวางแผนปฏิบัติการ 

 
 
๓. จ าแนกตามระดับโครงสร้างการบริหารประเทศ 

๑) แผนระดับชาติ 
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๒) แผนระดับภาค 
๓) แผนระดับท้องถิ่น 

๔. จ าแนกตามหน้าที่การงาน 
๑) การวางแผนด้านการผลิต 
๒) การวางแผนด้านบุคลากร 
๓) การวางแผนด้านการตลาด 
๔) การวางแผนด้านการเงิน 

 
ลักษณะของแผนที่ดี  

การวางแผนงานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้   
  ๑. แผนควรจะมีลักษณะชี้เฉพาะมากกว่าจะมีลักษณะกว้างหรือกล่าวทั่วๆ ไป (It should be 

specific rather then general) 
 ๒. แผนควรจ าแนกตามความแตกต่างระหว่างสิ่งที่รู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ให้ชัดเจน (The plan 

should distinguish the known and the unknown) 
   ๓. แผนควรมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุผลและสามารถน าไปปฏิบัติ (A plan should be 
and practical) 
   ๔. แผนจะต้องมีลักษณะยืดหยุ่นและสามารถปรับพัฒนาได้ (The plan must be flexible 
and capable of being modified) 
   ๕. แผนจะต้องได้รับการยอมรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง (The plan must be acceptable to 
the persons who adopt it and to the persons who are affected) 

 ข้อจ ากัดของการวางแผน 
  - ข้อจ ากับเกี่ยวกับการท านายอนาคต  
  - ข้อจ ากัดเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูล 
  - แนวปฏิบัติของแผนปิดกั้นการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ 
  - ข้อจ ากัดเกี่ยวกับค่านิยมของผู้บริหาร 

ขอบเขตของการวางแผน 
- การวางแผนทั้งองค์การ 
- การวางแผนภายในหน่วยงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติให้เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาของตนเอง ซึ่งนอกจากจะมีอ านาจ
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หน้าที่ในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้ว ยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย 
 
 
  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องตระหนักว่า    
แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนของกระทรวง 
แผนของกรม และแผนของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในระดับ
จังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาในระดับอ าเภอ ซึ่งในการก าหนดยุทธศาสตร์  
แผนพัฒนาระดับจังหวัดและอ าเภอนั้น  ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 
  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาสามปีผู้ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้อง
ตระหนักถึงขั้นตอน และก าหนดเวลาของการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาทั้งของระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอด้วย 
 
ประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ดังได้กล่าวมาแล้วว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ๒ ประเภท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน  
  “แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
  ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสามปี จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่าง
ใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท างบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน 
  ส าหรับ  “แผนการด าเนินงาน”  ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ นั้น หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
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การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และ      
แผนชุมชน 
  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงเป็นกระบวนการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและ   
แนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้อง
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา / ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
 
 
  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  
เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์
ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้อง
ก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพอย่างแท้จริง 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 
 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 
 

  แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท า
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  การวางแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่ งแสดงวิสั ยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่ งหมาย เ พ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับ        
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอและนโยบายในการพัฒนา
ท้องถิ่น  ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี
นั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย ๒  ประการ คือ 
  ๑. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
  ๒. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง 
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้  
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆ  ดังต่อไปนี้        

๑.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี  
๔. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี 
 
 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
๑.  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี 
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  ๒.  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร 
งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 
 
 
 
   

หลังจากที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์
แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท า
เป็นแนวทางในการไปด าเนินการ ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  ๑   การเตรียมการจัดท าแผน 
  ๑ . หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้ าพบผู้บริหารท้องถิ่น เ พ่ือชี้แจง          
วัตถุประสงค์ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจ         
ที่จะต้องด าเนินการต่อไป และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  

ขั้นตอนที่  ๒   การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  รวมทั้งสรุป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด / อ าเภอ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
  ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา            
แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ไปเป็นกรอบในการพิจารณา
จัดท าโครงการ / กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 
  ๓. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวลาการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/ กิจกรรม 
อะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา 
  ๔. โครงการ / กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะต้องมี
การด าเนินการดังนี ้

ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
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๑) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา 
๒) พิจารณาท าโครงการ / กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถ ในการ 

ด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาสามป ี  

๓) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุลงในแผน 
พัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม 

ขั้นตอนที่  ๓  การเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวม 

ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอกเพ่ือสามารถน ามา
วิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้ 

๒. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก คือ 
๒.๑ การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
๒.๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒.๓ การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
๒.๔ การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

ขั้นตอนที่  ๔  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 ๑. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี 
  ๒. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยที่กิจกรรมท่ีจะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต้อง
พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 

๑)  พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทาง        
การพัฒนาที่ก าหนดอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง หรือด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น  
 
 

๒) พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาทั้ง ภายใต ้
แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 

๓) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงานและใน 
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ด้านของผลการด าเนินการเพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในที่ต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๔) พิจารณาคัดเลือกโครงการ  / กิจกรรม 

-  จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
-  ขีดความสามารถทางทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

ขั้นตอนที่  ๕      การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง

กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ขั้นตอนที่  ๖      การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี พร้อมหา
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย ๖ ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่   ๑ บทน า 
  ส่วนที่   ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ส่วนที่   ๓ ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
  ส่วนที่   ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

ส่วนที่   ๕ บัญชีโครงการพัฒนา 
  ส่วนที่   ๖ การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่   ๗    การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
๓. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
 

 
   ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 

  ๑. เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลสามารถด าเนินการพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ช่วยให้เทศบาลสามารถประหยัดได้ทั้งเวลา บุคลากรและงบประมาณในการด าเนินการ
อย่างมีระบบ 
  ๓. เป็นกรอบในการพิจารณา และเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาในห้วง   
ระยะเวลาสามปี 
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  ๔.  ช่วยให้เทศบาลสามารถพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมและเป็นไปได้สูงสุดในการ
ด าเนินการ 
  ๕. เป็นมาตรการที่แสดงถึงความเก่ียวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสาม
ปีและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี    
ตามล าดับและเพ่ือเป็นการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง จึงได้จัดให้มีประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นที่เสนอ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคน ามาจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นให้ลุล่วงไปด้วยดี 

องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งสรุปได้ ดังนี้  
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
การผังเมือง ตลอดจนให้ค าปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาท้องถิ่น  

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดท าร่าง 
แผนพฒันาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด  
  ๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมไปถึงการรายงานผล
และเสนอความเห็นของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเป็นประจ าทุกปี  

ส าหรับองค์ประกอบขององค์กรในการจัดท าและประสานแผนพัฒนา จะมีลักษณะ“ไตรภาค”ี  
โดยมีองค์ประกอบจาก ตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนของราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือ
รัฐวิสาหกิจ และตัวแทนจากภาคประชาชนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการประสานงานและ
บูรณาการ รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น  
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แผนภาพที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

 
 

  
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  
(ก าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ) 

นโยบายรัฐบาล  
(นโยบายเร่งด่วน และนโยบายทั่วไป) 

นโยบายกระทรวงกรม  
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหนว่ยงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 (ยุทธศาสตร์บรูณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ  
(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที่) 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั  
(ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด) 

แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(แปลงนโยบายสู่การปฏิบัต ิน าไปสู่การท างบประมาณ)  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร ์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น) 



ส่วนที่  ๑  บทน า 

            

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒ แสดงการเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี 

 

 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

กิจกรรม ๑ 
 

กิจกรรม ๑ 
 

กิจกรรม ๑ 
 

วิสัยทัศน์ของเทศบาล 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 



ส่วนที่  ๑  บทน า 

            

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

 
 

แผนภาพที่ ๓ แสดงการเชื่อมโยงของแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนาจังหวัด 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมตัว 
ร่วมคิดร่วมท าในประเด็นส่วนร่วม 
 ส่งเสริมให้ชุมชนมีพลังอ านาจในการ
ก าหนดตนเอง ในการพัฒนาทุกด้าน 
 ส่งเสริมให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยน 
ความรู้ สร้างความรู้ และเพ่ิมพูนภูมิปัญญา
ในการจัดการด้วยตนเองได้ 
 ส่งเสริมการพ่ึงตนเองของชุมชนใน
ทุกๆ ด้าน ทั้ งทางเศรษฐกิจ การศึกษา 
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม 
 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้น าชุมชน 
 ส่งเสริมประชาธิปไตยพ้ืนฐานใน
ชุมชน 
 

การบริหารตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของจังหวัด นโยบาย 

ของรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

แผนชุมชน 

กิจกรรมชุมชน 
ท าเอง 

เทศบาล 
สนับสนุน 

น าแผนสู่ 
การปฏิบัติ 
เชื่อมแผน 

ระหว่าง 

แผนพัฒนาสามปี 
เทศบาล 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ความต้องการ 
ของชุมชน 

ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 



ส่วนที่  ๑  บทน า 

            

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

 
 

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

 
 



ส่วนที่  ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 
 
 

ส่วนที่  ๒ 
 

 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 



ส่วนที่  ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 
๒.๑  สภาพทั่วไป 
 ๑)  สภาพทั่วไปของต าบลบ้านกลาง 

๑.๑ ที่ตั้ง 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออ าเภอเมืองล าพูน อยู่ห่างจาก

ที่ว่าการอ าเภอเมืองล าพูนประมาณ ๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ  ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน 
  ทิศใต้  ติดต่อ  ต าบลป่าสัก ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ  ต าบลมะเขือแจ้ ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ  ต าบลเหมืองง่า ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน 

เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ ากวง (กลุ่มแม่น้ าสาขาที่ไหลผ่านคือ ล าน้ าแม่ตีบและล าน้ าแม่ยาก)  
เป็นเขตพ้ืนที่เป้าหมายของการส่งน้ าโดยคลองชลประทานแม่กวงและเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

๑.๒ เนื้อที ่
พ้ืนที่ของต าบลทั้งหมดประมาณ ๑๘.๓๑๔ ตารางกิโลเมตร (ประมาณ ๑๑,๔๔๖.๒๕ ไร่) 

๑.๓ ภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ ากวงฝั่งตะวันออก   มีลักษณะลาดต่ ามาทาง    

ทิศตะวันตกจากแนวป่าเขาแม่ธิ–แม่สาร มีล าน้ าไหลผ่าน ๓ สาย คือ ล าน้ าแม่ตีบ ล าน้ าแม่ยากและล าน้ า 
ร่องส้าว 

๑.๔ จ านวนหมู่บ้าน   
มีทั้งหมด  ๑๒  หมู่บ้าน  ได้แก ่  
หมู่ที่   ๑  บ้านพญาผาบ   หมู่ที่  ๒  บ้านท่าล้อ-ศรีค า 
หมู่ที่   ๓  บ้านขี้เหล็ก   หมู่ที่  ๔  บ้านสันป่าฝ้าย 



ส่วนที่  ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

หมู่ที่   ๕  บ้านศรีชุม   หมู่ที่  ๖  บ้านสิงห์เคิ่ง 
หมู่ที ่  ๗  บ้านร่องส้าว   หมู่ที่  ๘  บ้านแม่ยาก 
หมู่ที่   ๙  บ้านกลาง   หมู่ที่  ๑๐  บ้านประตูโขง 

 หมู่ที่  ๑๑ บ้านหอชัย   หมู่ที่  ๑๒  บ้านแจ่มพัฒนา 

๑.๕ ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น ๑๐,๐๕๓ คน แยกเป็น ชาย ๔,๗๐๖ คน หญิง ๕,๓๔๗ คน จ านวนครัวเรือน   

๑๐,๒๙๙  ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๕๔๘,๙๒ คน/ตารางกิโลเมตร 

หมายเหตุ    ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
๒)  สภาพทางเศรษฐกิจ 

๒.๑ อาชีพ 
*  อาชีพในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าสวน และการเลี้ยงสัตว์  
*  อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน (ตู้เสื้อผ้า, ตู้ใส่กับข้าว

อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์) ค้าขาย รับจ้างทั่วไป รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ท าธุรกิจส่วนตัว (กิจการหอพัก) 

๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
*  ธนาคาร     จ านวน  ๑๓ แห่ง   
*  โรงแรม     จ านวน  ๓ แห่ง 
*  โรงภาพยนตร์    จ านวน  - แห่ง 
*  โรงรับจ าน า    จ านวน  - แห่ง 
*  ห้างสรรพสินค้า    จ านวน  ๓ แห่ง 
*  หอพัก     จ านวน  ๕๐๒  แห่ง  (๑๒,๘๑๐ ห้อง) 
*  ปั๊มน้ ามัน (ขนาดใหญ่)   จ านวน  ๕ แห่ง 
*  ร้านค้าต่าง ๆ    จ านวน  ๕๙๑ แห่ง 
*  โรงส ี     จ านวน  - แห่ง 
*  โรงฆ่าสัตว ์    จ านวน  ๑ แห่ง 
*  โรงงานอุตสาหกรรม                     จ านวน  ๖๗ แห่ง   

๓)  สภาพทางสังคม 
๓.๑ การศึกษา 



ส่วนที่  ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

*  ศูนย์เจริญวัย (Nurseries)   จ านวน  ๑ แห่ง 
*  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  ๒ แห่ง  แยกเป็น 

- ของรัฐ     จ านวน  ๑ แห่ง 
- ของเอกชน         จ านวน  ๑   แห่ง 

* โรงเรียนประถมศึกษา    จ านวน  ๓ แห่ง  แยกเป็น 
- ของรัฐ     จ านวน  ๒ แห่ง 

 - ของเอกชน    จ านวน  ๑ แห่ง   
*  โรงเรียนมัธยมศึกษา   จ านวน  ๑ แห่ง   
*  ระดับอาชีวศึกษา    จ านวน  ๑ แห่ง   
*  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  ๑๒ แห่ง 
*  ห้องสมุดประชาชน   จ านวน  ๑ แห่ง 
*  หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน        จ านวน  ๑๒ แห่ง  

๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
* วัด/ส านักสงฆ์    จ านวน  ๑๐ แห่ง 
* อ่ืนๆ เช่น โบสถ์, มัสยิด ศาลเจ้า  จ านวน  - แห่ง 
 
 

๓.๓ การสาธารณสุข 
*  ศูนย์ ศสมช.    จ านวน  ๑๒ แห่ง 
*  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน  ๑๐ แห่ง 
*  สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก  จ านวน  ๑๓ แห่ง 
*  โรงพยาบาลเอกชน   จ านวน  ๑ แห่ง 
*  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  ๑ แห่ง 

๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
*  สถานีต ารวจ    จ านวน   ๑ แห่ง 
*  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน   ๑ แห่ง 

 
๔)  การบริการพื้นฐาน 

๔.๑ การคมนาคม 
*  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน  ๒๐๓  สาย 
*  ถนนคอนกรีตที่ได้มาตรฐานทางหลวง จ านวน  ๔ สาย 
*  ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     จ านวน  ๒ สาย 



ส่วนที่  ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

*  ถนนดินลูกรัง      จ านวน   ๑๘ สาย 
*  ถนนหินคลุก      จ านวน    ๑ สาย 

๔.๒ การโทรคมนาคม 
*  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน  ๑ แห่ง 
*  โทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน          ๑๔๗ ตู้ 
*  สถานีโทรคมนาคม อ่ืนๆ      จ านวน      ๑ แห่ง 

๔.๓ การไฟฟ้า 
อัตราการมีและการใช้ไฟฟ้าของจ านวนหมู่บ้านและจ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  ร้อยละ  ๑๐๐ 

๔.๔ แหล่งน้ าธรรมชาติ 
*  ล าน้ า,ล าห้วย    จ านวน   ๓ สาย 
*  บึง หนอง และอ่ืนๆ    จ านวน     ๕ แห่ง 

๔.๕ แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
*  ฝายกักน้ า    จ านวน  ๑๐ แห่ง 
* อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่   จ านวน  ๑ แห่ง 
* บ่อบาดาล               จ านวน  ๒๕ แห่ง 
 
 
 
 
 
 

๕)  ข้อมูลอ่ืน ๆ 
๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

-ไม่มี- 

๕.๒ มวลชนจัดตั้ง 
*  อส.ปปส.     จ านวน  ๑๒๐  คน 
*  อสม.     จ านวน  ๒๓๓ คน 
*  สมาชิก อปพร.              จ านวน  ๑๕๐ คน 
*  หน่วย EMS    จ านวน      ๔   คน 

 



ส่วนที่  ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 ๒.๒  ศักยภาพในต าบล 
ศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ก. จ านวนบุคลากร 
จ านวนทั้งสิ้น    จ านวน  ๑๗๗ คน 
ต าแหน่งในส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  ๒๘ คน 
ต าแหน่งในกองวิชาการและแผนงาน  จ านวน  ๑๑ คน 
ต าแหน่งในกองคลัง        จ านวน  ๒๑ คน 
ต าแหน่งในกองช่าง    จ านวน  ๓๔ คน 
ต าแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน  ๑๔ คน 
ต าแหน่งในกองสวัสดิการและสังคม  จ านวน  ๑๔ คน 
ต าแหน่งในกองการศึกษา   จ านวน  ๑๕ คน 
ต าแหน่งในโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล จ านวน  ๔๐ คน 
  

หมายเหตุ  จ าแนกต าแหน่งตามการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคล 

ข. ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ประถมศึกษา    จ านวน  ๑๗ คน 
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา   จ านวน  ๔๙ คน 
ปริญญาตรี     จ านวน  ๙๔ คน 
สูงกว่าปริญญาตรี    จ านวน  ๑๗ คน 

หมายเหตุ    ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ค. รายรับของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
รวมรายรับประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖        ๑๐๔,๑๐๖,๘๑๖.๗๖ บาท แยกเป็น 
รายได้ที่เทศบาลต าบลบ้านกลางจัดเก็บเอง      ๔๙,๙๗๖,๑๖๔.๙๖ บาท 
รายได้ที่ราชการจัดเก็บแล้วจัดสรรให้     ๒๘,๒๐๗,๓๖๙.๗๗ บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล           ๒๕,๙๒๓,๒๘๒.๐๓ บาท 

หมายเหตุ      ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ง. รายจ่ายของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๘๗,๗๕๔,๙๖๖.๔๕ บาท แยกเป็น 
   งบกลาง      ๓,๕๓๖,๔๖๔.๑๖ บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ๒๗,๐๒๙,๗๓๒.๐๐ บาท 



ส่วนที่  ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    ๓,๐๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
   ค่าตอบแทน     ๑,๘๓๓,๑๖๕.๐๐ บาท 
   ค่าใช้สอย   ๒๖,๒๑๖,๕๘๐.๗๐ บาท 
   ค่าวัสดุ      ๙,๙๓๖,๕๘๐.๗๙ บาท  
   ค่าสาธารณูปโภค       ๑,๘๘๑,๐๓๐.๓๙ บาท 
   เงินอุดหนุน     ๔,๕๔๓,๗๙๕.๒๑ บาท 
   ค่าครุภัณฑ์     ๑,๘๓๖,๔๙๘.๒๐ บาท 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    ๗,๘๖๙,๑๒๐.๐๐ บาท 

หมายเหตุ      ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
ก. การรวมกลุ่มของประชาชน 

*กลุ่มอาชีพ     จ านวน  ๑๘ กลุ่ม 
*กลุ่มออมทรัพย์    จ านวน  ๑๒ กลุ่ม 
*ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  ๑๒ ศูนย์ 
*ศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับหมู่บ้าน  จ านวน  ๑๒ ศูนย์ 
* ศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับต าบล  จ านวน  ๑  ศูนย์ 
* กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ้านกลาง จ านวน  ๑  กองทุน 
* กลุ่มพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน  จ านวน  ๑๒  กลุ่ม 
* กลุ่มพัฒนาสตรีระดับต าบล   จ านวน  ๑  กลุ่ม 

ข. จุดเด่นของพ้ืนที่ (เอื้อต่อการพัฒนาต าบล) 
พ้ืนที่ของต าบลบ้านกลาง เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจัดตั้งขึ้น เพ่ือสนอง 

นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔) ซึ่งเน้นให้มีการพัฒนา
เมืองหลัก เมืองรองของภูมิภาคต่างๆ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงได้มีโครงการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือข้ึนที่จังหวัดล าพูน  มีผลท าให้พ้ืนที่ของต าบลบ้านกลางซึ่งในอดีตเป็นพ้ืนที่แห้งแล้งและ
กันดาร ขาดแหล่งน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรกรรม กลายเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม
แห่งใหม่เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในพ้ืนที่ต าบลบ้านกลางและพ้ืนที่ใกล้เคียง  และ
ยังเป็นแหล่งลงทุนที่ส าคัญของนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ซึ่งในอนาคตพ้ืนที่แห่งนี้ก็จะยังคงมี
ความส าคัญตอ่ไป 
 

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



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

 

 

ส่วนที่  ๓ 
 
 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ในปีที่ผ่านมา 

 
 



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

 
 

ส่วนที่  ๓ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

3.2.1  ผลการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนจากการท าแผนชุมชนในช่วงปีที่ผ่านมา 
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนน และท่อ/รางระบายน้้าที่ช้ารุดทรุดโทรม  
 ก่อสร้างถนน และท่อ/รางระบายน้้าให้ทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่ 
 ต้องการให้มีไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่ยังไม่มี 
 ต้องการพัฒนาที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าในเขตต้าบลให้เป็นสวนสาธารณะหรือลาน

กีฬา 
 ต้องการให้มีน้้าใช้อุปโภค-บริโภคอย่างพอเพียง 
 ต้องการปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน ให้มีความสะอาดและพอเพียงต่อความ

ต้องการใช้ 
2. ความต้องการด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 ต้องการอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว 
 ต้องการสถานที่จ้าหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อเป็นสถานที่รองรับผลิตภัณฑ์จากชุมชน

และขายสินค้าในราคาถูก 
 ต้องการให้ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงงานให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ 
 ต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุนที่ส่งเสริมการออมและการช่วยเหลือเมื่อยามจ้าเป็น 
 ต้องการให้มีกรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 

  3. ความต้องการด้านสังคมและวัฒนธรรม 



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

 ต้องการให้มีการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ 
 ต้องการให้มีการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
 ต้องการให้มีการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น 
 ต้องการให้มีการสืบสานอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
 ต้องการให้มีการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
 ต้องการให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 4.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ต้องการให้มีการรณรงค์ปลูกฝังจิตส้านึกอย่างจริงจังในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ  สิ่งแวดล้อม 

 ต้องการให้มีการดูแลเรื่องการท้าความสะอาดราง/ท่อระบายน้้า เนื่องจากไม่สามารถ
ระบายน้้าได้และส่งกลิ่นเน่าเหม็น รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 

 ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและน้้าเน่าเสียอย่างจริงจัง 
 ต้องการให้ฟื้นฟูแก้ไขแหล่งน้้าธรรมชาติในต้าบลให้สะอาดปราศจากมลพิษ 
 ต้องการให้ปรับสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้มีการรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 
 ต้องการสวนสาธารณะ  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 5. ความต้องการด้านการศึกษาและกีฬา 

 ต้องการให้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน 
 ต้องการให้มีห้องสมุดประชาชนเพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้า 
 ต้องการให้มีลานกีฬา หรือสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาให้ครบทุกชุมชน รวมทั้งงบประมาณ

สนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์กีฬา 
  6. ความต้องการด้านการสาธารณสุข 

 ต้องการให้สนับสนุนการด้าเนินงานของกลุ่ม อสม. และจัดระบบสาธารณสุขมุลฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ต้องการให้ควบคุมป้องการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
 ต้องการให้มีหน่วยบริการตรวจรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ 
 ต้องการให้มีการส่งเสริมการออกก้าลังกาย 
 ต้องการให้มีการป้องกันรักษาในโรคที่พบบ่อย เช่นเบาหวาน ความดันโลหิต ฯลฯ 

7. ความต้องการด้านการเมือง การบริหารจัดการ  

 ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนให้เกิดขึ้นเป็น
ประจ้า 

 ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับท้องถิ่นและทางราชการ และมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น 



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

 ต้องการให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

 ต้องการให้บุคลากรของเทศบาลด้าเนินการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

8. ความต้องการด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น  

 ต้องการให้มีการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ณ เทศบาล 

3.2.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค – SWOT Analysis 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า SWOT คือ เครื่องมือ
อเนกประสงค์ที่มีคุณค่ายิ่ง สามารถวิเคราะห์กระบวนการบริหารได้ในหลายข้ันตอน เช่น ระหว่างการจัดท้า
วิสัยทัศน์ หรือเตรียมการวิเคราะห์สภาพการณ์ เป็นต้น 

เราสามารถใช้ SWOT เพื่อให้ได้สภาพการณ์ที่เป็นปัจจุบันของท้องถิ่น ตลอดจนศักยภาพของ 
เทศบาลต้าบลบ้านกลางในการพัฒนา ท้าให้เกิดความคิดเชิงยุทธศาสตร์สมจริง 

ซึ่งในเบื้องต้น ต้องท้าความเข้าใจกับความหมายของค้าว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ในเชิงยุทธศาสตร์เสียก่อน โดยสามารถอธิบายความหมายของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พร้อม
ตัวอย่างให้เข้าใจได้โดยง่าย ตามรายละเอียดตารางข้างล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากการศึกษาสภาพทั่วไปของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง ได้น้ามาก้าหนดประเด็นเพื่อการวิเคราะห์
ศักยภาพของการพัฒนาของเทศบาลต้าบลบ้านกลางโดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน อันเป็นปัจจัยภายในเทศบาลต้าบลบ้านกลาง และการวิเคราะห์โอกาส และข้อจ้ากัด  อันเป็น
ปัจจัยภายนอก  ตามรายละเอียดของตารางการวิเคราะห์ ดังนี้           

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง  



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ปัจจัยภายใน 
(Internal  Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

ด้านองค์กร 1. วิสัยทัศน์ผู้บริหาร 
2. ความพร้อมและประสิทธิภาพ 
(มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและมี
ความคล่องตัวในการบริหารงาน) 
3. ความร่วมมือของประชาชน /
องค์กร / ชุมชน 
4. มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่
ยอมรับ 

1. บุคลากรมีมากแต่บางส่วนขาด
ประสิทธิภาพ 
2. การจัดสรรบุคลากรบางส่วนไม่
เหมาะสมกับงาน 
3. งบประมาณจ้ากัด เม่ือเทียบกับ
ภารกิจการให้บริการชุมชนที่ขยายใหญ่
ขึ้น 
 

ด้านสังคม 1. มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 
2. ประชาชนมีความเป็นอยู่เรียบง่าย 
รักสงบ 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
4. ประชาชนมีความสามัคคีกัน 
5. มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินพอสมควร 
6. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีพอ      
สมควร 
 
 

1. ขาดสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ใน
ระดับอุดมศึกษา 
2. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเพิ่มสูงขึ้นทุกปี 
3. มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
 

ปัจจัยภายใน 
(Internal  Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

ด้านเศรษฐกิจ 1. เป็นเมืองใหม่มีความเจริญ
ทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยก
รรมสูง 
2. เป็นแหล่งผลิต/จ้าหน่าย สินค้า        
พื้นเมือง และสินค้าการเกษตร 
3. ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน จปฐ. 

1. ประชาชนขาดนิสัยการออม/มีหนี้สิน
มาก 
2. ขาดแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
3. อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 1. บ้านเมืองมีความสะอาด 1. มีน้้าเสียจากนอกเขตไหลผ่าน 



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

2. มีภูมิทัศน์เมืองท่ีสวยงาม 
3. การคมนาคมสะดวก 
 

2. ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการคัดแยกขยะและดูแล
สิ่งของสาธารณะหรือทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
3. มีเสียงรบกวนจากสถานบันเทิงที่อยู่
ใกล้ชุมชน  

 
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง  

ปัจจัยภายนอก 
(External  Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

ข้อจ ากัด 
(Treat) 

ด้านองค์กร 1.  นโยบายรัฐบาล (การกระจายอ านาจ) 
2. โอกาสการยกฐานะเป็นเทศบาลขนาด
ใหญ่มีสูง 
 

1. นโยบายในการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล
ลดลง ท าให้ ทต.บ้านกลาง มีเงินอดุหนุนจากรัฐ 
เพื่อใช้ในการบริหารน้อยเกินไป 
2. การมีส่วนร่วมของ  อปท. อื่นยังมีน้อย 
3. ข้อจ ากัดด้านผังเมืองรวมในการก าหนดเขต
พื้นที ่ไมเ่อื้อต่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
(External  Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

ข้อจ ากัด 
(Treat) 

ด้านสังคม 1. เป็นเมืองอุตสาหกรรมและการค้า 2. 
ความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง3. การ
เจริญเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสาร                                              
4. การขยายและเติบโตของชุมชนเมือง 

1. การขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ใน
เขต ต าบลบ้านกลางท าให้เกดิปัญหา
อาชญากรรม  ยาเสพตดิ การมั่วสมุ                                                         
2. การพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง
มีมาตรฐานสูงกว่า                    3. ความ
เจริญทางเทคโนโลยีท าให้เกิดการหลั่งไหลของ
วัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์  ท าให้วิถีชีวิตของคน
ในต าบลเปลี่ยนไป 



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ด้านเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

1. มีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตัง้อยู่ ซึ่ง
ช่วยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ 
2. นโยบายเศรษฐกิจพอเพยีงช่วยสนับสนุน
ผลิตภณัฑ์ของชุมชน 
3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมสนบัสนุน
ความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ 

1. ประชาชนหันไปประกอบอาชีพอ่ืนแทน
การเกษตร และไปประกอบอาชีพนอกเขตพื้นท่ี
มากขึ้น 
2. ที่ตัง้ต าบลบ้านกลางอยู่ใกลจ้ังหวัดเชียงใหม่  
ท าให้ประชาชนไปใช้จ่ายในจังหวดัเชียงใหม่  
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด 
2.  ไดร้ับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ส่วนกลางในการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

1. ขาดความร่วมมือจากผู้ประกอบการและ
ประชาชนนอกเขตที่เข้ามาท างานและพักอาศัย 
ในการก าจัดขยะและการจัดการน้ าเสีย  
2. ไม่ไดร้ับความร่วมมือจาก อปท.  ใกล้เคียง 
อย่างจริงจังในการจัดการ  สิ่งแวดล้อม 
3. ประชาชนยังไม่ยอมรบัโครงการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์ก าจัดขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร ฯลฯ 
3. ประสบปัญหาจากภยัธรรมชาตเิป็นประจ า
ทุกป ี

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



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ในช่วงระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมานั้น เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้พัฒนาในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านกลางนั้น           
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา เพราะหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ไม่ทราบปัญหาของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงแล้ว การแก้ไขปัญหาย่อมไม่ถูกจุด การพัฒนาก็ไม่สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และตามนโยบายขององค์กรได้  ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านกลางนั้น อย่างที่
ทราบกันว่า แม้งบประมาณของท้องถิ่นจะมีจ ากัด ถ้าเทียบกับภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านกลางที่จะต้องท า
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๘.๓๑๔ ตารางกิโลเมตร เทศบาลต าบลบ้านกลางก็ยังสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ตามผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
ส านักปลัดเทศบาล 
๑. โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจ าปี ๒๕๕๖ 
๒. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 
    เทศกาลส าคัญ 
๓. เงินอุดหนุนส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
      อ าเภอเมืองล าพูน 
๔. เงินอุดหนุนส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าพูน  

กองวิชาการและแผนงาน 
๑. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒. โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดท างบประมาณของเทศบาล 
๓. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๔. โครงการเทศบาลต าบลบ้านกลางพบประชาชน 
๕. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน 
๖. โครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนนักประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน 
๗. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันและปราบปราม 
    การทุจริตและเครือข่ายความซื่อตรงในต าบล 
๘. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
๙. โครงการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๐. ค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านประตูโขง 
๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถรองรับการเข้าสู่   
      ประชาคมอาเซียน 

 
 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๕,๐๐๐.๐๐ 

 
๓๒,๐๐๐.๐๐ 

 

๓๕,๐๐๐.๐๐ 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๗๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๖๕,๐๐๐.๐๐ 
๗๓๔,๒๐๐.๐๐ 

 

 
 

๓๙,๕๐๐.๐๐ 
๒๘,๗๙๘.๐๐ 
๓๕,๐๐๐.๐๐ 

 
๓๒,๐๐๐.๐๐ 

 

๑๐๑,๙๐๒.๐๐ 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๖,๙๓๐.๐๐ 
๑๕๔,๗๐๐,๐๐ 

๑๙,๙๓๐.๐๐ 
๒๒,๑๘๐.๐๐ 

๑๘๑,๒๔๗.๐๐ 
 

๑๔,๕๐๐.๐๐ 
๑๔๒,๐๐๐.๐๐ 
๑๓๖,๙๐๐.๐๐ 
๗๓๔,๑๒๐.๐๐ 



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 
 
 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
กองคลัง 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้ 
๒. โครงการประชุมชี้แจงผู้เสียภาษี 

กองช่าง  
๑. ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ-ศรีค า 
๒. ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านสิงห์เคิ่ง (ศาลาอเนกประสงค์) 
๓. ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านสิงห์เคิ่ง (ร้านหมูกระทะใบตอง) 
๔. ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านร่องส้าว 
๕. ค่าขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ยาก 
๖. ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจ่มพัฒนา 
๗. ค่าก่อสร้างโครงป้ายประชาสัมพันธ์ 
๘. ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านศรีชุม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๑. โครงการบริการรักษาพยาบาลออกหน่วยเคลื่อนที่ 
๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
๓. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ต าบลบ้านกลาง 
๕. โครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด 
๖. โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม 
๗. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปาและแหล่งน้ าธรรมชาติ 
๘. โครงการยกระดับมาตรฐานร้านเสริมสวย-แต่งผม 
๙. โครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานที่จ าหน่าย 
    อาหารและสะสมอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
๑๐. โครงการ อย. น้อยในโรงเรียน 
๑๑. โครงการวัน อสม. แห่งชาติ 
๑๒. โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น 

 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๔๕,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๘๗,๐๐๐.๐๐ 
๘๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๖๐,๐๐๐.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๖๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๒๙,๖๐๐.๐๐ 
๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๒๙,๐๐๐.๐๐ 
๒๒๙,๐๐๐.๐๐ 

๙๙,๕๐๐.๐๐ 
๒๔๔,๐๐๐.๐๐ 

๔๘,๗๙๕.๒๑ 
๑๘๖,๐๐๐.๐๐ 
๘๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๙๙,๑๔๐.๐๐ 
๑๔๙,๔๐๐.๐๐ 

๔๙,๐๐๐.๐๐ 
๕๐๐.๐๐ 

๔๓,๖๔๑.๐๐ 
๔๔,๙๗๐.๐๐ 

๔๙,๓๐๐.๐๐ 
๕๙,๙๗๕.๐๐ 
๔๙,๘๙๐.๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๖๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๐,๐๐๐.๐๐ 



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๑๓. โครงการพัฒนาการจัดบริการงานแพทย์แผนไทย 
๑๔. โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมเบาหวานความดันโลหิตสูง 
      ต าบลบ้านกลาง 
๑๕. เงินอุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
๑๖. เงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
๑๗. เงินอุดหนุน ศตส.อ.เมืองล าพูน 
๑๘. เงินอุดหนุน ศตส.จ.ล าพูน 
 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๔๒,๐๐๐.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 

๐.๐๐ 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตัง้ไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
 
กองสวัสดิการสังคม 
๑. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสยากจน  
    ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู    
๒. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้ยากไร้  
    ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพ่ีเลี้ยงเด็กประจ าศูนย์เจริญวัย 
    เนอร์สเซอรี่ต าบลบ้านกลาง 
๔. โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. 

 กองสวัสดิการสังคม  (ต่อ) 
๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพ่ึงตนเอง 
๖. โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 
๗. โครงการจัดท าแผนชุมชน ๑๒ หมู่บ้าน 
๘. โครงการส่งเสริมโภชนาการมารดาและทารกในศูนย์เจริญวัย  
    เนอร์สเซอรี่เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
๙. โครงการป้องกันภัยหนาวแก่ผู้สูงอายุต าบลบ้านกลาง 
๑๐. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้น าท้องถิ่น สตรีแม่บ้าน  
      กลุ่มอาสาสมัคร และคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัว สภาเด็ก 
      และเยาวชนต าบลบ้านกลาง 
๑๑. เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต าบลบ้านกลาง   
๑๒. เงินอุดหนุนกองทุนผู้ติดเชื้อเอดส์ (กลุ่มทานตะวัน)     

 
 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๒๘๘,๐๐๐.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๖๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๕๔,๑๐๐.๐๐ 

 
๗๐,๐๐๐.๐๐ 

๗๐๙,๕๐๐.๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๒๘๘,๐๐๐.๐๐ 
๔๙,๒๗๐.๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๖๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๘,๔๔๐.๐๐ 
๕๔,๑๐๐.๐๐ 

 
๗๐,๐๐๐.๐๐ 

๗๐๙,๔๑๐.๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๑๓. เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านกลาง     
๑๔. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพต าบลบ้านกลาง   
๑๕. เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลบ้านกลาง 
๑๖. เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลบ้านกลาง 
๑๗. เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน 

กองการศึกษา 
๑. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ 
๒. โครงการกีฬาสัมพันธ์เด็กนักเรียนโรงเรียนในต าบลบ้านกลาง 
๓. โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
๔. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด อปท. 
๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓,๑๙๑,๘๐๐.๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๑๕,๖๐๐.๐๐ 
๔๘,๗๓๐.๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๔๘,๔๔๐.๐๐ 

๒,๘๕๑,๒๒๔.๐๐ 
 

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 

กองการศึกษา (ต่อ) 
๖. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
๗. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    ของบุคลากรครูสังกัดเทศบาล 
๘. โครงการส่งเสริมขวัญและก าลังใจและภาคภูมิในวิชาชีพครู 
๙. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ 
๑๐. โครงการเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้เพื่อการศึกษาต่อ 
๑๑. โครงการมอบสัมฤทธิ์บัตรและประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียน 
      โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
๑๒. โครงการส่งเสริมการอ่านในหมู่บ้าน 
๑๓. โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
๑๔. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๕. โครงการเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือระดับเขตและระดับประเทศ 
๑๖. โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น 
๑๗. โครงการอบรมผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง นักเรียน 
๑๘. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลบ้านกลาง 

 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๖๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๘๐,๐๐๐.๐๐ 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๕,๐๐๐.๐๐ 
๑๕,๐๐๐.๐๐ 
๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๒๔๑,๓๖๕.๐๐ 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๓๙,๙๕๐.๐๐ 

๖,๔๓๖.๐๐ 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๓๑,๓๒๐.๐๐ 
๙๗,๖๙๐.๐๐ 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐,๓๑๐.๐๐ 
๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๖,๗๕๕.๐๐ 
๔๙๘,๔๖๕.๐๐ 



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๒๐. โครงการวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 
๒๑. โครงการเทศกาลล าไย ผลไม้มหัศจรรย์ล าพูน 
๒๒. โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
๒๓. โครงการส่งเสริมประเพณีส าคัญจังหวัดล าพูน 
๒๔. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
๒๕. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
๒๖. โครงการส่งเสริมประเพณีประจ าต าบลบ้านกลาง 
๒๗. โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม 
      ต าบลบ้านกลาง 
๒๘. โครงการกีฬาเทศบาลและประชาชนสัมพันธ์ 
๒๙. เงินอุดหนุนส าหรับจัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 
      ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลบ้านกลาง 
๓๐. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหอชัย 
๓๑. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจ่มพัฒนา 
๓๒. เงินอุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนต าบลบ้านกลาง 
      (ส่งเสริมประเพณี) 
 

๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๗๕,๐๐๐.๐๐ 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๕,๐๐๐.๐๐ 
๘๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๖๒๘,๐๐๐.๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๐,๖๐๐.๐๐ 
๓๔,๙๐๐.๐๐ 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๗๓,๕๐๐.๐๐ 
๒๔๑,๓๙๕.๐๐ 

๑๕,๐๐๐.๐๐ 
๗๒,๘๐๐.๐๐ 

 
๔๙,๕๕๕.๐๐ 

๖๒๘,๐๐๐.๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
 
กองการศึกษา  (ต่อ) 
๓๓. เงินอุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนต าบลบ้านกลาง 
      (จัดกิจกรรม) 
๓๔. เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลบ้านกลาง 
๓๕. เงินอุดหนุนชมรมกีฬาต าบลบ้านกลาง 
๓๖. ค่าปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
      บ้านกลางวิทยานุกูล 
 
การจ่ายขาดเงินสะสม  
๑. เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจ าปี ๒๕๕๕ 

 
 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 

๑,๔๐๕,๓๐๙.๖๐ 

 
 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
๑,๔๐๕,๓๐๙.๖๐ 



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๒. เงินช าระคืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๓. ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ 
๔. ค่าจัดซื้อที่ดิน 
๕. ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบ Line-volt 
๖. ค่าจัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
๗. ค่าน้ าประปาส่วนภูมิภาค สาขาล าพูน 
๘. ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน 
๙. ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะอัดกระแทกคอนกรีต 
๑๐. ค่าจัดซื้อรถกระเช้าติดชุดเครนอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ล้อ 
๑๑. ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบกักเก็บและจ่ายน้ าของศูนย์เจริญวัย  
      (เนอร์สเซอรี่) 
๑๒. ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 
๑๓. ค่าก่อสร้างและต่อเติมอาคารภายในลานพักขยะของเทศบาล   
      ต าบลบ้านกลาง 
๑๔. ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ภายในโรงเรียน 
      บ้านกลางวิทยานุกูล 
๑๕. ค่าก่อสร้างรั้ว คสล. กันแนวเขตท่ีดิน 
๑๖. ค่าก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ – ศรีค า 
๑๗. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๔ บ้านสนัป่าฝ้าย 
๑๘. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่) 
๑๙. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลานตัวหนอน พร้อมทาสี 
๒๐. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น 
 
 

๓๐๔,๗๔๓.๗๓ 
๙๖,๐๐๐.๐๐ 

๕๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๘,๐๐๐.๐๐ 
๓๒,๙๐๐.๐๐ 

๓๑๙,๗๙๔.๐๐ 
๓๘,๐๐๐.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๓๘,๐๐๐.๐๐ 

 
๒๗๑,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๔๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๓๐๔,๗๔๓.๗๓ 
๙๔,๘๐๐.๐๐ 

๕๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๘,๐๐๐.๐๐ 
๓๑,๙๓๙.๕๐ 

๓๑๙,๗๙๓.๐๔ 
๓๗,๐๐๐.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๘๙๘,๐๐๐.๐๐ 
๓๗,๔๕๐.๐๐ 

 
๒๗๐,๕๐๐.๐๐ 

๙๙,๕๐๐.๐๐ 
 

๒๓๙,๕๐๐.๐๐ 
 

๑,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ 
๔๔๙,๐๐๐.๐๐ 
๔๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๙๕,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
 
การจ่ายขาดเงินสะสม (ต่อ) 
๒๑. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านสิงห์เคิ่ง 
๒๒. ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารอ านวยการ 
๒๓. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งภายในห้องส านักงาน 

 
 

๓๒,๐๐๐.๐๐ 
๓๘๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๓,๔๐๐.๐๐ 

 
 

๓๒,๐๐๐.๐๐ 
๓๗๘,๕๐๐.๐๐ 

๓๓,๐๙๐.๐๐ 



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

สรุปผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านกลางในระยะที่ผ่านมา 
 

      ส านักปลัดเทศบาล 
๒๔. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
๒๕. ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ า คสล. ๑ ชั้น 
๒๖. ค่าปรับปรุงอาคารส านักงาน คสล. ๑ ชั้น ให้เป็นห้องท างาน 
๒๗. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งในห้องแสดงผลงานนักเรียน 
๒๘. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งในห้องเรียนระดับปฐมวัย 
๒๙. ค่าปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของเดิม 
      พร้อมติดตั้งของใหม่ จ านวน ๑ ระบบ 
๓๐. ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ บ้านหอชัย 
 

 
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๓,๔๐๐.๐๐ 
๒๘,๔๐๐.๐๐ 

๘๑๕,๐๐๐.๐๐ 
 

๖๕๕,๐๐๐.๐๐ 
 

 
ระหว่างด าเนินการ 

๓๓๙,๐๐๐.๐๐ 
๒๔๙,๐๐๐.๐๐ 

๒๘,๐๕๐.๐๐ 
๒๘,๔๐๐.๐๐ 

๗๘๑,๐๐๐.๐๐ 
 

๖๕๕,๐๐๐.๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี ๑  ๒๕๕๖ ปีท่ี ๒  ๒๕๕๗ ปีท่ี ๓  ๒๕๕๘ รวม 

จ านวน  งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 
โครงการ  ประมาณ  โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๔ ๖,๑๘๗,๐๐๐ ๔๓ ๑๑,๓๒๓,๕๐๐ ๓๗ ๑๖,๑๐๔,๐๕๐ ๑๐๔ ๓๓,๖๑๔,๕๕๐ 

๒ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๔ ๓๓๐,๐๐๐ ๒๗ ๑,๓๖๕,๐๐๐ ๒๗ ๑,๓๕๖,๐๐๐ ๕๘ ๓,๐๕๑,๐๐๐ 

๓ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ๓๘ ๔,๘๘๖,๐๐๐ ๕๑ ๑๔,๙๑๓,๕๐๐ ๕๑ ๑๕,๗๗๓,๕๐๐ ๑๔๐ ๓๕,๕๗๓,๐๐๐ 

๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ๖ ๙,๕๘๕,๐๐๐ ๑๖ ๑๙,๔๗๐,๐๐๐ ๑๓ ๕๑๘,๑๗๐,๐๐๐ ๓๕ ๕๔๗,๒๒๕,๐๐๐ 

๕ ด้านการศึกษาและการกีฬา ๒๕ ๕,๖๘๔,๘๐๐ ๔๓ ๑๗,๘๖๕,๐๐๐ ๔๐ ๑๘,๐๘๕,๑๐๐ ๑๐๘ ๔๑,๖๓๔,๙๐๐ 

๖ ด้านระบบสาธารณสุข ๑๓ ๑,๔๖๐,๐๐๐ ๓๘ ๔,๒๙๕,๐๐๐ ๓๗ ๔,๒๕๗,๐๐๐ ๘๘ ๑๐,๐๑๒,๐๐๐ 

๗ ด้านการเมืองการบริหาร ๓๘ ๕๖,๘๒๗,๒๐๐ ๕๒ ๔๙,๘๗๗,๐๐๐ ๕๒ ๕๐,๘๕๔,๔๗๖ ๑๔๒ ๑๕๗,๕๕๘,๖๗๖ 

๘ ด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลท้องถ่ิน ๒ ๔๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๘ ๑๖๐,๐๐๐ 

  รวม ๑๕๐ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๗๓ ๑๑๙,๑๖๙,๐๐๐ ๒๖๐ ๖๒๔,๖๖๐,๑๒๖ ๖๘๓ ๘๒๘,๘๒๙,๑๒๖ 

สรุปจ านวนโครงการพัฒนาในระยะเวลาสามปี   พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
 



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เทศบาลต าบลบ้านกลางได้ด าเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ ตาม
แนวนโยบายของผู้บริหารเทศบาลที่มุ่งเน้นการบริหารการพัฒนาต าบลบ้านกลาง โดยค านึงถึงการปฏิบัติงาน   
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ให้ได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

๑. นโยบายด้านการบริการประชาชน  
มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสโดยใช้หลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้

ประชาชนที่มาติดต่องานหรือขอรับบริการจากเทศบาล ได้รับความพึงพอใจ สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง  อาทิ 
โครงการเทศบาลต าบลบ้านกลางพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก งบประมาณ ๑๕๔,๗๐๐.-บาท การปรับปรุงกระบวนงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ รับปรึกษาปัญหากฎหมาย รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวส ารของ
เทศบาล เว็บไซต์ เป็นต้น          

๒. นโยบายด้านการบริหารงานท้องถิ่น 
มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาต าบลบ้านกลางให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด เพ่ือแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในต าบล โดย 
๒.๑ พัฒนาต าบลร่วมกับองค์กรอื่น ให้ปลอดมลภาวะจากอุตสาหกรรม อาทิ จัดกิจกรรมตามโครงการ

วันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน ประจ าปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๔ มิถุนายน       
พ.ศ.๒๕๕๖ โดยการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ไม่ให้เสื่อมสภาพ
ลง เน้นการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมท่ีถูกต้องในการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นมิตร 

๒.๒ พัฒนาต าบลให้เป็นศูนย์กลางของการค้าและทางพาณิชยกรรมของจังหวัดล าพูน  อาทิ ร่วมกับ
ส านักงานการค้าภายในจังหวัดล าพูน และจังหวัดล าพูน จัดงาน “ธงฟ้า ราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ
ประชาชน” (ระดับอ าเภอ) ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ และร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดล าพูน จัดงาน “งานมหกรรมสินค้าราคาถูก” ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖         
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่  
 ๒.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนในต าบลบ้านกลางให้อยู่ดี  กินดีและมีสุข อาทิ การ
ส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการออม การให้บริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น 

๒.๔ พัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการศึกษาการเรียนรู้จากสถานศึกษาที่ดี              
มีคุณภาพ อาทิ การสนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือปรับปรุงสถานศึกษา และจัดโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ การเปิดให้บริการห้องสมุดประชาชนต าบลบ้านกลาง เป็นต้น 

 
 
 



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 
 
๒.๕ สนับสนุนและส่งเสริมการเกษตรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ มีน้ าส าหรับท าการเกษตรตลอดฤดูกาล

ส่งเสริมการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน อาทิ การจัดศึกษาดูงานและฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร 
การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรขนาดใหญ่ การส ารวจขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร เป็นต้น 

๒.๖ สนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน อาทิ ประเพณีป๋างเก้า ประเพณี
สงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ พิธีถวายเทียนพรรษา พิธีสรงน้ าพระเจ้าทองทิพย์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น  

๒.๗ ด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าอุปโภค บริโภค ที่ขาดแคลนให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ โดยจัดหางบประมาณจัดท าโครงการก่อสร้างขุดสระเก็บน้ าดิบ ขนาดพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ ลึก ๑๕ 
เมตร พร้อมสนับสนุนการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ในต าบล งบประมาณ ๙,๗๖๐,๐๐๐.-บาท และ
ได้ด าเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล รวมจ านวน ๓ โครงการ รวมงบประมาณ ๒,๐๑๐,๐๐๐.-บาท จาก
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และจ่ายขาดเงินสะสม 

๒.๘ ด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าหลากในฤดูฝน ในพ้ืนที่ลุ่มทุกหมู่บ้านที่ประสบปัญหา โดยการเร่ง
ระบายน้ า และด าเนินโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ อาทิ โครงการขุดลอกล า
เหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านศรีชุม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จ านวน 
๕๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นต้น 

๒.๙ ด าเนินการแก้ไขปัญหาจราจรแออัดในอนาคต โดยการสร้างแนวถนนใหม่ และปรับปรุงแนวเขต
คันคลองชลประทาน เป็นถนนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สัญจรได้สะดวก อาทิ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๒,๖๘๓ เมตร สายเลียบคลองชลประทาน ๑๘ r ช่วงจากทางแยกถนน
สายสันป่าฝ้าย-สิงห์เคิ่ง ถึงบริเวณ ล าน้ าแม่ตีบ งบประมาณ ๙,๗๖๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไข
แบบแปลน เพื่อด าเนินการก่อสร้าง 

๒.๑๐ ด าเนินโครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในต าบล รวม ๖ โครงการ รวม
งบประมาณ ๑,๑๙๕,๐๐๐.-บาท จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

๒.๑๑ ด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า/วางท่อ ภายในต าบล รวม ๑๑ โครงการ รวมงบประมาณ 
๓,๔๒๐,๐๐๐.-บาท จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และจ่ายขาดเงินสะสม 

๒.๑๒ ด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในต าบล รวม ๓ โครงการ รวมงบประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐.-บาท จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

๓. นโยบายด้านสังคม  
มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่  สิ่งแวดล้อมสะอาดสวยงาม ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์

แข็งแรง การให้บริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ การพัฒนาด้านการศึกษา การอนุรักษ์รักษา
ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม การส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม รวมไปถึงการส่งเสริมด้านการกีฬา จ าแนกได้ ดังนี้ 

๓.๑ ด้านสาธารณสุข 



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๑) การเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐานระดับ
อ าเภอ วงเงินงบประมาณ  ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท จากกรมพลศึกษา  

๒) สนับสนุนงบประมาณแก่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่ง
มีการด าเนินโครงการรวม ๒๙ โครงการ อาทิ โครงการคุณแม่แข็งแรงคุณลูกสมบูรณ์ โครงการเฝ้าระวังความ
เสี่ยงด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เป็นต้น 

 
 
 
๓) ด าเนินโครงการเกี่ยวกับงานสาธารณสุข สุขาภิบาล การป้องกันและควบคุมโรค รวมจ านวน ๙ 

โครงการ  อาทิ โครงการบริการรักษาพยาบาลออกหน่วยเคลื่อนที่ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท โครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท เป็นต้น 

๔) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด งบประมาณ 
๑๕๐,๐๐๐.-บาท รวมถึงการอุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่ม อส.ปปส. , ศตส.อ.เมืองล าพูนและจังหวัดล าพูน   
เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท 

๕) ด าเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพน้ าประปาและแหล่งน้ าธรรมชาติ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือ
ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าประปาให้สะอาด  

๖) อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่กลุ่ม อสม. ประจ าหมู่บ้าน งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.-บาท และด าเนิน
โครงการวัน อสม. แห่งชาติ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.-บาท 

 
๓.๒ ด้านสิ่งแวดล้อม 
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ และส่งเสริมป้องกันการเกิดมลภาวะต่างๆ 

พร้อมให้พ้ืนที่เป็นเมืองน่าอยู่ โดย 
๑) ด าเนินโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตพลังงานจากขยะ  โดยได้รับงบประมาณ จ านวน 

๘,๗๙๕,๖๖๘.-บาท จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และท าพิธีเปิดระบบ ในวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมา และใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน 

๒) รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนร่วมกัน ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ โดยจัดกิจกรรมผ้าป่า
ขยะรีไซเคิล  โครงการขยะเหลือศูนย์ โดยการน าขยะรีไซเคิล พลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ โลหะ แลกไข่ และ
การแจกถุงขยะให้แก่ครัวเรือน 

๓) ด าเนินโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน และการจัดทีมงานท าความสะอาดถนน -ตัดหญ้า
ภายในต าบล 

๓.๓ ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรม 
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๓.๓.๑ ด้านการศึกษา 
มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ โดย 
๑) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ให้มีวิชาการเป็นเลิศ คู่คุณธรรม

จริยธรรม และมีคุณภาพเทียบเท่าโรงเรียนชั้นน าทั่วไป โดยจัดงบประมาณสนับสนุนทั้งในส่วนของโครงการ
พัฒนาและค่าบริหารจัดการสถานศึกษาอ่ืนๆ 

๒) ด าเนินงานและพัฒนาศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี่ เพ่ือให้การดูแลและเสริมสร้างพัฒนาการของ    
เด็กเล็กช่วงอายุ ๓ เดือน ถึง ๒ ขวบ และแบ่งเบาภาระการดูแลบุตรหลานของประชาชน โดยการปรับปรุง  
ด้านอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อม ปลอดภัย เหมาะสมแก่เด็กเล็ก ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
พ่ีเลี้ยงเด็ก งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท และโครงการส่งเสริมโภชนาการมารดาและทารก งบประมาณ 
๕๖,๖๐๐.-บาท 

 
 
 
๓) สนับสนุนงบประมาณให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 

อย่างครบถ้วน รวมงบประมาณ ๒,๖๓๖,๐๐๐.-บาท 
๔) ให้บริการห้องสมุดประชาชนต าบลบ้านกลางและจัดซื้อสื่อ หนังสือ ส าหรับห้องสมุด งบประมาณ 

๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในต าบล 

๓.๓.๒ ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่เ ก่าแก่ควร

อนุรักษ์ อาทิ โครงการวันส าคัญทางศาสนา โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ โครงการสืบสานประเพณีประจ าต าบลบ้านกลาง  เงินอุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนต าบลบ้านกลาง 
ส าหรับจัดกิจกรรม และเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม รวมงบประมาณ ๑,๕๗๕,๐๐๐.-บาท รวมถึงการจัดงาน  
วันส าคัญของชาติ อาทิ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม , ๕ ธันวาคม วันปิยมหาราช ๒๓ 
ตุลาคม เป็นต้น งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท 

๓.๓.๓ ด้านการกีฬา 
๑) ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบล อาทิ  โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ต าบล     

บ้านกลาง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลบ้านกลาง โครงการวิ่งมินิมาธอนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 
และเงินอุดหนุนชมรมกีฬา จ านวน ๑๐,๐๐๐.-บาท 

๓.๔ ด้านสวัสดิการและสังคม  
มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคนในต าบลให้อยู่ในสังคม และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเสมอ โดย 
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๑) สนับสนุนงบประมาณ มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ รวมถึงเด็กยากจน และเด็กที่
ได้รับผลกระทบ รวมงบประมาณทั้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเทศบาล จ านวน ๘,๙๙๑,๖๐๐.- 
บาท 

๒) ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวมจ านวน ๕ โครงการ อาทิ 
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส ยากจน ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กที่
ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ และเด็กก าพร้า พ่อแม่เสียชีวิตหรือ หย่าร้าง โครงการป้องกันภัยหนาวแก่
ผู้สูงอายุต าบลบ้านกลาง 

๓) สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท 
๔) สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนแก่กลุ่มต่างๆ  อาทิ เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เงินอุดหนุนกองทุนผู้ติดเชื้อ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  เงินอุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นต้น 

๔. นโยบายด้านการเกษตร  
๑) มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรในต าบลให้ได้ผลและยั่งยืน อาทิ จัดโครงการเสริมสร้าง

ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพ่ึงตนเอง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท การจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
เป็นต้น 

๒) การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ได้จัดท าการจัดท าโครงการก่อสร้างขุดสระเก็บน้ าดิบ ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ ลึก ๑๕ เมตร พร้อมก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ในต าบล งบประมาณ 
๙,๘๔๐,๐๐๐.-บาท จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
๕. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  

๑) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในต าบลให้ได้มีงานมีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคงและ
ยั่งยืน โดยจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.-บาท การอุดหนุนเงินแก่กลุ่มอาชีพในต าบล 
งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท  

๒) สนับสนุนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ โดยประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล 
และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าจากการจัดงาน มหกรรมสินค้าราคาถูก 

๖. นโยบายด้านการเมือง  
              มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารบ้านเมือง ตามหลัก    
ธรรมาภิบาล อาทิ จัดเวทีประชาคม เพื่อจัดท าแผนชุมชน/แผนพัฒนาสามปี การประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนกรณีจัดโครงการต่างๆ  การด าเนินโครงการเทศบาลสีขาว โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาทิ 



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

โครงการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

จากผลการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาล ซึ่งยึดมั่นการท างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชน
ต าบลบ้านกลาง โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นส าคัญ เน้นความต่อเนื่อง เกิดผลเป็นรูปธรรม   
มีการด าเนินโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาของเทศบาลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล มุ่งน าความสุข ความเจริญมาสู่ประชาชน
ต าบลบ้านกลาง ตามปณิธานการท างานที่ว่า “โปร่งใส ฉับไว ใส่ใจพัฒนา” รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี      
ตามหลักธรรมาภิบาลภายในองค์กร ท าให้เทศบาลต าบลบ้านกลางได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ             
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ ประเภทองค์กรและโครงการ จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
๒. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต จากส านักงาน ป.ป.ช. 
๓. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตพลังงาน ในระดับดีเยี่ยม จาก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

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

 
 



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
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ส่วนที่  ๔ 
 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ในช่วงสามปี   

 
 
 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
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อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 

 
บทท่ี  ๔ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 

 
๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 
๑.๑ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

“เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ เศรษฐกิจพัฒนา การศึกษาชั้นนํา  
วัฒนธรรมดีงาม ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน เปี่ยมล้นคุณภาพชีวิต” 

 
๑.๒ พันธกิจของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

พันธกิจที่  ๑ พัฒนาตําบลให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ  
พันธกิจที่  ๒   ส่งเสริมและพัฒนาตําบลให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษ  
พันธกิจที่  ๓    ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่  ๔   ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

อย่างทั่วถึง 
พันธกิจที่  ๕   ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจที่  ๖ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน 
พันธกิจที่  ๗ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านสาธารณสุข การกีฬา และความปลอดภัย 

ในชีวิต และทรัพย์สิน 
พันธกิจที่  ๘ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น เพ่ือรองรับการบริการด้าน 

ทะเบียนราษฎร และบริการ E-Service เพ่ือประชาชน 



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

พันธกิจที่  ๙ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  มีจํานวน ๘ ด้านการพัฒนา ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน    
สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ 

๑. แนวทางการปรับปรุงและพฒันาสาธารณูปโภค 
สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้าํ  

๒. แนวทางการปรับปรุงและพฒันาระบบไฟฟา้ ประปา   
๓. แนวทางการปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหล่งน้ํา  
๔. แนวทางการจัดทําและวางระบบผังเมือง  
๕. แนวทางการปรับปรุงและพฒันาการใช้ประโยชน์ที่ดนิ              

ที่สาธารณะในท้องถิน่ 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
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๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

 

 

 

 

๑. แนวทางการสร้างและพฒันาระบบเครือข่ายการตลาด  
ส่งเสริมหรือจัดตั้งตลาดกลาง และ 

      ศูนย์จําหนา่ยสนิค้า OTOP ในท้องถ่ิน 
๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและ 

อุตสาหกรรมแก่ประชาชน 
๓. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเก้ือหนุนด้าน

เศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่

กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บา้น กลุ่มเกษตรกร 
๕. แนวทางการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
 

กองวิชาการฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

 
กองสวัสดิการสังคม 

 
กองสวัสดิการสังคม 

 
กองสวัสดิการสังคม 

 
กองวิชาการฯ  

กองสวัสดิการสังคม 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสงัคมและวฒันธรรม 

๑. แนวทางการพัฒนาสงัคม สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยนื 

๒. แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูบูรณะสถานที่สาํคัญในตาํบลบา้นกลาง 

๓. แนวทางการสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิน่ในชุมชน 

๔. แนวทางการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน
ในท้องถ่ิน 

๕. แนวทางการสนบัสนุนการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

๖. แนวทางส่งเสริมสนับสนนุและพฒันาเยาวชน 

สํานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษา 

 
 
 
 
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

๑. แนวทางการสร้างองค์ความรู้และจิตสํานึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. แนวทางการดูแล เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน ์

๓. แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  

กองสาธารณสุขฯ 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
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๔. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๕. แนวทางการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม  
๖. แนวทางการป้องกันและควบคุมมลพิษในชุมชนโดยการ

จัดการขยะมูลฝอยและบาํบัดน้าํเสียรวม 
 

กองช่าง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา และการกีฬา 

 

 

 

๑. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พร้อมปรับปรุง
และพัฒนาสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการใน
ท้องถิ่น 

๔. แนวทางการสนบัสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน  
๕.  แนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การศึกษา 
     นอกระบบและตามอัธยาศัย 

กองการศึกษาและ
กองสวัสดิการสังคม 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
กองการศึกษาและ
กองสวัสดิการสังคม 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านระบบสาธารณสุข 

๑. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลและระบบบริการ
สาธารณสุข  

๒. แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน  
๓. แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  
๔. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สาธารณสุข ทั้งภาครัฐ-ภาคประชาชน 
๕. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

สมุนไพรท้องถิน่ 
๖.  แนวทางการดาํเนินงานด้านอาชีวอนามัยและพฒันา 
     คุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน 
๗. แนวทางการสนับสนนุ ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในการ 
    จัดบริการด้านสาธารณสุขในชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
 

กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

 
กองสาธารณสุขฯ 

 
กองสาธารณสุขฯ 

 
กองสาธารณสุขฯ 

 

 
 
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
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๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านการเมือง-การบริหาร 

 

 

 

 

 

 
 

๑. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
องค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบในวงราชการ 

๒. แนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเมืองใน
ระบอบประชาธปิไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถ่ิน  

๓. แนวทางการพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยการลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

๔. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร  
 
๕. แนวทางการปรับปรุงและพฒันารายได้ของท้องถ่ิน 
๖. แนวทางการปรับปรุงและพฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ และ

สถานทีป่ฏิบัตงิาน  
๗. แนวทางการสนบัสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชมุชน 

๘.  แนวทางการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาจราจร 
 

ทุกกอง 
 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองวิชาการฯ 

 
สํานักปลัดเทศบาล 

 
สํานักปลัดเทศบาล 

กองวิชาการฯ 
กองคลัง 
ทุกกอง 

 
สํานักปลัดเทศบาล 

 
 

สํานักปลัดเทศบาล 

๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลท้องถิ่น 

๑. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบ
ฐานข้อมูลท้องถิ่น 

๒. แนวทางการพัฒนา ICT เพื่อการบริหารจัดการภายใน
องค์กรและการให้บริการประชาชน 

๓.  แนวทางการพฒันาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
 

ทุกกอง 
 

กองวิชาการฯ 
 

กองวิชาการฯ 
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๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
ชลบุรี เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทํางานร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
และเป็นกรอบ ในการจัดทํางบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของ      
การทํางานร่วมกันในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการ
ดําเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง
ประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเป็นกรอบ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗           
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมขีีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม” 

หลักการของยุทธศาสตร์ :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพ่ือความสมดุล และ 
  การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

วัตถุประสงค์ :  ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 
  ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
  ๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :  ๑. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม 
     ๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
     ๓. การลดรายจ่าย 
     ๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจาก ประเทศรายได้   

ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓  
แนวทางการดําเนินการ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐  
แนวทางการดําเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก  
๑๑ แนวทางการดําเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ    (Internal Process)  
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 

 
 
 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ สรุปได้ดังนี้ 
(๑.๑) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับ

ระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

(๑.๒) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด
เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่นระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
การค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

(๑.๓) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 

(๑.๔) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่ เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 

(๑.๕) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่
นําไปสู่การพ่ึงตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๑.๖) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

(๒) ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ รวมทั้งแผนพัฒนาต่างๆ ดังนี้ 

(๒.๑) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง และแม่ฮ่องสอน     
มีทิศทางการพัฒนาด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อมพัฒนา
โครงข่ายคมนาคม และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางภาคการผลิตและบริการบนพ้ืนฐานของความรู้และวัฒนธรรม     
ภูมิปัญญา 
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(๒.๒) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่านมุ่ง
พัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการ
ท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นและเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒.๓) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และ
พิษณุโลก เน้นการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ํา สร้างมูลค่าเพ่ิมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ การขนส่งและการกระจาย
สินค้า 

(๒.๔) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และ
อุทัยธานี เน้นพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรอย่างครบวงจรพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
จากผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
โดดเด่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

(๓) โครงการส าคัญ (Flagship Project) 
(๓.๑) โครงการพัฒนามูลค่าเพ่ิมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
(๓.๒) โครงการยกระดับสินค้าหัตถกรรมและการท่องเที่ยวล้านนาสู่สากล 
(๓.๓) โครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่-ลําพูน รองรับการเป็นศูนย์กลางความเจริญที่เชื่อมโยง

กับนานาชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน 
(๓.๔) โครงการสืบสานพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
(๓.๕) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําในระดับชุมชน 
(๓.๖) โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการน้ําต้นทุน 

๕. กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 

๕.๑ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 
“ ส่งเสริมเศรษฐกิจรากหญ้า  พัฒนาอุตสาหกรรม  อนุรักษ์วัฒนธรรม  นําประชามีสุข ” 

วิสัยทัศน์ดังกล่าว คือ ทิศทางหรือความต้องการที่จะเป็นในอนาคตของจังหวัด โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนา
ในภารกิจหลักตามวิสัยทัศน์ ได้แก่ 

๑. การมุ่งพัฒนาภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดลําพูนให้สามารถ
ผลิตสินค้าด้านเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งลําไย รวมถึงพืชผักและอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพ เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 
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๒. การมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุนและการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม โดยขยายเขต และ
จัดเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือที่ชัดเจน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แรงงาน และเทคโนโลยีเพ่ือรองรั บ
ภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าหัตถกรรม  สิ่งทอ และการแกะสลักไม้
สําหรับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อสามารถแข่งขันในระดับประเทศ และต่างประเทศได้ 

๓. การเป็นเมืองโบราณทีมีการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เพ่ือให้ประชากรมีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยการมุ่งสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวที่ยากจนด้อยโอกาส มีรายได้พอเพียง พอกิน พอใช้ 
รวมทั้งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองให้มีสภาพยั่งยืนในเชิงอนุรักษ์เมืองโบราณ ๑,๔๐๐ ปี 
(Old City) ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้เกิดศักยภาพมากขึ้น เช่น อุทยาน
แห่งชาติแม่ปิง/ดอยขุนตาล เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน IT และโอกาสในการมีงานทํา 

        

๕.๒ พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 
พันธกิจที่  ๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
และภาคอุตสาหกรรม 

พันธกิจที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการเพ่ิมผลผลิต การ
ยกระดับคุณภาพผลผลิต การลงทุน การจัดจําหน่ายและการท่องเที่ยว เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 
 
 
 
พันธกิจที่  ๓ พัฒนาเมืองลําพูนให้เป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว ทั้งทางวัฒนธรรม

และทางธรรมชาติ โดยการสนับสนุน ส่งเสริมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการบูรณะซ่อมแซมสถานที่
สําคัญในจังหวัดลําพูน 

พันธกิจที่  ๔ ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลําพูน 

พันธกิจที่  ๕     ส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับการจัดการศึกษาและการกีฬาของประชาชนใน
จังหวัดลําพูนให้สูงขึ้น ครอบคลุมและท่ัวถึงอย่างมีคุณภาพ 

พันธกิจที่  ๖ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐาน และการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

๕.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน  มี ๘ ประเด็น 
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๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว 
๓.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
๓.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
๓.๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 
๓.๘  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๕.๔ ประเด็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน มีดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑.๑)  แนวทางการพัฒนาระบบการจัดทําผังเมืองรวม 
๑.๒)  แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ํา 
๑.๓)  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม และขนส่ง 
๑.๔)  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

  ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๒.๑)  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และของดีเมืองลําพูน 

๒.๒)  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 
๒.๓)  แนวทางการพัฒนาสถานที่แสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 
๒.๔)  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
๒.๕)  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ 
 
 
 
 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๓.๑)  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ๓.๒)  แนวทางการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 

๓.๓)  แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
        และอาชญากรรม 
๓.๔)  แนวทางการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามวิถีประชาธิปไตย 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา  
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 ดังนี้ 
๔.๑)  แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๒)  แนวทางส่งเสริมศาสนา ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
๔.๓)  แนวทางอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่สําคัญ 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา  
      ดังนี้ 

  ๕.๑)  แนวทางการฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๒)  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน 
๕.๓)  แนวทางการบริหารจัดการให้มีระบบกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียใน 
       ชุมชน 

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๖.๑)  แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศึกษาทุกระบบ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
๖.๒)  แนวทางการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นฐานแห่งการพัฒนา 
๖.๓)  แนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน 
๖.๔)  แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน มีแนวทาง 
      การพัฒนา ดังนี้ 

๗.๑)  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบ 
๗.๒)  แนวทางการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน 
๗.๓)  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข 

๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางการพัฒนา  
      ดังนี ้  

  ๘.๑)  แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ๘.๒)  แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร 
 ๘.๓)  แนวทางการพัฒนาการจัดทําฐานข้อมูลท้องถิ่น 
 ๘.๔)  แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานและการให้บริการที่มีคุณภาพ  
     รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 

๕.๕ จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน มีดังนี้ 
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๑. โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

๒. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มั่นคง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
๓. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู รวมทั้ง

สถานที่สําคัญในจังหวัดลําพูนได้รับการบูรณซ่อมแซม 
๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้เอ้ือต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลําพูน 
๕. การจัดการศึกษาและการกีฬาของจังหวัดลําพูน ได้รับการยกระดับและประชาชนได้รับการศึกษา

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการที่ดี และให้บริการตรงตามความต้องการของ

ประชาชน 
 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน 

๖.๑ วิสัยทัศน์จังหวัดล าพูน  “เมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง” 
เมืองแห่งความสุข หมายถึง ประชาชนในจังหวัดลําพูนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๔ ด้าน ประกอบด้วย 

ด้านร่างกาย คือ ๑. การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล ๒. ด้านจิตใจ คือ การรับรู้สภาพจิตใจของตนเอง

๓. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอ่ืน และ ๔. ด้านสิ่งแวดล้อม 

คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต 

 ๖.๒ พันธกิจ 
๑. ด้านสังคมและความม่ังคง : พัฒนาจังหวัดลําพูนให้เป็นสังคมแห่งดุลยภาพ สุข สงบ เข้มแข็ง 

เชื่อมโยงฐานความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม 
๒. ด้านเศรษฐกิจ: ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด สู่เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
แนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

๔. ด้านบริหารจัดการ: พัฒนาระบบบริหารจัดการ สมรรถนะบุคลากรของจังหวัดให้มีคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ ให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
แท้จริง เพ่ือเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้บริบท
ของการเปลี่ยนแปลง 



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 
 
 

๖.๓ เป้าประสงค์ 
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการ

พัฒนา เชื่อมโยงในทุกมิติ เพ่ือนําไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและความสุข 

๖.๔ ผลผลิต  
 หมายถึง ประเภทของผลผลิตของโครงการ โดยกําหนดไว้ ๕ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของผลผลิต ดังนี้ 

๑) หมายถึง ด้านเศรษฐกิจ 
๒) หมายถึง ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓) หมายถึง ด้านทรัพยากรและธรรมชาติ 
๔) หมายถึง ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ 
๕) หมายถึง ด้านการบริหารจัดการ 

๖.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง  

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ท่ี ๑ : พัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of life) ที่ดีของประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ตัวชี้วัด 
ร้อยละความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ๔ ด้าน 

 กลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม 
กลยุทธ์ที่  ๒ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๓ : เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจ 
     สร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ท่ี ๑ : เพิ่มศักยภาพ และมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

   หัตถอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชน 

 ตัวชี้วัด 
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม และ
ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชน 



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
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 กลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ : เพิ่มประสิทธิภาพ  และส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ฐานการผลิต 

       ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเกษตร                  

       แปรรูปบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๔ : สร้างความพร้อมภาคเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   เป้าประสงค์ท่ี ๑ : เพิ่มศักยภาพ และมูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรปลอดภัย 

 ตัวชี้วัด 
จํานวนแปลง หรือฟาร์มที่เพ่ิมข้ึนจากการทําการเกษตรปลอดภัย 

 กลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 

       ปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตของสินค้า 

       เกษตรปลอดภัย  เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดในทุกระดับ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
  แบบสมดุลและยั่งยืน  

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ท่ี ๑ : แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมได้รับการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ 
เป้าประสงค์ท่ี ๒ : แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดได้รับการยอมรับในระดับชาติ                   

   และนักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจ 

 ตัวชี้วัด 
๑. จํานวนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่รับการฟ้ืนฟู 
๒. จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 
๓. ร้อยละเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
๔. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจํานวนนักท่องเที่ยว 

 กลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
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กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุง และการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ 
       ของมรดกทางวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ ๒ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการความรู้แหล่งมรดกวัฒนธรรมอย่าง   
       เป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ผลักดันมรดกทางวัฒนธรรม 
       สู่มรดกโลก 

กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเกิดความยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๔ : การสร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์  

      บนฐานสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  :  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการบริหาร 

   จัดการน้ําแบบบูรณาการ  

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ท่ี ๑ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมี 

   ส่วนร่วม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ท่ี ๒ : การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณการ เพ่ือสนับสนุนการเกษตร  

  อุตสาหกรรม และลดปัญหาภัยธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 

 ตัวชี้วัด 
๑. จํานวนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมข้ึน 
๒. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. จํานวนแหล่งน้ําเพ่ือชุมชนที่เพ่ิมข้ึน 
๔. จํานวนเครือข่ายในการเตือนภัยน้ําท่วมและดินถล่ม 

 กลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ : กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  

      สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๒ : เพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแล 

      รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณการเพื่อสนับสนุน 



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

      การเกษตร ลดปัญหาน้ําท่วม และภัยแล้ง 
 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
๗.๑  การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย กําหนดตําแหน่งทางเศรษฐกิจ

ของอําเภอ  (Market Position) ดังนี้ 
   อําเภอเมืองลําพูนมีศักยภาพสูงที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมและ

ปศุสัตว์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิตภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ   
เนื่องจาก มีปัจจัยหลายประการที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก เช่นอยู่ใกล้ตลาดผู้บริโภคทั้งในจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดลําพูน โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูน มีสภาพพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะสมต่อการเกษตรและปศุสัตว์ มีการคมนาคมที่สะดวกหลายทางและเกษตรกรมีความชํานาญใน
การเกษตรและปศุสัตว์ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่อยู่แล้ว 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
๑) การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๒) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรและปศุสัตว์อย่างเหมาะสมครบวงจร 
๓) ส่งเสริมให้มีการจัดระบบการชลประทานที่ดี เพียงพอ และท่ัวถึง 
๔) ลดจํานวนหมู่บ้านยากจนที่ต่ํากว่าเกณฑ์การชี้วัด กชช. ๒ ค.  
๕) เพ่ิมเกณฑ์รายได้ประชากรที่ต่ํากว่าครัวเรือนละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี  
 
 
 
๖) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานทุกสาย 
๗) พัฒนา บูรณะโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ 
๘) ราษฎรมีสุขภาพดีห่างไกลโรค 
๙) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑๐) รักษาสภาพหมู่บ้านปลอดยาเสพติดและป้องกันการกลับมาของยาเสพติดทุกชนิด  
๑๑) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิชาการ                               
      และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และดําเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทําผิด  

๗.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยกําหนดประเด็นและการจัดลําดับความสําคัญประเด็น  
การพัฒนา รวมทั้งการกําหนดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาในแต่ละประเด็นที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายและ 
Market Position 
  คณะกรรมการบริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ได้กําหนดประเด็นการพัฒนาหลัก
ของอําเภอเมืองลําพูน สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของ



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

รัฐบาล ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนและของจังหวัดลําพูน โดยกําหนดเป็นกลุ่มภารกิจ ๓ ด้าน ๘ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ๑) ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
 ๑.๒) ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
 ๑.๓) ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  ๒) ด้านสังคม 
 ๒.๑) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 
 ๒.๒) ประเด็นยุทธศาสตร์การดํารงฐานทางวัฒนธรรมล้านนา 
  ๓) ด้านความม่ันคงและทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๑) ประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 ๓.๒) ประเด็นยุทธศาสตร์การการป้องกันการค้ามนุษย์ 

 ๓.๓) ประเด็นยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    อย่างยั่งยืน 
 

๘. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านกลาง ได้กําหนดแนวนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง     

ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสําคัญและมีความใกล้ชิดกับประชาชน ต้องดูแลทุกข์สุข          
ของประชาชนตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต มีหน้าที่ดูแลทั้งทางด้ านบริการสาธารณะและด้านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในทุกๆ ด้าน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ เทศบาลตําบล    
บ้านกลางจําเป็นต้องปรับเปลี่ยน ปรับปรุงการบริหารงาน ขยายงานในทุกส่วนให้มีความสอดคล้องในการ
บริหาร ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและประเทศชาติ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง
สามารถบรรลุถึงภารกิจและดําเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายในการพัฒนาอย่างชัดเจน คณะผู้บริหาร
เทศบาลตําบลบ้านกลางจึงได้กําหนดนโยบายในการพัฒนาไว้ดังนี้ 

 
๘.๑ นโยบายการพัฒนาต าบลบ้านกลาง 

๑) ยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ประกอบด้วย 
       ๑.๑) เดินหน้าสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น 
       ๑.๒) จัดการงบประมาณเพ่ิมเติมและกระจายให้ทั่วถึงและโปร่งใส 
       ๑.๓) เอาใจใส่คุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลโดยเติมเต็มให้กับสวัสดิการ 
       ๑.๔) ทํางานแบบเคียงบ่าเคียงไหล่ เพ่ือแก้ปัญหากับพ่ีน้องประชาชน 
       ๑.๕) สร้างมิติใหม่ในการพัฒนาตําบล 
       ๑.๖) ชูศักดิ์ศรีแห่งการเป็นผู้นําองค์กร ตอกย้ําเกียรติภูมิการพัฒนาที่เป็นหนึ่งของ  



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
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      “ตําบลบ้านกลาง” 
๒) นโยบาย ๕ ประการ 

๑.๑) เพ่ือสังคมท่ีเป็นสุขปราศจากอบายมุข-ยาเสพติด 
๑.๒) เพ่ือจัดตั้งกองทุนการเกษตร พัฒนาการเกษตร การทํานา ทําสวน ให้ได้ผลผลิต 

  ที่ด ี
๑.๓) เพ่ือพัฒนาการศึกษาตามแนวแห่งรัฐ เรียนฟรี มีคุณภาพ 
๑.๔) เพ่ือพัฒนาถนนหนทางและไฟกิ่ง 
๑.๕) เพ่ือพัฒนาสาธารณสุขที่ดี แจกฟรีถุงเก็บขยะ 

๘.๒ นโยบายในการบริหารดังนี้ 

๑) นโยบายด้านการบริการประชาชน 
  จะมุ่งมั่นและมุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กร คือ เทศบาลตําบลบ้านกลางด้วยความโปร่งใส
โดยใช้หลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มาติดต่องาน เพ่ือขอรับ
บริการจากเทศบาลตําบลบ้านกลางได้รับความพึงพอใจ สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง 

๒) นโยบายด้านการบริหารงานท้องถิ่น 
  จะบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาตําบลบ้านกลางให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมให้ดีที่สุด เพ่ือสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในตําบล โดย 
   ๒.๑) จะพัฒนาตําบลร่วมกับองค์กรอื่น ให้ปลอดมลภาวะจากอุตสาหกรรม 

๒.๒) จะพัฒนาตําบลให้เป็นศูนย์กลางของการค้าและทางพาณิชยกรรมของ       
จังหวัดลําพูน 

๒.๓) จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนในตําบลบ้านกลางให้อยู่ดีกินดี       
และมีสุข 

๒.๔) จะพัฒนาการศึกษาของเยาวชนลูกหลานของพ่ีน้องประชาชน ในตําบล      
บ้านกลาง ให้ได้รับการศึกษาการเรียนรู้จากสถานศึกษาที่ดี มีคุณภาพ 

๒.๕) จะสนับสนุนและส่งเสริมการเกษตรที่เป็นอาชีพพ้ืนฐานเดิมให้เกิดความอุดม       
สมบูรณ์ มีน้ําสําหรับทําการเกษตรตลอดฤดูกาล ส่งเสริมการสร้างผลผลิต    
ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานต่อไป 

๒.๖) จะสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน ในท้องถิ่นให้        
ยืนยงสืบไป 

 
   ๒.๗) จะดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําอุปโภค บริโภค ที่ขาดแคลนให้เพียงพอกับความ 

       ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
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๒.๘)  จะดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําหลากในฤดูฝน ในพ้ืนที่ลุ่มทุกหมู่บ้านที่ประสบ       
ปัญหา โดยการเร่งระบายน้ําและดําเนินการหางบประมาณสนับสนุนทํา    
แก้มลิงต่อไป 

๒.๙) จะดําเนินการแก้ไขปัญหาจราจรแออัดในอนาคต โดยการสร้างแนวถนนใหม่       
และปรับปรุงแนวเขตคันคลองชลประทาน เป็นถนนเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สัญจร 

       ได้สะดวก 
๒.๑๐) จะดําเนินการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งโคมไฟ ตามแนวถนนสาธารณะทุกสายในพ้ืนที่

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรช่วงระยะเวลาค่ําคืน 
 

๓. นโยบายด้านสังคม 
   ๓.๑) ด้านสาธารณสุข 
          มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นส่วนทําให้สุขภาพร่างกายของพ่ีน้องใน
ตําบลบ้านกลางได้มีสุขภาพที่ดี ตลอดจนใช้งบประมาณ อีกท้ังกําลังคน เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆ ที่จะมาคุกคาม
สุขภาพร่างกายของพ่ีน้องประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถ โดย 

๓.๑.๑) จะดําเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สําหรับการออกกําลังกาย    
ทุกหมู่บ้าน เ พ่ือให้ พ่ีน้องในหมู่บ้านชุมชน มีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง ตลอดจนสร้างลานกีฬาให้เด็กและเยาวชน 

๓.๑.๒) จะจัดสร้างสวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ และเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียว 
เพ่ือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ จัดสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดทุก
หมู่บ้านและชุมชน 

๓.๑.๓) จะส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล
เพ่ือให้พ่ีน้องในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการการดูแลสุขภาพของ
ตนเองในเขตพ้ืนที่ตําบลและชุมชน 

๓.๑.๔) จะจัดสร้างศูนย์สุขภาพฉุกเฉิน โดยจัดพาหนะ (รถพยาบาล) ส่ง
คนไข้ฉุกเฉินในตําบลและชุมชนทันทีที่มีปัญหาด้านสุขภาพต้องการ
รักษาแบบเร่งด่วน 

๓.๑.๕) จะดําเนินการจัดตั้งคลินิกชุมชนอบอุ่น โดยขอความร่วมมือจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและจังหวัดลําพูน เพ่ือดูแล
สุขภาพการเจ็บป่วยไข้ของพ่ีน้องในตําบลและชุมชนได้อย่างทั่วถึง 

๓.๑.๖) จะจัดการน้ําสะอาดไม่ว่าประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน หรือ
ประปาชุมชนให้ได้มาตรฐานแก่พ่ีน้องประชาชนในตําบล เพราะ
พ้ืนที่ตําบลบ้านกลางมีค่าสารฟลูโอคาลีนเกินกว่ามาตรฐานเป็น
อย่างมาก 
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๓.๑.๗) จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนดําเนินงานของกลุ่ม อสม.อย่าง
เต็มที่เพ่ือดูแลสุขภาพพ่ีน้องในตําบลและชุมชน 

 
 

 ๓.๒) ด้านสิ่งแวดล้อม 
      มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องแก้ไข

ปัญหา และส่งเสริมป้องกันการเกิดมลภาวะต่างๆ พร้อมให้พ้ืนที่เป็นเมืองน่าอยู่ โดย      
๓.๒.๑) จะดําเนินการจัดการงบประมาณจากส่วนกลาง จัดสร้างโรงงานบําบัด

ขยะครบวงจร เพ่ือกําจัดขยะในพ้ืนที่ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและ
ประหยัดงบประมาณ ที่จะต้องนําไปบําบัดที่แหล่งอ่ืน 

๓.๒.๒) จะจัดทําโครงการอบรมสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนร่วมกัน รับผิดชอบ
การกําจัดขยะ เช่น ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง คัดแยกขยะ ลดการใช้
วัสดุที่กําจัดยากในการบรรจุอาหาร 

๓.๒.๓) จะประสานงานและผลักดันงบประมาณในการที่จะต้องแก้ไขปัญหา
น้ําเน่าเสียในตําบล อันเป็นผลจากการอุปโภค บริโภคในหมู่บ้าน
ชุมชนและหอพักต่างๆ ให้สะอาด 

๓.๒.๔) จะสนับสนุนและส่งเสริมพร้อมเสริมสร้างพื้นที่ตําบลให้เป็นเมืองน่าอยู่
โดยจัดทําโครงการบ้านตัวอย่าง, หมู่บ้านน่าอยู่, ครัวเรือนสวยงาม, 
โรงเรียนสวยงาม, โครงการวัดสวยงาม, วัดตัวอย่าง ฯลฯ เป็นต้น  

๓.๓) ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรม 
๓.๓.๑) ด้านการศึกษา จะมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและ

เยาวชนในตําบลอย่างเต็มที่ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนา โดย 
(๑) จะดําเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตําบลบ้านกลางให้ดีมี 

มาตรฐานตามหลักสากลทั่วไป วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาให้เพียงพอ 
(๒) จะดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล หรือ

โรงเรียนที่สังกัดเทศบาลตําบลบ้านกลาง เพ่ือให้มีความเข้มแข็งมี
วิชาการเป็นเลิศ ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเทียบเท่า
โรงเรียนชั้นนําทั่วไป 

(๓) จะส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ตําบลและชุมชนให้มี
โอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงต่อไป โดยการให้ทุนการศึกษา
สําหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมทั้งให้เรียนฟรี
ตลอดจนจบหลักสูตร ในโรงเรียนที่สังกัดเทศบาลตําบลบ้านกลาง 



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

(๔) จะเสริมสร้างสุขภาพร่างกายเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในตําบล 
โดยการให้ได้ทาน อาหารฟรี นมฟรี จนจบหลักสูตรประถมศึกษา 

(๕) จะส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ และการกีฬาในเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษาในตําบลบ้านกลาง ให้มีศักยภาพที่จะแข่งขัน
กับสถาบันในแหล่งอื่นได้ 

(๖) จะพยายามประสานงาน เพ่ือผลักดันให้เกิดสถาบันการศึกษาขั้นสูงขึ้น
ในตําบลบ้านกลาง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และยกระดับการศึกษาของ
ประชาชนในตําบลต่อไป 

 
 

 
๓.๓.๒ ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม

ต่างๆ ในทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อันเป็นกิจกรรมที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และกล่อมเกลา
จิตใจของประชาชน ดังนี้  

  (๑) จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ ทางศาสนา เช่น 
วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา, วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วัน
อาสาฬหบูชา และวันสําคัญอ่ืนๆ ที่จัดขึ้น โดยการศาสนาทุกศาสนา 
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรศาสนาในตําบล คือ อปต. 
(หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล) ให้ดําเนินงานเพ่ือสั่งสอนอบรม
ประชาชนในตําบลอย่างพอเพียง 

  (๒) จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ เช่น 
วันพ่อแห่งชาติ , วันแม่แห่งชาติ , วันผู้สูงอายุ , วันเยาวชนแห่งชาติ , 
วันเด็กแห่งชาติ และวันสําคัญอ่ืนๆ 

  (๓) จะส่งเสริมและสนับสนุนในงานประเพณีต่างๆ เพ่ือเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามสู่ลูกหลาน เช่น ประเพณีปี๋ใหม่เมือง, ประเพณี   
ยี่เป็ง (ลอยกระทง), ประเพณีสรงน้ําพระธาตุฯ, ประเพณีตานก๋วย
สลาก, ประเพณีปอยหลวง, ประเพณีบวชลูกแก้ว (บรรพชา) หรือ
ประเพณีเป๊กตุ๊ (อุปสมบท)   

  (๔) จะส่งเสริมและสนับสนุนงานวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ที่เก่าแก่ควรอนุรักษ์
สืบไป เช่น วัฒนธรรมทําบุญแป๋งบ้าน (หอเสื้อบ้าน) วัฒนธรรมเจ้า
เข้าทรง หรือก๋ินป๋าง เป็นต้น 

๓.๓.๓ ด้านสวัสดิการและสังคม มีความมุ่งมั่นที่จะให้พ่ีน้องในตําบลบ้านกลาง
ได้อยู่ดีมีสุข มีความสามารถท่ีจะอยู่ในสังคมแบบไม่ไร้ค่า และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเสมอ โดย 



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

  (๑) จะดูแลและสนับสนุนงบประมาณผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาส
ให้ทั่วถึง โดยจะให้ เบี้ยครองชีพทุกคน พร้อมจะดูแลสุขภาพตาม
ภารกิจหน้าที่ 

(๒) จะสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
ฝีมือคนท้องถิ่น พร้อมจัดหาตลาดภายนอก เพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้
เป็นที่แพร่หลาย ต่อไป 

(๓) จะดําเนินการจัดหาแหล่งน้ําสําหรับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีน้ํา
ใช้อย่างเพียงพอต่อการทําเกษตรกรรม 

 
๔. นโยบายด้านการเกษตร 

   ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรในตําบลให้ได้ผลและยั่งยืนต่อไป จัดตั้งกองทุน เพ่ือ
พัฒนาการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการใช้น้ําในระบบชลประทาน 
 
 
 

๕. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
   ๕.๑ จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตําบลให้ได้มีงานมีรายได้ มี

อาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยงบประมาณที่พอเพียง เช่น กลุ่มสตรี – แม่บ้าน, กลุ่ม อสม., กลุ่มเกษตรกร, กลุ่ม
เยาวชน, กลุ่มทานตะวัน, กลุ่มผู้พิการ, กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ เป็นต้น 

   ๕.๒ จะจัดหาหรือจัดตั้งศูนย์การจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มอาชีพ  
ที่ดําเนินการผลิตออกจําหน่ายให้แพร่หลายและประสบความสําเร็จในตลาดทั่วไป 

๖. นโยบายด้านการเมือง 
   จะสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารบ้านเมืองตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะให้พ่ีน้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาบ้านเมืองอย่างเต็มที่ภายใต้
กฎระเบียบแห่งการบริหารบ้านเมือง 

 
ทั้งนี้ เทศบาลตําบลบ้านกลาง โดยคณะผู้บริหารเทศบาลมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาตําบลและ

จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างเต็มกําลังความสามารถและจะบริหารองค์กรโดยยึด
หลักการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงาน “เทศบาลตําบล      
บ้านกลางยุคใหม่ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ เน้นงานคุณภาพ” 
 

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



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 



สวนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา 

 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลตําบลบานกลาง 

 

 

 

สวนที่  ๕ 
 

 

บัญชีโครงการพัฒนา  
 

 

 

 

เทศบาลตําบลบานกลาง 

อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน 



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

๑ โครงการก่อสร้างเสริมผิว  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างเสริมผิวจราจร ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

จราจร หมู่ ๑ บา้นพญาผาบ หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ แอสฟสัติกคอนกรีต กวา้งเฉล่ีย ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็วปลอดภยัทกุ ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๒,๒๕๕.๐๐ สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวกและ ไม่น้อยกวา่ ๙,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร  - การคมนาคมในหมู่บา้น

รวดเร็วขึ้น ภายในหมู่บา้นพญาผาบ สะดวก รวดเร็วขึ้น 

๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาด ๕๕๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

พร้อมขยายถนน  หมู่ที่  ๒ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ ประสิทธภิาพดีขึ้น

บา้นทา่ล้อ-ศรีคํา ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘๕.๐๐  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง เมตร บริเวณสามแยกคุ้มเทว ีถึง ปญัหาน้ําทว่มขัง

ลําเหมืองสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง ๓.๕๐ ๐ ๒๑๕,๐๐๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่ ๒ บา้นทา่ล้อ-ศรีคํา หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็วรวมทั้งขนส่ง ๑๐๖.๐๐  เมตร  หรือมีพื้นที่ สะดวกรวดเร็วและ

ผลผลิตออกสู่ตลาดได้สะดวก ไม่น้อยกวา่ ๓๗๑.๐๐ ตารางเมตร ปลอดภยั

รวดเร็วขึ้น ต้ังแต่ บา้นนายสวา่ง แก้วส้าง  - การคมนาคมในหมู่บา้น

ถึงบา้นนายอดิเรก จําปานิล สะดวก รวดเร็วขึ้น 

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  -ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกวา้ง ๐ ๙๐,๐๐๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่ ๒ บา้นทา่ล้อ-ศรีคํา หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็วปลอดภยัทกุ ๕๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต กวา่ ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร ต้ังแต่ ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก บา้นนายบญุลพ สารีโนศักด์ิ ถึง  - การคมนาคมในหมู่บา้น

ศาลประจําหมู่บา้น สะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๕ โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๐ ๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ํา หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ กวา้ง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถนนในการสัญจรได้อย่าง

หมู่ที่ ๒ บา้นทา่ล้อ-ศรีคํา สะดวก รวดเร็วปลอดภยัทกุ ยาว ๕๑๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต ไม่น้อยกวา่ ๒,๐๗๒ ตารางเมตร ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก พร้อมรางระปายน้ํารูปตัวยูมีฝาปดิ  - ระบบระบายน้ําเสียมี

 - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ ประสิทธภิาพดีขึ้น

ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่  ๐.๓๐ เมตร บริเวณแยกทางเข้า  - ประชาชนไม่ประสบ

ทางระบายน้ําสาธารณะและ บา้นต้นฮ่ัง ถึงบา้นนายนิคม ไชยเหล็ก ปญัหาน้ําทว่มขัง

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง

๖ โครงการเสริมผิวจราจร  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - เสริมผิวจราจร แอสฟลัต์ติกฯ ๐ ๐ ๒๓๐,๐๐๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมูที่ ๒ บา้นทา่ล้อ - ศรีคํา หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ กวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็วปลอดภยัทกุ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต ไม่น้อยกวา่ ๔๘๐ ตารางเมตร ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก บริเวณทางโค้งหอกระจายข่าว



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๗ โครงการวางทอ่ระบายน้ํา  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - วางทอ่ระบายน้ํา Ø ๐.๓๐ เมตร ๐ ๐ ๒๔,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

หมู่ที่ ๒ บา้นทา่ล้อ-ศรีคํา ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ พร้อมบอ่พกัความยาว ๒๐.๐๐ เมตร ประสิทธภิาพดีขึ้น

ทางระบายน้ําสาธารณะและ บริเวณทางสาธารณประโยชน์  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ตรงข้ามวดัศรีคํา ปญัหาน้ําทว่มขัง

๘ โครงการวางทอ่ระบายน้ํา  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - วางทอ่ระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่า ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

หมู่ที่  ๓  บา้นขี้เหล็ก ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบอ่พกั ประสิทธภิาพดีขึ้น

ทางระบายน้ําสาธารณะและ ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๑.๓๕ เมตร  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร ต้ังแต่ปา่ช้า ปญัหาน้ําทว่มขัง

บา้นขี้เหล็ก ถึง ลําเหมืองร่องคด



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง ๓.๐๐ ๒๘๗,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่  ๓  บา้นขี้เหล็ก หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ยาว ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ ๑๖๕.๐๐  เมตร  หรือมีพื้นที่ สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต ไม่น้อยกวา่ ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก ต้ังแต่สวนนายสุทศัน์ ถึงถนน คสล.  - การคมนาคมในหมู่บา้น

เดิมหลังโรงงานอุตสาหกรรม สะดวก รวดเร็วขึ้น 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล. ต้ังแต่ถนน ๐ ๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่  ๓  บา้นขี้เหล็ก หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ ทางไปปา่ช้าบา้นขี้เหล็ก ถึง ทาง ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ หลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๔๗ สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต สันปา่ฝ้าย-สันกําแพง ขนาดกวา้ง ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๘.๐๐ เมตร  - การคมนาคมในหมู่บา้น

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย สะดวก รวดเร็วขึ้น 

กวา่ ๑,๗๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อม

ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๑๑ โครงการก่อสร้างเสริมผิว  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - เสริมผิวจราจรแอสฟสัติกคอนกรีต ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

จราจรแอสฟสัติกคอนกรีต  หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ คอนกรีต ทกุซอย ของหมู่ที่  ๔ ถนนในการสัญจรได้อย่าง

หมู่ ๔ บา้นสันปา่ฝ้าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ บา้นสันปา่ฝ้าย มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ สะดวกรวดเร็วและ

(ทกุซอย) ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต ๑,๖๙๕.๐๐ ตารางเมตร ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก  - การคมนาคมในหมู่บา้น

สะดวก รวดเร็วขึ้น 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่ ๔ บา้นสันปา่ฝ้าย หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร ถนนในการสัญจรได้อย่าง

(หนองเปด็) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต กวา่ ๑,๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก วางทอ่ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  - การคมนาคมในหมู่บา้น

๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็วขึ้น 

บริเวณหมู่บา้นหนองเปด็ ถึง 

โครงการเหมาหยาง



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง ๓.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่ ๔ บา้นสันปา่ฝ้าย หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต ๓๙๖.๐๐ ตารางเมตร บริเวณ ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก บา้นนายอุดม พรมสนธ ิถึง บา้น  - การคมนาคมในหมู่บา้น

นายเจริญพงษ ์ พรมสนธิ สะดวก รวดเร็วขึ้น 

๑๔ โครงการก่อสร้างรางระบาย  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ๐ ๗๔๐,๐๐๐ ๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

น้ํา คสล. รูปตัวยู มีฝาปดิ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ รูปตัวยู มีฝาปดิ ขนาดกวา้ง ๐.๓๐ ประสิทธภิาพมากขึ้น

หมู่ที่ ๔  บา้นสันปา่ฝ้าย ทางระบายน้ําสาธารณะและ เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ ๐.๕๐ เมตร  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ยาว  ๒๕๙.๐๐ เมตร บริเวณซอย ปญัหาน้ําทว่มขัง

ข้างธนาคารกรุงไทย ถึง ลําน้ํา

แม่ยาก  หมู่ที่ ๔ บา้นสันปา่ฝ้าย



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล. ต้ังแต่โรงงาน ๐ ๐ ๑,๐๔๐,๐๐๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่ ๕ บา้นศรีชุม หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ โรงงานน้องขวญั ถึงบริเวณหลังวดั ถนนในการสัญจรได้อย่าง

(ต้ังแต่โรงงานน้องขวญั) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ ศรีชุม ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต ๐.๑๕ เมตร กวา้ง ๓.๐๐ เมตร ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐  - การคมนาคมในหมู่บา้น

เมตร  หรือมีพื้นทึ่ไม่น้อยกวา่ สะดวก รวดเร็วขึ้น 

๑,๘๐๐.๐๐  ตารางเมตร

๑๖ โครงการก่อสร้างเสริมถนน  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างเสริมถนน คสล. ขนาดกวา้ง ๐ ๐ ๒๕,๐๐๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

คสล. หมู่ที่ ๕ บา้นศรีชุม หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  ยาว  ถนนในการสัญจรได้อย่าง

(บา้นนายมานิตย์  มาแจ่ม) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต ๔๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณบา้น ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก นายมานิตย์  มาแจ่ม หมู่ที่ ๕  - การคมนาคมในหมู่บา้น

สะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๑๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา รูปตัวยูมีฝาปดิ ๐ ๐ ๙๙,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

รูปตัวยูมีฝาปดิ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ ขนาดกวา้ง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ ประสิทธภิาพมากขึ้น

หมู่ที่ ๕  บา้นศรีชุม ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ ๓๖.๕๐  - ประชาชนไม่ประสบ

(บา้นนายสันติสุข  นักพรต) ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง เมตร บริเวณบา้นนายสันติสุข นักพรต ปญัหาน้ําทว่มขัง

ถึง บา้นนางแสงอิ่น  กันธะสะวะ 

หมู่ที่ ๕  บา้นศรีชุม

๑๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา รูปตัวยูมีฝาปดิ ๐ ๐ ๑๒๕,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

รูปตัวยูมีฝาปดิ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ ขนาดกวา้ง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ ประสิทธภิาพมากขึ้น

หมู่ที่ ๕ บา้นศรีชุม ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ ๔๖.๐๐  - ประชาชนไม่ประสบ

(บา้นนางซ้อน  พงษแ์จ่ม) ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง เมตร บริเวณบา้นนางซ้อน  พงษแ์จ่ม ปญัหาน้ําทว่มขัง

ถึง บา้นนางไร  จําปาโชค   หมู่ที่ ๕

บา้นศรีชุม



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๑๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

รูปตัวยู มีฝาปดิ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ มีฝาปดิ ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ประสิทธภิาพมากขึ้น

หมู่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง ทางระบายน้ําสาธารณะและ เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ ๐.๓๐ เมตร  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ยาว  ๙๙.๐๐  เมตร  บริเวณ ปญัหาน้ําทว่มขัง

ด้านข้างหอพกัร่มเย็น

๒๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

รูปตัวยู มีฝาปดิ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ มีฝาปดิ ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ประสิทธภิาพมากขึ้น

หมู่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง ทางระบายน้ําสาธารณะและ เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ ๐.๓๐ เมตร  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ยาว  ๙๓.๐๐ เมตร ต้ังแต่ซอย ๒ ปญัหาน้ําทว่มขัง

บา้นไร่ถึงทางหลวงหมายเลข ๑๑

๒๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูป ๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

รูปตัวยู มีฝาปดิ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ ตัวยูมีฝาปดิ ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ประสิทธภิาพมากขึ้น

หมู่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง ทางระบายน้ําสาธารณะและ เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ ๐.๓๐ เมตร  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ยาว ๔๐.๐๐ เมตร บริเวณซอย ๕ ปญัหาน้ําทว่มขัง



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง ๔.๐๐ ๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่  ๖  บา้นสิงหเ์ค่ิง หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ รวม ๒๔๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต ไม่น้อยกวา่ ๙๖๔.๐๐ ตารางเมตร ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก จากบา้นนางถาวร  จันทร์เกตุ ถึง  - การคมนาคมในหมู่บา้น

สามแยกปา่ช้าบา้นสิงหเ์ค่ิง

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง ๓.๐๐ ๐ ๗๗,๐๐๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ยาว ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ ๔๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต กวา่ ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร ต้ังแต่ ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก บา้นนางเขียว  ปญัญาเค่ิง  - การคมนาคมในหมู่บา้น



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง ๔.๐๐ ๐ ๓๐๑,๐๐๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่  ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ยาว ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ ๑๓๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต กวา่ ๕๓๒.๐๐ ตารางเมตร ต้ังแต่ ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก หน้าบา้นนางบวัจิ๋น  หน่อชาย  - การคมนาคมในหมู่บา้น

ถึงหอพกัชนิดา สะดวก รวดเร็วขึ้น 

๒๕ โครงการก่อสร้างราง  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูป ๐ ๑,๑๓๑,๐๐๐ ๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

ระบายน้ํา รูปตัวยู มีฝาปดิ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ ตัวยูมีฝาปดิ ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ประสิทธภิาพมากขึ้น

หมู่ที่  ๖  บา้นสิงหเ์ค่ิง ทางระบายน้ําสาธารณะและ เมตร  ลึกไม่น้อยกวา่ ๐.๓๐ เมตร  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ยาว  ๓๗๗.๐๐  เมตร  จากศาลา ปญัหาน้ําทว่มขัง

อเนกประสงค์ถึงหอพกัวทญัญู



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๒๖ โครงการก่อสร้างราง  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูป ๐ ๐ ๒๔๖,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

ระบายน้ํา รูปตัวยู มีฝาปดิ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ ตัวยูมีฝาปดิ ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ประสิทธภิาพมากขึ้น

หมู่ที่  ๖  บา้นสิงหเ์ค่ิง ทางระบายน้ําสาธารณะและ เมตร  ลึกไม่น้อยกวา่ ๐.๓๐ เมตร  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ยาว  ๘๒.๐๐  เมตร  ต้ังแต่บา้น ปญัหาน้ําทว่มขัง

นายถนอม  ข้าวลําพล  ถึงบา้น

นายสนั่น  หมูกลาง

๒๗ โครงการก่อสร้างราง  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูป ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

ระบายน้ํา รูปตัวยู มีฝาปดิ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ ตัวยูมีฝาปดิ ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ประสิทธภิาพมากขึ้น

หมู่ที่  ๖  บา้นสิงหเ์ค่ิง ทางระบายน้ําสาธารณะและ เมตร  ลึกไม่น้อยกวา่ ๐.๓๐ เมตร  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ความยาว  ๖๖.๕๐ เมตร  ต้ังแต่ ปญัหาน้ําทว่มขัง

บา้นนายประเสริฐ  นิลโขง  ถึง

รางระบายน้ําเดิมหลังบา้นนางพกิุล

คําอิ่น



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง ๐ ๐ ๑๓๐,๐๐๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ ๔.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต ไม่น้อยกวา่ ๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก บริเวณหอพกัพอ่หลวง  - การคมนาคมในหมู่บา้น

สะดวก รวดเร็วขึ้น 

๒๙ โครงการก่อสร้างเสริม  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ๐ ๐ ๑๗๐,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

รางระบายน้ํา หมู่ที่ ๖ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ ฝาปดิ ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ประสิทธภิาพมากขึ้น

บา้นสิงหเ์ค่ิง ทางระบายน้ําสาธารณะและ ความยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ลึกไม่น้อยกวา่ ๐.๓๐ เมตร บริเวณ ปญัหาน้ําทว่มขัง

หน้าบา้นนายบญุสม มณีขัตย์ ถึง 

บา้นนางลูน มูลกลาง



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๓๐ โครงการก่อสร้างวางทอ่  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ํา คสล. ๐ ๐ ๖,๘๕๐,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

ระบายน้ํา หมู่ที่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบอ่พกัน้ํา ประสิทธภิาพมากขึ้น

(บริเวณสามแยกหอถังสูง) ทางระบายน้ําสาธารณะและ ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ ๑,๓๖๖.๐๐  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง เมตร บริเวณสามแยกหอถังสูงทางไป ปญัหาน้ําทว่มขัง

บา้นแม่ยาก ถึง บริเวณปา่ช้าบา้นศรีคํา 

หมู่ที่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง

๓๑ โครงการก่อสร้างวางทอ่  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ํา คสล. ๐ ๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

ระบายน้ํา หมู่ที่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบอ่พกัน้ํา ประสิทธภิาพมากขึ้น

(บริเวณหอพกัรมิดา) ทางระบายน้ําสาธารณะและ ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ ๕๗๕.๐๐  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง เมตร บริเวณหอพกัรมิดา ถึง ทางหลวง ปญัหาน้ําทว่มขัง

แผ่นดินหมายเลข ๑๑ เชียงใหม–่ลําปาง



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๓๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา รูปตัวยูมีฝาปดิ ๐ ๐ ๓๓๐,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

รูปตัวยูมีฝาปดิ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ ขนาดกวา้ง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ ประสิทธภิาพมากขึ้น

หมู่ที่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ ๑๒๒.๐๐  - ประชาชนไม่ประสบ

(บริเวณบา้นนางเงิน  แก้วศักด์ิ) ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง เมตร บริเวณบา้นนางเงิน  แก้วศักด์ิ ปญัหาน้ําทว่มขัง

ถึง  บา้นนายคํา  ปญัญาเค่ิง 

หมู่ที่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง

๓๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา รูปตัวยูมีฝาปิ ๐ ๐ ๔๓๓,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

รูปตัวยูมีฝาปดิ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ ขนาดกวา้ง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ ประสิทธภิาพมากขึ้น

หมู่ที่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกวา่  - ประชาชนไม่ประสบ

(บริเวณบา้นนางลูน  มูลกลาง) ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ๑๖๐.๐๐  เมตร  บริเวณบา้นนางลูน ปญัหาน้ําทว่มขัง

มูลกลาง ถึง บา้นนางเขียว  ปญัญาเค่ิง

หมู่ที่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๓๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล. ๐ ๐ ๗๕๕,๐๐๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง หมู่บา้นสามารถสัญจรได้    ช่วงที่ ๑ ขนาดกวา้ง ๓.๕๐ เมตร ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  ๗๐๗.๐๐  ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก ตารางเมตร  - การคมนาคมในหมู่บา้น

   ช่วงที่ ๒ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ยาว ๗๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๓๐๐.๐๐ 

ตารางเมตร

   ช่วงที่ ๓ ขนาดกวา้ง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๖๗.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๒๐๑.๐๐ 

   ตารางเมตร 

หมู่ที่ ๖  บา้นสิงหเ์ค่ิง



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๓๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ ระบายน้ํา ถนนกวา้ง ๓.๕๐ เมตร ถนนในการสัญจรได้อย่าง

(บริเวณด้านข้างตลาดสิงหเ์ค่ิง) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๕๔๖.๐๐ ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก ตารางเมตร   พร้อมรางระบายน้ํา  - การคมนาคมในหมู่บา้น

รูปตัวยูมีฝาปดิ ขนาดกวา้ง ๐.๓๐ เมตร สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ลึกไม่น้อยกวา่ ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อย

กวา่ ๑๕๖.๐๐ เมตร พร้อมเสริมขอบ

รางระบายน้ํา  รูปตัวยูเดิม  สูงเฉล่ีย

๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ ๑๕๖.๐๐ 

เมตร บริเวณด้านข้างตลาดสิงหเ์ค่ิง 

หมู่ที่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๓๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่ ๗ บา้นร่องส้าว หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ ๑๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๗๕๒.๐๐ ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง  - การคมนาคมในหมู่บา้น

ตามสภาพพื้นที่ พร้อมก่อสร้าง สะดวก รวดเร็วขึ้น 

รางระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาปดิ ขนาด

๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ 

๐.๓๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกวา่

๑๘๘.๐๐ เมตร บริเวณบา้นนาย

วชิราวฒิุ กรุณา ถึงบา้นนาย

สุธ ีเผือกผาสุก



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๓๗ โครงการวางทอ่ระบายน้ํา  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  -วางทอ่ระบายน้ํา คสล.ขนาด ๑๒๕,๐๐๐ ๐ ๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง
หมู่ ๗ บา้นร่องส้าว ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบอ่พกั ขนาด ประสิทธภิาพมากขึ้น

ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑.๓๕  เมตร  - ประชาชนไม่ประสบ
ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ ๔๗.๐๐ ปญัหาน้ําทว่มขัง

เมตร บริเวณลําเหมืองซอยทางเข้า
บา้นนายอมร  ทะนันชัย

๓๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง ๕๙๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง
พร้อมรางระบายน้ํา หมู่ที่ ๗ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ประสิทธภิาพมากขึ้น
บา้นร่องส้าว ทางระบายน้ําสาธารณะและ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ไม่น้อยกวา่ ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ปญัหาน้ําทว่มขัง
พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง ๐.๕๐ เมตร
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาด 
๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกวา่
๐.๓๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกวา่ 
๑๑๐.๐๐  เมตร  บริเวณหน้าบา้น
นายสุธ ี เผือกผาสุก  ถึงบา้น
นายสถาพร  พรมพนัส



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๓๙ โครงการก่อสร้างราง  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. ซอย ๔ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ มีฝาปดิขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ประสิทธภิาพมากขึ้น

หมู่ที่ ๗ บา้นร่องส้าว ทางระบายน้ําสาธารณะและ ความยาวไม่น้อยกวา่ ๓๐.๐๐ เมตร  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ต้ังแต่บา้นนายบญุเปง็ กันทะโล ปญัหาน้ําทว่มขัง

ถึงบา้นนายผล ปนิตาแจ่ม

๔๐ โครงการก่อสร้างราง  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่  ๗ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ มีฝาปดิขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ประสิทธภิาพมากขึ้น

บา้นร่องส้าว ทางระบายน้ําสาธารณะและ ความยาวไม่น้อยกวา่ ๔๐.๐๐ เมตร  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง บริเวณหน้าน้านนายธาํรง ใจบาน ปญัหาน้ําทว่มขัง

ถึงบา้นนายสุธ ีเผือกผาสุก



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๔๑ โครงการก่อสร้างราง  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่  ๗ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ รูปตัวยูมีฝาปดิขนาด ๐.๓๐ x ๐๓๐ ประสิทธภิาพมากขึ้น
บา้นร่องส้าว ทางระบายน้ําสาธารณะและ เมตร  ลึกไม่น้อยกวา่ ๐.๓๐ เมตร  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ความยาวไม่น้อยกวา่ ๖๕.๐๐ เมตร ปญัหาน้ําทว่มขัง
พร้อมตัดถนน บริเวณหน้าบา้น
นายวนัพทุธ มงคล ถึงหน้าบา้น
นายไสว สุกันทะ

๔๒ โครงการเสริมผิวจราจร  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างเสริมผิวจราจร ๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง
หมู่ที่ ๘ บา้นแม่ยาก หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ แอสฟลัทติ์ก ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ    ช่วงที่ ๑ ความกวา้งขนาด ๘.๐๐ สะดวกรวดเร็วและ
ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ปลอดภยั
ออกสู่ตลาดได้สะดวก    ช่วงที่ ๒ ความกวา้งขนาด ๕.๐๐  - การคมนาคมในหมู่บา้น

เมตร  ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา สะดวก รวดเร็วขึ้น 
๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
๒,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณ
บา้นวรรณทวสุีข ถึง  ฝ้ายคําแลนด์



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๔๓ โครงการเสริมผิวจราจร  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างเสริมผิวจราจร ๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่ ๘ บา้นแม่ยาก หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ แอสฟลัทติ์ด ขนาดกวา้ง ๓-๔ เมตร ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ ขนาด ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต ไม่น้อยกวา่ ๓๒๓.๐๐ เมตร หรือ ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก พื้นที่ไม่น้อยกวา่  ๑,๑๕๖.๕๐  - การคมนาคมในหมู่บา้น

ตารางเมตร บริเวณหน้าวดัแม่ยาก สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ดวงดี ถึงสะพานข้ามลําน้ําแม่ยาก

ไปบา้นสิงหเ์ค่ิง

๔๔ โครงการเสริมผิวจราจร  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างเสริสมผิวจราจร ขนาด ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่ ๘ บา้นแม่ยาก หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ กวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๒.๐๐ ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต ๑,๐๘๘.๐๐ ตารางเมตร บริเวณ ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก สามแยกบา้นนายอนันต์ ปนัแจ่ม ถึง  - การคมนาคมในหมู่บา้น

ถึงบา้นนางพชัรินทร์ ตันกลาง สะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๔๕ โครงการสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ๐ ๐ ๔๒๐,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

รูปตัวยู หมู่ที่ ๘ บา้นแม่ยาก ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ มีฝาปดิขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ประสิทธภิาพมากขึ้น

ทางระบายน้ําสาธารณะและ ลึกไม่น้อยกวา่ ๐.๓๐ เมตร ความ  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ยาวรวมไม่น้อยกวา่ ๑๓๗.๐๐ ปญัหาน้ําทว่มขัง

เมตร บริเวณหอพกั สร้อยสุดา ถึง

รางระบายน้ําเดิมบา้นนายอนันต์

ปนัแจ่ม

๔๖ โครงการก่อสร้างยกระดับ  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ๐ ๐ ๕๑๐,๐๐๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

ถนน  คสล.  พร้อมราง หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ มีฝาปดิขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ถนนในการสัญจรได้อย่าง

ระบายน้ํา รูปตัวยู หมู่ที่  ๘ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ ความยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ลึก สะดวกรวดเร็วและ

บา้นแม่ยาก ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต ไม่น้อยกวา่ ๐.๓๐ เมตร บริเวณ ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก บา้นนายศรีพรรณ พรมสนธ ิถึง  - การคมนาคมในหมู่บา้น

ลําเหมืองสาธารณประโยชน์ สะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๔๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม ๐ ๐ ๙๘๐,๐๐๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ํารูปตัวยู หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ รางระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาปดิ . ถนนในการสัญจรได้อย่าง

หมู่ที่ ๘ บา้นแม่ยาก สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ ความกวา้งถนน ๔.๐๐ เมตร ยาว สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต ๑๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๖๙๒.๐๐  - การคมนาคมในหมู่บา้น

 - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ ความกวา้งรางระบายน้ําขนาด  - ระบบระบายน้ําเสียมี

ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ประสิทธภิาพมากขึ้น

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ไม่น้อยกวา่ ๑๗๓.๐๐ เมตร ลึก  - ประชาชนไม่ประสบ

ไม่น้อยกวา่ ๐.๓๐ เมตร บริเวณ ปญัหาน้ําทว่มขัง

ด้านข้างโรงเรียนวดัขี้เหล็ก ถึง

ลําเหมืองสาธารณประโยชน์



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๔๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมและ  - ก่อสร้างถนน คสล. หนา ๐.๒๐ ๗๘๘,๐๐๐ ๐ ๐  - การจัดเก็บและขนส่ง กองช่าง

ลานพกัขยะเทศบาลตําบล การขนส่งขยะมีความสะดวก เมตร ขนาดกวา้ง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ขยะ สะดวกและรวดเร็ว

บา้นกลาง  หมู่ที่ ๙ รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ยิ่งขึ้น

บา้นกลาง ๑,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณ

ภายในลานพกัขยะเทศบาลตําบล

บา้นกลาง หมู่ที่ ๙ บา้นกลาง

๔๙ โครงการวางทอ่ระบายน้ํา  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - วางทอ่ระบายน้ําพร้อมก่อสร้างถนน ๔๘๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

พร้อมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ คสล. ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ประสิทธภิาพมากขึ้น

บา้นประตูโขง ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๔๐๐.๐๐ ปญัหาน้ําทว่มขัง
ตารางเมตร พร้อมวางทอ่ คสล .

๑.๐๐ เมตร บริเวณด้านข้างวดั

ประตูโขง ด้านทศิเหนือ



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๕๐ โครงการก่อสร้างรางระบาย  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ๖๖๖,๐๐๐ ๐ ๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

น้ํา  คสล. หมู่ ๑๐  ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ รูปตัวยู  มีฝาปดิ  ขนาดกวา้ง ประสิทธภิาพมากขึ้น

บา้นประตูโขง ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉล่ีย  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ไม่น้อยกวา่ ๐.๓๐ เมตร  ยาว ปญัหาน้ําทว่มขัง

๒๒๒.๐๐ เมตร ต้ังแต่บริเวณ

ซอยข้างหอพกัริมทุ่ง ถึง ถนน

ทางไป หมู่ที่ ๗ บา้นร่องส้าว

๕๑ โครงการก่อสร้างรางระบาย  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ๐ ๙๖,๐๐๐ ๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

น้ํา คสล. รูปตัวยู มีฝาปดิ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ รูปตัวยูมีฝาปดิ   ขนาดกวา้ง ประสิทธภิาพมากขึ้น

หมู่ ๑๐ บา้นประตูโขง ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉล่ีย  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ไม่น้อยกวา่ ๐.๓๐ เมตร  ยาว ปญัหาน้ําทว่มขัง

๓๒.๐๐ เมตร ต้ังแต่บริเวณมุมร้ัว

โรงเรียนบา้นประตูโขง ถึงสะพาน

ข้ามลําน้ําร่องส้าว



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๕๒ โครงการปรับผิวถนนลูกรัง  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ปรับผิวถนนลูกรัง ขนาดกวา้ง ๐ ๓๐,๐๐๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่ ๑๐  บา้นประตูโขง หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ ๓.๐๐ เมตร ยาว  ๔๑.๐๐  เมตร ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ ต้ังแต่บริเวณบา้นนายสุพจน์ สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต จนสุดซอย (บริเวณซอยตรงข้าม ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก โรงผลิตน้ําด่ืม)  - การคมนาคมในหมู่บา้น

สะดวก รวดเร็วขึ้น 

๕๓ โครงการก่อสร้างรางระบาย  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล. ๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

น้ํา คสล. รูปตัวยู มีฝาปดิ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ รูปตัวยูมีฝาปดิ   ขนาดกวา้ง ประสิทธภิาพมากขึ้น

หมู่ ๑๐ บา้นประตูโขง ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ x ๐.๓๐  เมตร  ลึกเฉล่ีย  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ไม่น้อยกวา่  ๐.๓๐  เมตร  ยาว ปญัหาน้ําทว่มขัง

๒๓๙.๐๐ เมตร ต้ังแต่บริเวณซอย

ข้างหอพกัริมทุ่ง ถึง ลําน้ําร่องส้าว



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๕๔ โครงการก่อสร้างราง  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ๐ ๐ ๔๘๐,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําเสียมี กองช่าง

ระบายน้ํา  หมู่ที่  ๑๐ ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัยลงสู่ รูปตัวยู  มีฝาปดิ  ขนาดกวา้ง ประสิทธภิาพมากขึ้น

บา้นประตูโขง ทางระบายน้ําสาธารณะและ ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกวา่  - ประชาชนไม่ประสบ

ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร ปญัหาน้ําทว่มขัง

หน้าบา้นนายอํานวย วรรณโพธิ์

(ซอย๑) ถึง บา้นนางยุพนิ ปิ่นทอง

๕๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง ๐ ๐ ๔๕,๐๐๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่ ๑๐ บา้นประตูโขง หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต  ไม่น้อยกวา่ ๖๗.๕๐ ตารางเมตร ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก บริเวณบา้นนายต๊ิบ ปญัญาพฒุ  - การคมนาคมในหมู่บา้น

ถึงบา้นนายสุนทร กล้าแข็ง สะดวก รวดเร็วขึ้น 



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๕๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง ๑๓๗,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่ ๑๑ บา้นหอชัย หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ถนนในการสัญจรได้อย่าง

(บริเวณร้านผ้าม่านศรีเพญ็) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต ๒๑๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก ดินลูกรัง ตามสภาพพื้นที่ บริเวณร้าน  - การคมนาคมในหมู่บา้น

ผ้าม่านศรีเพญ็  ถึง  บา้นนางเขียว 

จันทร์กลาง หมู่ที่ ๑๑  บา้นหอชัย



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๕๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ๔๕๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง
หมู่ที่ ๑๑ บา้นหอชัย หมู่บา้นสามารถสัญจรได้    ช่วงที่ ๑ ขนาดกวา้ง ๓.๐๐ เมตร ถนนในการสัญจรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  สะดวกรวดเร็วและ
ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  ๘๔.๐๐ ปลอดภยั
ออกสู่ตลาดได้สะดวก ตารางเมตร  - การคมนาคมในหมู่บา้น

   ช่วงที่ ๒ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร สะดวกรวดเร็ว
ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๒๖๘.๐๐ 
ตารางเมตร
   พร้อมไหล่ทางดินลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวยูมีฝาปดิ ขนาดกวา้ง ๐.๓๐ เมตร
ลึกไม่น้อยกวา่ ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อย
กวา่ ๖๗.๐๐ เมตร  บริเวณบา้น
นายเทวนิ  ชิดทอง ถึง หอพกันางเล่ือน 
หมู่ที่ ๑๑ บา้นหอชัย



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๕๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อใหก้ารคมนาคมใน  - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง ๒.๔๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

หมู่ที่ ๑๒  บา้นแจ่มพฒันา หมู่บา้นสามารถสัญจรได้ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ ถนนในการสัญจรได้อย่าง

(บริเวณบา้นนายเจตน์  อุชิชิน) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัทกุ ๘๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ สะดวกรวดเร็วและ

ฤดูกาล รวมทั้งขนส่งผลผลิต ๑๙๙.๒๐ ตารางเมตร บริเวณบา้น ปลอดภยั

ออกสู่ตลาดได้สะดวก นายเจตน์  อุชิชิน ถึง คลองชลประธาน  - การคมนาคมในหมู่บา้น

หมู่ที่ ๑๒  บา้นแจ่มพฒันา สะดวกรวดเร็ว

๕๙ โครงการก่อสร้างสะพาน  - เพื่อใหม้ีเส้นทางในการ  - ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกวา้ง ๐ ๐ ๘๐๐,๐๐๐  - ประชาชนมีสะพาน กองช่าง

ข้ามลําน้ําแม่ตีบ ข้างวดั คมนาคมในหมู่บา้นเพิ่มขึ้น ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร ใช้เปน็เส้นทางในการ

บา้นแจ่ม หมู่ที่  ๑๒ สามารถสัญจรได้สะดวก ข้ามลําน้ําแม่ตีบ บริเวณหมู่ที่ ๑๒ สัญจรได้

บา้นแจ่มพฒันา รวดเร็ว ปลอดภยัทกุฤดูกาล บา้นแจ่มพฒันา  - การคมนาคมในหมู่บา้น

รวมทั้งขนส่งผลผลิตออกสู่ สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ตลาดได้สะดวก



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๖๐ โครงการก่อสร้างซ่อมแซม  - เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง  - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

ถนนภายในตําบล ซ่อมแซม ถนนภายในตําบล ถนนภายในตําบล ตามการ ถนนในการสัญจรได้อย่าง

ใหอ้ยู่ในสภาพดี สัญจรได้ สํารวจออกแบบประมาณการ สะดวก รวดเร็ว และ

สะดวก ปลอดภยั ของเทศบาล จากข้อเสนอของ ปลอดภยั

 - เพื่อเพิ่มเส้นทางการ ประชาชนหรือผู้นําทอ้งถิ่น  - เปน็โครงข่ายคมนาคม

คมนาคมสัญจรใหเ้ชื่อมต่อ รองรับการขยายตัวของ

ครอบคลุมพื้นที่ทั่วถึงกัน ภาคเศรษฐกิจและ

ทั้งตําบล อุตสาหกรรม

๖๑ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง  - เพื่อใหม้ีทางสําหรับ  - ก่อสร้างทอ่/ รางระบายน้ํา ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําเสีย กองช่าง

ซ่อมแซมทอ่/ รางระบายน้ํา ระบายน้ําจากที่อยู่อาศัย พร้อมบอ่พกัและขุดลอก ตามการ มีประสิทธภิาพมากขึ้น

ภายในตําบล ลงศู่ทางระบายน้ําสาธารณะ สํารวจออกแบบประมาณการของ  - ประชาชนไม่ประสบ

 - ปอ้งกันปญัหาน้ําทว่มขัง เทศบาล จากข้อเสนอของประชาชน ปญัหาน้ําทว่มขัง



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๖๒ โครงการเสริมผิวจราจร  - เพื่อใหก้ารคมนาคม  - เสริมผิวจราจรแอสฟลัติก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนใช้เส้นทาง กองช่าง

ทั้งตําบล ในตําบลเปน็ไปด้วยความ คอนกรีต หนา ๐.๕๐ เมตร ถนนได้อย่างสะดวก

สะดวก ปลอดภยั หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๒ ปลอดภยั



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๑ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ถนน สะพาน ทางเทา้ รางระบายน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ผลลัพธ์เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ (บาท)

๒๔,๙๕๘,๐๐๐ ๖,๗๖๐,๐๐๐ ๒๓,๕๒๒,๐๐๐



๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๒ แนวทางการปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการวางระบบประปา  - เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า  - ขุดสระเกบ็น้้าดิบ ขนาด ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนมนี้้าอปุโภค กองช่าง

จากขุดสระ หมูท่ี่ ๒ อปุโภคบริโภคใช้อย่าง ๑ ไร่ พร้อมกอ่สร้างระบบ บริโภคใช้อย่างพอเพียง

บา้นท่าล้อ-ศรีค้า เพียงพอ ประปาผิวดินขนาดใหญ่

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  - เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร  - ขยายเขตไฟฟ้าบา้นหนองเปด็ ๐ ๒๕,๐๐๐ ๐  - ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สาธารณะ หมูท่ี่ ๔ บา้น ไปมาในเวลากลางคืนได้ ยาว ๔๐.๐๐ เมตร โดยปกัเสา ไปมาในเวลากลางคืน ด้วย

สันปา่ฝ้าย (บา้นหนองเปด็) สะดวก ปลอดภยั คอร.ขนาด ๙.๐๐ เมตร จ้านวน ความสะดวก ปลอดภยัใน

 - เพื่อลดอบุติัเหตุที่อาจเกดิขึน้ ๑ ต้น ระบบ ๓ เฟส  ๔ สาย ชีวิตและทรัพย์สิน

ในเวลากลางคืน

๓ โครงการเปล่ียนโคมไฟ  - เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร  - เปล่ียนโคมไฟกิง่ถนนเปน็ ๐ ๙๔,๐๐๐ ๐  - ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สาธารณะ หมูท่ี่ ๔ บา้น ไปมาในเวลากลางคืนได้ โคมหลอดโซเดียม  ๑๒๕  W สะดวกและปลอดภยั

สันปา่ฝ้าย (บา้นหนองเปด็) สะดวก ปลอดภยั จ้านวน ๑๒ ชุด ต้ังแต่สะพาน

 - เพื่อลดอบุติัเหตุที่อาจเกดิขึน้ ศรีบญุยืน ถึง นคิมแกรน 

ในเวลากลางคืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลพัธ์



๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๒ แนวทางการปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลพัธ์

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  - เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร  - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สาธารณะ หมูท่ี่ ๕ บา้นศรีชุม ไปมาในเวลากลางคืนได้ บริเวณถนนสายส้านกัแมช่ี ไปมาในเวลากลางคืน ด้วย

สะดวก ปลอดภยั ประมาณ ๕๐๐.๐๐ เมตร ตาม ความสะดวก ปลอดภยัใน

 - เพื่อลดอบุติัเหตุที่อาจเกดิขึน้ ประมาณการของการไฟฟ้า ชีวิตและทรัพย์สิน

ในเวลากลางคืน ส่วนภมูภิาค

๕ โครงการปรับปรุงระบบท่อ  - เพื่อใหป้ระชาชนในหมูบ่า้น  - ปรับปรุงระบบประปา ๕๖๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนมนี้้าใช้ในการ กองช่าง

ประปา หมู่ที่ ๕ บา้นศรีชุม มนี้้าใช้ในการอปุโภคบริโภค หมูบ่า้น โดยการเปล่ียนท่อเดิม อปุโภคบริโภคที่เพียงพอ

ที่เพียงพอ จาก ๒ นิว้ ชัน้ ๘.๕ เปน็ ๔ นิว้  - ปญัหาขาดแคลนน้้าลดลง

ชัน้ ๘.๕ ความยาวรวมไมน่อ้ย

กว่า ๑,๘๐๐.๐๐  เมตร

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  - เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร  - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐  - ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สาธารณะ  หมูท่ี่  ๗ ไปมาในเวลากลางคืนได้ บริเวณบา้นนายอดุม ถึง ไปมาในเวลากลางคืน ด้วย

บา้นร่องส้าว สะดวก ปลอดภยั บา้นนายจ้ารัส ใจจิตแจ่ม ความสะดวก ปลอดภยัใน

 - เพื่อลดอบุติัเหตุที่อาจเกดิขึน้ ชีวิตและทรัพย์สิน

ในเวลากลางคืน



๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๒ แนวทางการปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลพัธ์

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  - เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร  - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สาธารณะ หมูท่ี่ ๘ บา้นแมย่าก ไปมาในเวลากลางคืนได้ ภายในหมูบ่า้นฝ้ายค้าแลนด์ ไปมาในเวลากลางคืน ด้วย

สะดวก ปลอดภยั ความสะดวก ปลอดภยัใน

 - เพื่อลดอบุติัเหตุที่อาจเกดิขึน้ ชีวิตและทรัพย์สิน

ในเวลากลางคืน

๘ โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล  - เพื่อบรรเทาปญัหาการ  - ขุดเจาะบอ่บาดาล พร้อมวาง ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนมนี้้าใช้ในการ กองช่าง

หมูท่ี่  ๘  บา้นแมย่าก ขาดแคลนน้้าอปุโภค บริโภค ระบบส่งน้้าประปา ตามแบบ อปุโภค บริโภค

ในช่วงภยัแล้ง แปลนของเทศบาล

๙ โครงการขยายเขตประปา  - เพื่อใหป้ระชาชนในหมูบ่า้น  - ขยายเขตประปาภมูภิาค ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนมนี้้าใช้ในการ กองช่าง

ภมิูภาค หมูท่ี่ ๘ บา้นแมย่าก มนี้้าใช้ในการอปุโภคบริโภค ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี่ ๘ อปุโภคบริโภคที่เพียงพอ

ที่เพียงพอ บา้นแมย่าก  - ปญัหาขาดแคลนน้้าลดลง



๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๒ แนวทางการปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลพัธ์

๑๐ โครงการติดต้ังระบบกรองน้้า  - เพื่อใหไ้ด้น้้าสะอาดใช้ใน  - ติดต้ังระบบกรองน้้าจาก ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐  - ประชาชนมนี้้าสะอาด กองช่าง

หมูท่ี่  ๘  บา้นแมย่าก การอปุโภค-บริโภคในช่วง บอ่บาดาลที่ขุดเจาะ ตามแบบ ใช้ในการอปุโภค-บริโภค

ภยัแล้ง แปลนของเทศบาล

๑๑ โครงการกอ่สร้างแทงค์น้้า  - เพื่อบรรเทาปญัหาการ  - กอ่สร้างแทงค์น้้าหอถังสูง ๗๕๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนมนี้้าใช้ในการ กองช่าง

หอถังสูง หมูท่ี่ ๙ บา้นกลาง ขาดแคลนน้้าอปุโภค บริโภค บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ อปุโภค บริโภค

ในช่วงภยัแล้ง

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  - เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร  - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐  - ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สาธารณะ  หมูท่ี่ ๙ บา้นกลาง ไปมาในเวลากลางคืนได้ ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ต้ังแต่บา้น ไปมาในเวลากลางคืน ด้วย

สะดวก ปลอดภยั นายศรีธร  บ้ารุงแจ่ม  ถึง บา้น ความสะดวก ปลอดภยัใน

 - เพื่อลดอบุติัเหตุที่อาจเกดิขึน้ นายสมศักด์ิ  ดวงแกว้กลาง ชีวิตและทรัพย์สิน

ในเวลากลางคืน



๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๒ แนวทางการปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลพัธ์

๑๓ โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล  - เพื่อบรรเทาปญัหาการ  - ขุดเจาะบอ่บาดาล พร้อมวาง ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนมนี้้าใช้ในการ กองช่าง

หมูท่ี่  ๑๐ บา้นประตูโขง ขาดแคลนน้้าอปุโภค บริโภค ระบบส่งน้้าประปา ตามแบบ อปุโภค บริโภค

ในช่วงภยัแล้ง แปลนของเทศบาล

๑๔ โครงการขุดเจาะบอ่น้้าบาดาล  - เพื่อบรรเทาปญัหาการ ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อม ๘๕๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนมนี้้าใช้ในการ กองช่าง

พร้อมระบบกรองน้้า หมูท่ี่ ๑๒ ขาดแคลนน้้าอปุโภค บริโภค เคร่ืองกรองน้้า อปุโภค บริโภค

บา้นแจ่มพัฒนา ในช่วงภยัแล้ง

๑๕ โครงการวางระบบประปา  - เพื่อบรรเทาปญัหาการ  - วางระบบท่อประปาจ่ายน้้า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนมนี้้าใช้ในการ กองช่าง

ขนาดใหญ่ จากสระเกบ็น้้า ขาดแคลนน้้าอปุโภค บริโภค จากบริเวณที่ขุดสระเกบ็น้้า อปุโภค บริโภค

เชือ่มต่อกบัระบบประปา ในช่วงภยัแล้ง และมนี้้าใช้ ขนาดใหญ่เชือ่มต่อกบัประปา

หมูบ่า้น อย่างพอเพียงตลอดปี หมูบ่า้นในต้าบลบา้นกลาง

๑๖ โครงการกอ่สร้างแทงค์น้้า  - เพื่อใหม้ปีริมาณน้้าใช้  - กอ่สร้างแทงค์น้้าประปา ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ร.ร.บา้นกลางวิทยานกุลู กองช่าง

ประปาหอสูง ร.ร. บา้นกลาง อปุโภคบริโภคพอเพียง หอสูง ภายในบริเวณ ร.ร. มนี้้าใช้อย่างพอเพียง



๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๒ แนวทางการปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลพัธ์

๒๐,๘๖๐,๐๐๐ ๑,๐๑๙,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๓ แนวทางการปรบัปรงุ พัฒนา และจัดหาแหล่งน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

๑ โครงการล้อมร้ัวรอบสระน้้า  - เพื่อเปน็การปอ้งกัน  - ล้อมร้ัวลวดหนามรอบ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐  - ลดปญัหาสัตวเ์ข้าไปใน กองช่าง
ประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ ๕ การบกุรุกของสัตวเ์ข้าไป สระน้้าประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ ๕ บริเวณสระน้้า
บา้นศรีชุม ในสระน้้า จ้านวน ๕ เส้น ความยาว  - น้้าในสระมีความสะอาด

ไม่น้อยกวา่  ๓๔๒.๐๐ เมตร สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้

๒ โครงการก่อสร้างพนังกั้นตล่ิง  - เพื่อปอ้งกันตล่ิงล้าน้้า  - ก่อสร้างพนังกั้นตล่ิง บริเวณ ๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐  - น้้าในล้าน้้าแม่ยากไหล กองช่าง
บริเวณในวดัแม่ยาก หมู่ที่  ๘ แม่ยากทรุดพงัทลาย ในวดัแม่ยาก หมู่ที่  ๘  สะดวก ลดปญัหาน้้าทว่ม
บา้นแม่ยาก บา้นแม่ยาก ตามแบบแปลน ในฤดูน้้าหลาก

ของเทศบาล

๓ โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน  - เพื่อใหน้้้าไหลได้สะดวกขึ้น  - ก่อสร้างพนังกั้นดินเรียงหนิ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐  - น้้าในหมู่บา้นระบายได้ดี กองช่าง

เรียงหนิยาแนว หมู่ที่ ๑๑ และสามารถน้าน้้ามาใช้ใน ยาแนวบริเวณบา้นปา้เขียว  - ปญัหาน้้าทว่มขังลดลง

บา้นหอชัย การเกษตรเพิ่มขึ้น ถึง สะพานข้ามล้าน้้าแม่ตีบ
ทว่มขัง หน้าศูนย์วฒันธรรม ความยาว

ไม่น้อยกวา่ ๑๑๐.๐๐ เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบล
บา้นกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๓ แนวทางการปรบัปรงุ พัฒนา และจัดหาแหล่งน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๔ โครงการก่อสร้างราว  - เพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุจาก   - ก่อสร้างราวกันตก เลียบ ๐ ๐ ๙๐,๐๐๐  - อุบติัเหตุบนเส้นทางลดลง กองช่าง

กันตก หมู่ ๑๑ บา้นหอชัย ยานพาหนะที่สัญจรบน ล้าน้้าแม่ตีบ บริเวณที่สาธารณ  - ประชาชนได้รับความ

เส้นทางและเพื่อเพิ่มความ ประโยชน์ หมู่ ๑๑ ความยาว ปลอดภยัมากขึ้น

ปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชนที่  ๕๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร

สัญจรไปมา

๕ โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน  - เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่ม  - ก่อสร้างพนังกั้นตล่ิง ขนาด ๒๒๕,๐๐๐ ๐ ๐  -ประชาชนไม่ประสบปญัหา กองช่าง

เรียงหนิยาแนว หมู่ที่  ๑๒  - เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า กวา้ง  ๒.๐๐ เมตร  สูง ๑.๐๐ น้้าทว่มขัง

บา้นแจ่มพฒันา เซาะตล่ิงพงั เมตร  ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร  - ลดปญัหาอันตรายที่เกิด

บริเวณล้าน้้าแม่ตีบ จากการพงัของตล่ิง



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๓ แนวทางการปรบัปรงุ พัฒนา และจัดหาแหล่งน้้า

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๒๒๕,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๗๙๐,๐๐๐



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๔ แนวทางการจัดท าและวางระบบผังเมือง

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการเผยแพร่ความรู้   - เพื่อเสริมสร้างความรู้ใหแ้ก่   - เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ประชาชนมีความรู้ กองช่าง

ด้านผังเมืองใหแ้ก่ประชาชน ประชาชนเกี่ยวกับผังเมืองและ ผ่านส่ือต่างๆ ใหป้ระชาชน ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า

ต าบลบา้นกลาง การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ได้รับทราบ ผังเมือง และการขออนุญาต

อาคารต่างๆ ใหถู้กต้องตาม  - จัดประชุมอบรมใหค้วามรู้ ก่อสร้างดัดแปลง

ระเบยีบกฎหมาย เกี่ยวกับผังเมืองใหแ้ก่

ประชาชนกลุ่มเปา้หมาย

๒ โครงการจ้างเหมาจัดท า  - เพื่อใหเ้หน็ภาพภมูิทศัน์  - จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐  - การวางแผนพฒันาเมือง กองช่าง

Land  scape    ต าบล จ าลองของต าบลบา้นกลาง ด้านการออกแบบภมูิทศัน์ และการจัดท าผังเมืองมี

บา้นกลาง  - เพื่อใช้เปน็เคร่ืองมือในการ จัดท า Model จ าลอง ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

วางแผนพฒันาเมืองและการ สภาพพื้นที่ของต าบล เปน็ไปอย่างมีระบบ

จัดท าผังเมือง บา้นกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๔ แนวทางการจัดท าและวางระบบผังเมือง

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓ โครงการติดตามประเมินผล  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ  - ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐  - การวางระบบผังเมือง กองช่าง

ผังเมือง ในการจัดท าผังเมืองใหเ้ปน็ ผังเมือง และจัดประชุม สามารถตรวจสอบได้

ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตามประเมินผล พร้อม และเปน็ไปอย่างมี

จัดท าเปน็รายงาน ประสิทธภิาพ

๔ โครงการผังเมืองชุมชน  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - การวางระบบผังเมือง กองช่าง

ต าบลบา้นกลาง ในการจัดท าผังเมืองใหเ้ปน็ โครงการจัดท าผังเมืองชุมชน สามารถตรวจสอบได้

ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต าบลบา้นกลาง เพื่อให้ และเปน็ไปอย่างมี

สอดคล้องและปรับปรุง ประสิทธภิาพ

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้

เหมาะสมกับพื้นที่ต าบล

บา้นกลาง



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๔ แนวทางการจัดท าและวางระบบผังเมือง

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๒,๐๗๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๕ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการปรับปรุงหอ้งน้้า  - เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่  - ก่อสร้างปรับปรุงหอ้งน้้า ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ศาลาอเนกประสงค์พร้อม ประชาชนผู้มาร่วมงาน/ ศาลาอเนกประสงค์พร้อมหอ้งน้้า สะดวกในการมาร่วมงาน/

หอ้งน้้าคนพกิาร หมู่ที่ ๑ กิจกรรมของหมู่บา้น คนพกิาร  พื้นที่  ๔ ตารางเมตร กิจกรรมของหมู่บา้น

บา้นพญาผาบ  หมู่ที่ ๑ บา้นพญาผาบ  

๒ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์  - เพื่อเปน็สถานที่ในการ  - ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ๓๙๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

เรียนรู้ ณ ที่ดินสาธารณะ สร้างเสริมการเรียนรู้ใหแ้ก่ อาคาร คสล. ๑ ชั้น กวา้ง ๙.๐๐ สถานที่ในการศึกษาหา

ประโยชน์ (ปา่สะแล) ด้าน ประชาชนในพื้นที่ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร ณ ที่ดิน ความรู้

ทศิใต้ หมู่ที่ ๑ บา้นพญาผาบ สาธารณประโยชน์ (ปา่สะแล)

ด้านทศิใต้ หมู่ที่ ๑ บา้นพญาผาบ

๓ โครงการปรับภมูิทศัน์  - เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ  - ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ กองช่าง

หอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒ หอกระจายข่าวประจ้าหมู่บา้น หอกระจายข่าวประจ้าหมู่บา้น หอกระจายข่าวประจ้า

บา้นทา่ล้อ - ศรีค้า ใหม้ีความสวยงาม มีพื้นที่ หมู่บา้นใหม้ีความสวยงาม

เอื้ออ้านวยต่อการจัดกิจกรรม  - มีพื้นที่เอื้ออ้านวยต่อการจัด

กิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๕ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๔ โครงการก่อสร้างซุ้มประตู  - เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม  - ก่อสร้างซุ้มประตูประจ้า ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ประชาชนที่สัญจร กองช่าง

หมู่บา้น หมู่ที่  ๒ และเปน็จุดประกาศต้าแหน่ง หมู่บา้น ขนาดกวา้ง ๗.๐๐ เมตร ไปมาได้ทราบถึงสถานที่

บา้นทา่ล้อ - ศรีค้า ของหมู่บา้น (ตามแบบแปลนของ ต้ังของหมู่บา้น

ทต.บา้นกลาง) พร้อมปา้ยทกุซอย

๕ โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์  - เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ  - ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ภมูิทศัน์บริเวณฌาปนสถาน กองช่าง

บริเวณฌาปนสถาน ฌาปนสถานบา้นขี้เหล็ก ทาง ฌาปนสถานบา้นขี้เหล็ก มีความสวยงาม

หมู่ที่  ๓ บา้นขี้เหล็ก ด้านทศิตะวนัออก ใหม้ีความ ทางด้านทศิตะวนัออก  - มีพื้นที่เอื้ออ้านวยต่อการจัด

สวยงาม มีพื้นที่เอื้ออ้านวย ฌาปนสถานเพิ่มขึ้น

ต่อการจัดฌาปนกิจ

๖ โครงการก่อสร้างซุ้มประตู  - เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม  - ก่อสร้างซุ้มประตูประจ้า ๒๐๐,๐๐๐ ๐  - ประชาชนที่สัญจรไปมาได้ กองช่าง

ประจ้าหมู่บา้น  หมู่ที่ ๔ และเปน็จุดประกาศต้าแหน่ง หมู่บา้น (ตามแบบแปลนของ รู้ถึงสถานที่ส้าคัญของ

บา้นสันปา่ฝ้าย-หนองเปด็ ของหมู่บา้น ทต.บา้นกลาง)  ณ บริเวณซอย หมู่บา้น

เข้าหมู่บา้นหนองเปด็ หมู่ ๔



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๕ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๗ โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์  - เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์  -ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ ๐ ๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐  - ภมูิทศัน์สองข้างทาง กองช่าง

เลียบทางหลวงหมายเลข สองข้างทางทางหลวง สองข้างทาง ด้วยการจัดซ้ือ ร่มร่ืม สวยงาม กรมทางหลวง

๑๑๔๗ บริเวณหมู่ ๔ หมายเลข  ๑๑๔๗ ใหส้วยงาม ต้นไม้พนัธุต่์างๆ ปลูกโดย  - ปอ้งกันการบกุรุกขยาย

บา้นสันปา่ฝ้าย ตามการก้าหนดเขตพื้นที่ของ รอบบริเวณสองข้างทาง เขตรุกล้้าเขตทางหลวง

ผังเมือง พร้อมงานประดับตกแต่ง 

๘ โครงการก่อสร้างหอ้งน้้า  - เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่  - ก่อสร้างหอ้งน้้าหอ้งส้วม ๐ ๐ ๘๐,๐๐๐  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สาธารณะ คสล. หมู่ที่ ๔ ประชาชนผู้มาร่วมงาน/ สาธาณะ คสล. ขนาดกวา้ง ๒.๐๐ สะดวกในการมาร่วมงาน/

 บา้นหนองเปด็ กิจกรรมของหมู่บา้น เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร บริเวณที่ กิจกรรมของหมู่บา้น

สาธารณะ ประจ้าหมู่บา้น

หนองเปด็ หมู่ ๔ 

๙ โครงการก่อสร้างหอ้งน้้า  - เพื่อใหม้ีหอ้งน้้าใช้เวลามีการ  - ก่อสร้างหอ้งน้้าหอ้งส้วม ๐ ๐ ๔๐,๐๐๐  - มีหอ้งน้้าเพยีงพอส้าหรับ กองช่าง

หมู่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง จัดกิจกรรมต่าง ๆ ๑ หอ้ง ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ ใหบ้ริการประชาชน

เมตร  ณ อาคารอเนกประสงค์

กลางบา้น



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๕ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๑๐ โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์  - เพื่อใช้เปน็สถานที่ในการ  - ปรับปรุงภมูิทศัน์และก่อสร้าง ๐ ๐ ๓๕๐,๐๐๐  - ประชาชนมีสถานที่ออก กองช่าง

หมู่ที่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง ออกก้าลังกายประจ้าหมู่บา้น สถานีออกก้าลังกาย ๘ สถานี ก้าลังกายและมีสถานที่

ณ ฌาปนกิจสถาน พกัผ่อนหย่อนใจ

๑๑ โครงการก่อสร้างลาน  - เพื่อใช้เปน็ลานจัดกิจกรรม  - ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ๐ ๐ ๘๐๐,๐๐๐  - ประชาชนและหมู่บา้น กองช่าง

อเนกประสงค์ครอบล้าน้้า สาธารณประโยชน์ของ ครอบล้าน้้าร่องส้าว ต้ังแต่บา้น มีลานอเนกประสงค์ไวใ้ช้

ร่องส้าว หมู่ที่ ๗ บา้นร่องส้าว หมู่บา้น นายนิสัย อภวิงั ถึง บา้นผู้ใหญ่บา้น ประกอบกิจกรรมต่างๆ

หมู่ที่ ๗ มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ของหมู่บา้น

๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร

๑๒ โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์  - เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์  -ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐  -ภมูิทศัน์บริเวณด้านข้าง กองช่าง

บริเวณด้านข้างวดัแม่ยาก บริเวณด้านข้างวดัแม่ยาก ด้านข้างวดัแม่ยากดวงดี วดัแม่ยากดวงดี มีความ

ดวงดี ดวงดีใหม้ีความสวยงาม ใหม้ีความสวยงาม สวยงาม



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๕ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๑๓ โครงการก่อสร้างซุ้มประตู  - เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม  - ก่อสร้างซุ้มประตูประจ้า ๐ ๐ ๔๕๐,๐๐๐  - ประชาชนที่สัญจรไปมาได้ กองช่าง

ประจ้าหมู่บา้น  หมู่ ๙  และเปน็จุดประกาศต้าแหน่ง หมู่บา้น ๓ จุด  (ตามแบบแปลน รู้ถึงสถานที่ส้าคัญของ

บา้นกลาง หมู่บา้น ของเทศบาลต้าบลบา้นกลาง) หมู่บา้น

๑๔ โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อใช้เปน็สถานที่จัดงาน/  - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐  - ประชาชนมีสถานที่ใช้ กองช่าง

อเนกประสงค์ หมู่ที่  ๑๒ กิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บา้น หมู่ที่ ๑๒ บา้นแจ่มพฒันา ส้าหรับจัดงาน/กิจกรรม

บา้นแจ่มพฒันา ที่สะดวก และเหมาะสม

๑๕ โครงการจัดท้าปา้ยชื่อถนน/  - เพื่อใหเ้กิดความสะดวก  - ส้ารวจถนน/ ซอย ในต้าบล ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐  - การก้าหนดจุดในการ กองช่าง

ซอย ในต้าบลบา้นกลาง ในการติดต่อประสานงาน  - ก้าหนดจุดจัดท้าปา้ยชื่อถนน/ ก่อสร้างมีความชัดเจนขึ้น

การก้าหนดจุดสถานที่ ซอย ในแต่ละหมู่บา้น จ้านวน  - การติดต่อประสานงาน

การก่อสร้าง รวมทั้งการ ๑๒ หมู่บา้น  ตามผังบริเวณ ประชาชนในหมู่บา้น

จัดท้าผังเมือง และแบบแปลนของเทศบาล สะดวกรวดเร็วขึ้น



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๕ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๑๖ โครงการวางระบบการใช้  - เพื่อจัดวางระบบการใช้  - จัดจ้างที่ปรึกษาหรือหน่วยงาน ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - เทศบาลมี Model จ้าลอง กองช่าง

ประโยชน์ที่ดิน (Master Plan) ประโยชน์จากที่ดิน หมู่ที่ ๒ /บริษทั เพื่อจัดท้าออกแบบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่มี

ที่เทศบาลจัดซ้ือ หมู่ที่ ๒ บา้นทา่ล้อ-ศรีค้า ที่เทศบาล Model จ้าลองการใช้พื้นที่ ประสิทธภิาพ

บา้นทา่ล้อ-ศรีค้า เพื่อก่อสร้าง จัดซ้ือ ใหม้ีประสิทธภิาพ ในการก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  - การใช้ประโยชน์จากที่ดิน

ส่ิงสาธารณูปโภค และ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด สาธารณูปการต่างๆ อาทิ เปน็ไปอย่างคุ้มค่า เหมาะสม

สาธารณูปการต่างๆ  - เพื่อก้าหนดพื้นที่ก่อสร้าง สนามกีฬาขนาดใหญ่ ยิมเนเซ่ียม และเปน็ระบบ

ส่ิงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สระวา่ยน้้า ลานกีฬา ระบบประปา

ต่างๆ ใหเ้กิดความเหมาะสม ผิวดินขนาดใหญ่ ศูนย์นันทนาการ

เปน็ระเบยีบเรียบร้อย ศูนย์การแพทย์  ศูนย์สมุนไพร 

ศูนย์บริการผู้สูงวยั  

 - ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

สาธารณูปการต่างๆ ตามที่

ออกแบบและวางแผนไว้



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๕ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๑๗ โครงการย้ายอนุสาวรีย์  - เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์  - ก่อสร้างลานอนุสาวรีย์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

เจ้าแม่และปรับปรุงภมูิทศัน์ ใหเ้กิดความสะดวกสวยงาม เจ้าแม่จามเทว ีพร้อมปรับปรุง พกัผ่อนหย่อนใจและมี

สามารถใช้เปน็ที่สักการะและ ภมูิทศัน์พื้นที่ประมาณ ๒ ไร่ สถานที่ส่ิงศักด์ิ เพื่อเคารพ

พกัผ่อนหย่อนใจได้ บชูา



๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

๑.๕ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓,๔๙๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๙๒๐,๐๐๐



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๑ แนวทางการสรา้งและพัฒนาระบบเครอืข่ายการตลาด ส่งเสรมิ หรอืจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์จ าหน่าย OTOP ในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการจัดงาน  - เพื่อสนับสนุนส่งเสริม  - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐  - กลุ่มอุตสาหกรรม กองวชิาการ

อุตสาหกรรมแฟร์ อุตสาหกรรมการค้า การลงทนุ จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ ผู้ประกอบการ มีช่องทาง และแผนงาน

ในพื้นที่จังหวดัล าพนู ประจ าป ีระหวา่งเทศบาล ในการจัดจ าหน่ายสินค้า และกอง

ต าบลบา้นกลาง ส านักงาน  - ประชาชนได้รับความ สวสัดิการสังคม

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สะดวกในการเลือกซ้ือ

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั สินค้าคุณภาพดี ราคาถูก

ล าพนู สภาอุตสาหกรรมจังหวดั

ล าพนู หอการค้าจังหวดัล าพนู

ผู้ประกอบการ อปท. อื่น

๒ โครงการอุดหนุนศูนย์  - เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม  - กลุ่มอาชีพ ๑๒ หมู่บา้น ใน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - กลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้า กอง

จ าหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP) การจัดจ าหน่ายสินค้าที่ผลิต ต าบลบา้นกลาง จาก ๑๒ หมู่บา้น ในต าบล สวสัดิการสังคม

ต าบลบา้นกลาง ในชุมชน บา้นกลาง มีช่องทางและ

สถานที่ในการจ าหน่ายสินค้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๑ แนวทางการสรา้งและพัฒนาระบบเครอืข่ายการตลาด ส่งเสรมิ หรอืจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์จ าหน่าย OTOP ในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๓ โครงการขยายเครือข่าย  - เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ  - จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ผู้ประกอบการจ าหน่าย กอง

การตลาดและส่งเสริม ค้าขายในพื้นที่ การจ าหน่ายสินค้า ท ากิจกรรม สินค้ามีช่องทางในการ สวสัดิการสังคม

เศรษฐกิจในทอ้งถิ่น  - เพื่อสนับสนุนกิจกรรม นันทนาการ และเปน็แหล่ง จ าหน่ายสินค้า

(ถนนคนเดินบา้นกลาง) นันทนาการ และเปน็แหล่ง พกัผ่อนหย่อนใจใหแ้ก่ประชาชน  - มีแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ

พกัผ่อนหย่อนใจใหแ้ก่ประชาชน ในพื้นที่ ใหแ้ก่ประชาชนในพื้นที่

ในพื้นที่



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๑ แนวทางการสรา้งและพัฒนาระบบเครอืข่ายการตลาด ส่งเสรมิ หรอืจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์จ าหน่าย OTOP ในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๑๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐มี  5  โครงการ งบดังนี้



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๒ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  - อุดหนุนเงินทนุด าเนินการ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

จ านวน ๑๒ หมู่บา้น และพฒันาผลิตภณัฑ์ของ ใหแ้ก่กลุ่มอาชีพ จ านวน ๑๒ ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

ดังนี้ กลุ่มอาชีพ จ านวน ๑๒ หมู่บา้น หมู่บา้น

๑.๑ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  - อุดหนุนเงินทนุด าเนินการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

น้ าพริกลาบ หมู่ที่ ๑ และพฒันาผลิตภณัฑ์น้ าพริก พฒันาผลิตภณัฑ์ใหแ้ก่ ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

บา้นพญาผาบ ลาบ ของกลุ่มอาชีพผลิต กลุ่มอาชีพผลิตน้ าพริกลาบ 

น้ าพริกลาบ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บา้นพญาผาบ

บา้นพญาผาบ

๑.๒ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  - อุดหนุนเงินทนุด าเนินการ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

ท าตู้จากไม้เฮือนเก่า หมู่ที่ ๑ และพฒันาผลิตภณัฑ์ที่ผลิต พฒันาผลิตภณัฑ์ที่ผลิตจาก ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

บา้นพญาผาบ จากไม้เฮือนเก่า ของกลุ่ม ไม้เฮือนเก่า ของกลุ่มอาชีพ

อาชีพท าตู้จากไม้เฮือนเก่า ท าตู้จากไม้เฮือนเก่า หมู่ที่ ๑

หมู่ที่ ๑ บา้นพญาผาบ บา้นพญาผาบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๒ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๑.๓ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ  - อุดหนุนเงินทนุด าเนินการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

พวงหรีดดอกไม้ผ้าใยบวั พฒันาผลิตภณัฑ์พวงหรีด และพฒันาผลิตภณัฑ์พวงหรีด ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

หมู่ที่ ๒ บา้นทา่ล้อ - ศรีค า ดอกไม้ผ้าใยบวั หมู่ที่ ๒ ดอกไม้ผ้าใยบวั หมู่ที่ ๒ 

บา้นทา่ล้อ - ศรีค า บา้นทา่ล้อ - ศรีค า

๑.๔ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ  - อุดหนุนเงินทนุด าเนินการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

ท าขนมอบ หมู่ที่ ๓ พฒันาผลิตภณัฑ์ขนมอบ และพฒันาผลิตภณัฑ์ขนมอบ ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

บา้นขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ บา้นขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ บา้นขี้เหล็ก

๑.๕ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น  - อุดหนุนกลุ่มผลิตน้ าด่ืม ใน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

น้ าด่ืม หมู่ที่ ๔ บา้นสันปา่ฝ้าย มีน้ าด่ืมที่สะอาดปลอดภยัไว้ การพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

บริโภคในราคาถูก และสร้าง และระบบผลิตน้ าด่ืมที่มี

รายได้เสริมในครอบครัว มาตรฐาน และจัดซ้ือวสัดุ

อุปกรณ์ในการผลิตน้ าด่ืม



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๒ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๑.๖ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ  - อุดหนุนเงินทนุด าเนินการ ๑๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

ทอผ้ายกดอกทอมือ หมู่ที่ ๕ พฒันาผลิตภณัฑ์ทอผ้ายกดอก และพฒันาผลิตภณัฑ์ทอผ้า ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

บา้นศรีชุม ทอมือ หมู่ที่ ๕ บา้นศรีชุม ยกดอกทอมือ หมู่ที่ ๕ 

บา้นศรีชุม

๑.๗ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ  - อุดหนุนเงินทนุด าเนินการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

ทอผ้าฝ้ายและไหมยกดอก พฒันาผลิตภณัฑ์ทอผ้าฝ้าย และพฒันาผลิตภณัฑ์ทอผ้า ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

หมู่ที่ ๕ บา้นศรีชุม และไหมยกดอก หมู่ที่ ๕ และไหมยกดอก หมู่ที่ ๕ 

บา้นศรีชุม บา้นศรีชุม

๑.๘ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมอาชีพการท า  - อุดหนุนเงินทนุด าเนินการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

การท าปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๕ ปุ๋ยอินทรีย์ และมีการผลิตภณัฑ์การท าปุ๋ย ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

บา้นศรีชุม อินทรีย์ หมู่ที่ ๕ บา้นศรีชุม  - เกษตรกรมีปุ๋ยอินทรีย์ใช้



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๒ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๑.๙ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ  - อุดหนุนเงินทนุด าเนินการ ๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

น้ าพริกตาแดง หมู่ที่ ๖ พฒันาผลิตภณัฑ์น้ าพริก และพฒันาผลิตภณัฑ์น้ าพริก ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

บา้นสิงหเ์ค่ิง ตาแดง หมู่ที่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง ตาแดง หมู่ที่ ๖ บา้นสิงหเ์ค่ิง

๑.๑๐ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น  - อุดหนุนกลุ่มผลิตน้ าด่ืม ใน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

น้ าด่ืมตราสิงหคู่์ หมู่ที่ ๖ มีน้ าด่ืมที่สะอาดปลอดภยัไว้ การพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

บา้นสิงหเ์ค่ิง บริโภคในราคาถูก และสร้าง และระบบผลิตน้ าด่ืมที่มี  - ประชาชนมีน้ าด่ืมสะอาด

รายได้เสริมในครอบครัว มาตรฐาน และจัดซ้ือวสัดุ ไวบ้ริโภค

อุปกรณ์ในการผลิตน้ าด่ืม

๑.๑๑ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น  - อุดหนุนกลุ่มผลิตน้ าด่ืม ใน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

น้ าด่ืมอาร์เอส (RS) หมู่ที่ ๗ มีน้ าด่ืมที่สะอาดปลอดภยัไว้ การพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

บา้นร่องส้าว บริโภคในราคาถูก และสร้าง และระบบผลิตน้ าด่ืมที่มี  - ประชาชนมีน้ าด่ืมสะอาด

รายได้เสริมในครอบครัว มาตรฐาน และจัดซ้ือวสัดุ ไวบ้ริโภค

อุปกรณ์ในการผลิตน้ าด่ืม



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๒ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๑.๑๒ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น  - อุดหนุนกลุ่มผลิตน้ าด่ืม ใน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

น้ าด่ืมเพยีวร่า หมู่ที่ ๘ มีน้ าด่ืมที่สะอาดปลอดภยัไว้ การพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

บา้นแม่ยาก บริโภคในราคาถูก และสร้าง และระบบผลิตน้ าด่ืมที่มี  - ประชาชนมีน้ าด่ืมสะอาด

รายได้เสริมในครอบครัว มาตรฐาน และจัดซ้ือวสัดุ ไวบ้ริโภค

อุปกรณ์ในการผลิตน้ าด่ืม

๑.๑๓ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ  - อุดหนุนเงินทนุด าเนินการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

ล าไยอบแหง้สีทอง หมู่ที่ ๘ พฒันาผลิตภณัฑ์ล าไยอบแหง้ และพฒันาผลิตภณัฑ์ล าไย ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

บา้นแม่ยาก สืทอง หมู่ที่ ๘ บา้นแม่ยาก อบแหง้สีทอง หมู่ที่ ๘ 

บา้นแม่ยาก

๑.๑๔ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ  - อุดหนุนเงินทนุด าเนินการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักเก่า พฒันาผลิตภณัฑ์จากไม้สักเก่า และพฒันาผลิตภณัฑ์ไม้สักเก่า ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

หมู่ที่ ๙ บา้นกลาง หมู่ที่ ๙ บา้นกลาง หมู่ที่ ๙ บา้นกลาง



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๒ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๑.๑๕ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น  - อุดหนุนกลุ่มผลิตน้ าด่ืม ใน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

น้ าด่ืมประตูทพิย์ หมู่ที่ ๑๐ มีน้ าด่ืมที่สะอาดปลอดภยัไว้ การพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

บา้นประตูโขง บริโภคในราคาถูก และสร้าง และระบบผลิตน้ าด่ืมที่มี  - ประชาชนมีน้ าด่ืมสะอาด

รายได้เสริมในครอบครัว มาตรฐาน ไวบ้ริโภค

๑.๑๖ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น  - อุดหนุนกลุ่มผลิตน้ าด่ืม ใน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

น้ าด่ืมอาร์โอ หมู่ที่ ๑๑ มีน้ าด่ืมที่สะอาดปลอดภยัไว้ การพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

บา้นหอชัย บริโภคในราคาถูก และสร้าง และระบบผลิตน้ าด่ืมที่มี  - ประชาชนมีน้ าด่ืมสะอาด

รายได้เสริมในครอบครัว มาตรฐาน ไวบ้ริโภค

๑.๑๗ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ  - อุดหนุนเงินทนุด าเนินการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

หตัถกรรมจากไม้ไผ่ พฒันาผลิตภณัฑ์หตัถกรรม และพฒันาผลิตภณัฑ์หตัถกรรม ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

หมู่ที่ ๑๒ บา้นแจ่มพฒันา จากไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๒ จากไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๒ 

บา้นแจ่มพฒันา บา้นแจ่มพฒันา



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๒ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๑.๑๘ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ  - อุดหนุนเงินทนุด าเนินการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - ประชาชนมีรายได้เสริม กอง

ส่ิงประดิษฐ์จากไม้ไผ้ พฒันาผลิตภณัฑ์จากไม้ไผ่ และพฒันาส่ิงประดิษฐ์จาก ในครอบครัว สวสัดิการสังคม

หมู่ที่ ๑๒ บา้นแจ่มพฒันา หมู่ที่ ๑๒ บา้นแจ่มพฒันา ไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๒ บา้นแจ่มพฒันา



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๒ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

130,000    110,000    110,000    มี  1  โครงการ งบตามป ีดังนี้



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๓ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาปจัจัยเก้ือหนุนด้านเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการเสริมสร้างความรู้  - เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตร  - อบรมใหค้วามรู้แก่กลุ่ม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - เกษตรกรมีความรู้ กอง

ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เกษตรกร ทั้ง ๑๒ หมู่บา้น เพิ่มขึ้น สามารถประกอบ สวสัดิการสังคม

พอเพยีงใหแ้ก่เกษตรกร เกี่ยวกับอาชีพการเกษตร อาชีพตามหลักปรัชญา

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพยีง

พอเพยีง

๒ โครงการย้อนรอยวถิีชุมชน  - เพื่อใหชุ้มชนมีความสามารถ  - กลุ่มอาชีพ และสตรีแม่บา้น ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - กลุ่มอาชีพสตรีแม่บา้น กอง

คนบา้นกลาง ตามแนว ด้านการตลาด การจ าหน่าย ในต าบลบา้นกลาง และ มีรายได้เพิ่มขึ้น สวสัดิการสังคม

เศรษฐกิจพอเพยีง สินค้า และการมีส่วนร่วม เครือข่ายสินค้าชุมชน OTOP  - กลุ่มอาชีพสตรีแม่บา้น

 - เพื่อใหชุ้มชนสามารถผลิต ทกุต าบลในอ าเภอเมืองล าพนู มีส่วนร่วมในชุมชน และ

สินค้าชุมชนเพื่อจ าหน่าย คณะท างานเครือข่าย

 - เพื่อใหชุ้มชนสามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๓ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาปจัจัยเก้ือหนุนด้านเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓ โครงการจัดต้ัง และบริการ  - เพื่อสร้างสถานที่เรียนรู้  - สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - กลุ่มเกษตรกรในต าบล กอง

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญา ด้านเกษตรตามแนวปรัชญา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง บา้นกลาง มีสถานที่ในการ สวสัดิการสังคม

เศรษฐกิจพอเพยีง เศรษฐกิจพอเพยีง  - ส่งเสริมการเรียนรู้การ เรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ

 - เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบอาชีพใหก้ับประชาชน พอเพยีง

การประกอบอาชีพตามแนว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง พอเพยีง



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๓ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาปจัจัยเก้ือหนุนด้านเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

500,000     500,000     500,000     มี  2  โครงการ   



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๔  แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บา้น กลุ่มเกษตรกร

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพ  - เพื่อฝึกอบรมอาชีพเสริม  -จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมใหแ้ก่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - เด็ก และเยาวชนมีความรู้ กอง

เสริมเพิ่มรายได้แก่กลุ่ม ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน ทั้ง ๑๒ เด็ก และเยาวชน ทั้ง ๑๒ หมู่บา้น และทกัษะด้านอาชีพ สวสัดิการสังคม

เยาวชนต าบลบา้นกลาง หมู่บา้นในต าบลบา้นกลาง ในต าบลบา้นกลาง สามารถน าประยุกต์สร้าง

อาชีพเสริม และสร้างรายได้

๒ โครงการอุดหนุนกลุ่มผู้ติด  - เพื่ออุดหนุนเงินทนุในการ  - อุดหนุนเงินทนุใหแ้ก่กลุ่ม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ผู้ปว่ยโรคเอดส์มีเงินทนุ กอง

เชื้อเอดส์ (กลุ่มทานตะวนั) ประกอบอาชีพกลุ่มทานตะวนั ผู้ติดเชื้อเอดส์ (กลุ่มทานตะวนั) ในการประกอบอาชีพ และ สวสัดิการสังคม

มีรายได้เสริมในครอบครัว

๓ โครงการฝึกอบรมอาชีพ  -เพื่อฝึกอบรมอาชีพใหก้ับ  - จัดฝึกอบรมอาชีพใหก้ับ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - ประชาชนมีทกัษะความรู้ กอง

ทั้ง ๑๒ หมู่บา้น ในต าบล ประชาชน ประชาชน ทั้ง ๑๒ หมู่บา้น ใน ด้านการประกอบอาชีพ สวสัดิการสังคม

บา้นกลาง  - เพื่อใหป้ระชาชนน าความรู้ ต าบลบา้นกลาง  - ประชาชนประกอบอาชีพ

ไปประกอบอาชีพได้ สร้างรายได้ในครอบครัว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๔  แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บา้น กลุ่มเกษตรกร

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๔ โครงการฝึกอบรมความรู้  - เพื่ออบรมความรู้ด้านการ  - จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่กลุ่ม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  - กลุ่มวสิาหกิจชุมชนมี กอง

เกี่ยวกับวสิาหกิจชุมชน และ บริหารงานใหก้ับกลุ่มวสิาหกิจ วสิาหกิจชุมชนในต าบลบา้นกลาง ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน สวสัดิการสังคม

การบริหารงานเครือข่าย ชุมชนในต าบลบา้นกลาง กลุ่มชุมชนได้

๕ โครงการอุดหนุนศูนย์บริการ  - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ  - อุดหนุนเงินทนุด าเนินการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  - กลุ่มเกษตรในต าบล กอง

และถ่ายทอดเทคโนโลยี พฒันาการประกอบอาชีพ ใหแ้ก่ศูนย์บริการ และถ่ายทอด บา้นกลาง ได้รับการสนับสนุน สวสัดิการสังคม

การเกษตร ต าบลบา้นกลาง เกษตร ในต าบลบา้นกลาง เทคโนโลยีการเกษตร ความรู้ด้านเทคโนโลยี

๖ โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  - จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - กลุ่มสตรีแม่บา้นในต าบล กอง

กลุ่มสตรีแม่บา้น ต าบล พฒันา ศักยภาพสตรี ใหก้ับกลุ่มสตรีแม่บา้น ๑๒ บา้นกลาง มีความสามารถใน สวสัดิการสังคม

บา้นกลาง  - เพื่อส่งเสริมบทบาทสิทธิ หมู่บา้น ในต าบลบา้นกลาง การตัดสินใจ เข้าใจบทบาท

และการมีส่วนร่วมของสตรี และหน้าที่ของตนเอง

ต่อการพฒันาทอ้งถิ่น



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๔  แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บา้น กลุ่มเกษตรกร

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

มี  6  โครงการ 620,000    620,000    620,000    



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๕ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการทอ่งเที่ยว

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการส่งเสริมและ  - เพื่อส่งเสริมผลิตภณัฑ์  - จัดท าศูนย์ข้อมูลแหล่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐   - เกิดแหล่งทอ่งเที่ยว กองวชิาการ

พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใน ชุมชน พฒันาเศรษฐกิจ ทอ่งเที่ยวในชุมชน ทั้ง ๑๒ ชุมชนในต าบลบา้นกลาง และแผนงาน

ชุมชน ในชุมชน หมู่บา้น  - ประชาชนสามารถ กอง

 - เพื่อส่งเสริมอนุรักษว์ถิี  - จัดฝึกอบรมผู้น าเที่ยวชม บริหารจัดการแหล่งทอ่งเที่ยว สวสัดิการสังคม

ชีวติด้ังเดิมของไทยตาม แหล่งทอ่งเที่ยวในชุมชน ชุมชนได้อย่างมีประสิทธภิาพ กองการศึกษา

ประเพณีนิยมของทอ้งถิ่น ทั้ง ๑๒ หมู่บา้น  - ประชาชนมีรายได้เสริม

 - จัดท าปา้ยบอกทาง และปา้ย จากการทอ่งเที่ยวชุมชน

ประวติัแหล่งทอ่งเที่ยว

 - จัดท าแผ่นพบัข้อมูล  เพื่อ

ประชาสัมพนัธแ์หล่งทอ่งเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

๒.๕ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการทอ่งเที่ยว

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

มี  3  โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการเงินช่วยพเิศษ  - เพื่อเปน็เงินช่วยเหลือค่าท าศพ  - พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - ญาติผู้เสียชีวติได้รับความ ส านักปลัด

กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจ า และพนักงานจ้าง ช่วยเหลือในการปลงศพ เทศบาล

ประจ า  และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่เสียชีวติในระหวา่งปฏบิติั

ราชการ

๒ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ  - เพื่อสงเคราะหช์่วยเหลือเด็ก   - สนับสนุนเปน็เงินทนุ ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐  - เด็กที่รับผลกระทบจาก ส านักปลัดฯ

เด็กที่ได้รับผลกระทบจาก ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ สงเคราะหค่์าใช้จ่ายในการ โรคเอดส์ และเด็กก าพร้า และกอง

โรคเอดส์และเด็กก าพร้า และเด็กก าพร้า พอ่แม่เสียชีวติ ด ารงชีวติประจ าวนัใหแ้ก่เด็ก พอ่แม่เสียชีวติ หรือหย่าร้าง สวสัดิการสังคม

พอ่แม่เสียชีวติหรือหย่าร้าง หรือหย่าร้าง ที่ได้รับผลกระทบจากโรค ได้รับการสงเคราะห์

เอดส์ และเด็กก าพร้า พอ่แม่ ช่วยเหลือการด ารงชีวติ

เสียชีวติหรือหย่าร้าง จ านวน ประจ าวนั

๘๐ คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๓ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ  - เพื่อสงเคราะหช์่วยเหลือเด็ก   - สนับสนุนเปน็เงินทนุ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - เด็กด้อยโอกาส ที่ยากจน ส านักปลัดฯ

เด็กด้อยโอกาสยากจน ขาด ด้อยโอกาสยากจน ขาดผู้ ส าหรับจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ขาดผู้อุปการะดูแล ได้รับ และกอง

ผู้อุปการะเล้ียงดู อุปการะเล้ียงดู การเรียน และค่าใช้จ่ายใน การสงเคราะหช์่วยเหลือ สวสัดิการสังคม

การด ารงชีวติประจ าวนัให้ ด้านอุปกรณ์การเรียน และ

แก่เด็ก จ านวน ๑๕๐ คน การด ารงชีวติประจ าวนั

๔ โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ  - เพื่อสงเคราะหช์่วยเหลือ  - สนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพ ๘,๙๔๘,๔๐๐ ๙,๔๖๒,๐๐๐ ๙,๙๓๒,๔๐๐  - ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ส านักปลัดฯ

ผู้สูงอายุต าบลบา้นกลาง ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ป ี แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี ปบีริบรูณ์ และได้ลงทะเบยีน และกอง

บริบรูณ์ และได้ลงทะเบยีน บริบรูณ์ และได้ลงทะเบยีน ขอรับเบื้อยังชีพ ได้รับการ สวสัดิการสังคม

ขอรับเบี้ยยังชีพ ทั้ง ๑๒ หมู่บา้น ขอรับเบี้ยยังชีพ ทั้ง ๑๒ สงเคราะห ์จากหน่วยงาน

หมู่บา้น ภาครัฐ และมีคุณภาพชีวติ

ที่ดีขึ้น



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๕ โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ  - เพื่อสงเคราะหช์่วยเหลือ  - สนับสนุนเงินช่วยเหลือ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐  - ผู้พกิารที่มีใบรับรองความ ส านักปลัดฯ

แก่ผู้พกิาร เบี้ยยังชีพแก่ผู้พกิารที่มีใบ เบี้ยยังชีพแก่ผู้พกิารที่มีใบ พกิาร มีบตัรประจ าตัว และกอง

รับรองความพกิาร มีบตัร รับรองความพกิาร มีบตัร ผู้พกิาร และลงทะเบยีนขอรับ สวสัดิการสังคม

ประจ าตัวผู้พกิาร และลง ประจ าตัวผู้พกิาร และลง เบี้ยผู้พกิาร ได้รับการ

ทะเบยีนขอรับเบี้ยพกิาร ทะเบยีนขอรับเบี้ยผู้พกิาร สงเคราะห ์จากหน่วยงาน

ในต าบลบา้นกลาง จ านวน ภาครัฐ และมีคุณภาพชีวติ

๒๕๐ คน ที่ดีขึ้น

๖ โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ  - เพื่อสงเคราะหช์่วยเหลือ  - สนับสนุนเงินสงเคราะห์ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐  - ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีใบรับรอง ส านักปลัดฯ

ผู้ติดเชื้อเอดส์ เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่มีใบ ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ แพทย์วา่เปน็ผู้ติดเชื้อเอดส์ และกอง

รับรองแพทย์วา่เปน็ผู้ติดเชื้อ เอดส์ ที่มีใบรับรองแพทย์วา่ และได้ลงทะเบยีนขอรับเบี้ย สวสัดิการสังคม

เอดส์ และได้ลงทะเบยีนขอรับ เปน็ผู้ติดเชื้อเอดส์ และได้ลง ยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับ

เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ทะเบยีนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ติด การสงเคราะหจ์ากหน่วยงาน

เชื้อเอดส์ในต าบลบา้นกลาง ภาครัฐ และมีคุณภาพชีวติ

จ านวน ๔๐ คน ที่ดีขึ้น
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๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๗ โครงการอุดหนุนกลุ่ม  - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัด  - อุดหนุนเงินใหแ้ก่ชมรม ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  - ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรม กอง

ผู้สูงอายุ ต าบลบา้นกลาง กิจกรรมนันทนาการ สุขภาพ ผู้สูงอายุ ต าบลบา้นกลาง ร่วมกัน  อาท ิ กิจกรรม สวสัดิการสังคม

การออกก าลังกาย และพฒันา นันทนาการ ออกก าลังกาย

ศักยภาพสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ ได้ดูแลสุขภาพ และเกิดการ

ต าบลบา้นกลาง พฒันาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

๘ โครงการพฒันาระบบงาน  - เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน  - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ประชาชน และอาสาสมัคร กอง

คุ้มครองเด็กในชุมชน เฝ้าระวงัปอ้งกันแก้ไขปญัหา แก่เด็กในต าบล ประชาชน คุ้มครองเด็กมีความรู้ และ สวสัดิการสังคม

เด็ก  ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก และอาสาสมัครคุ้มครองเด็ก ทกัษะในการเฝ้าระวงัปญัหา

พ.ศ.๒๕๔๖ ในชุมชน  เกี่ยวกับ พรบ. เด็ก ถูกต้อง ตาม พรบ.

  - เพื่อใหเ้ด็กในชุมชนได้รับ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

การดูแลและช่วยเหลืออย่าง

ทนัทว่งที



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๙ โครงการเสริมสร้างเครือข่าย  - เพื่อพฒันาศักยภาพ (อพมก.)  - จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐  - อาสาสมัครฯ มีศักยภาพใน กอง

อาสาสมัครพฒันาสังคมและ ส าหรับการดูแลผู้พกิารในแต่ละ เกี่ยวกับการช่วยเหลือดูแล การดูแลผู้พกิารแต่ละประเภท สวสัดิการสังคม

ความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อ ประเภท ผู้พกิาร ใหก้ับอาสาสมัคร และ  - มีเครือข่ายอาสาสมัครฯ 

ช่วยเหลือผู้พกิารต าบล  - เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร ผู้สนใจ ดูแลผู้พกิาร ทั้ง ๑๒ หมู่บา้น 

บา้นกลาง (อพมก.) (อพมก.) ทั้ง ๑๒ หมู่บา้น ใน ในต าบลบา้นกลาง

ต าบลบา้นกลาง

๑๐ โครงการอาสาสมัครดูแล  - เพื่อพฒันาศักยภาพ  - จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐  - อาสาสมัครฯ มีศักยภาพใน กอง

ผู้สูงอายุที่บา้น (อผส.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บา้น เกี่ยวกับการดูแล ช่วยเหลือ การดูแลผู้สูงอายุ สวสัดิการสังคม

ต าบลบา้นกลาง (อผส.) ส าหรับการดูแลผู้สุงอายุ ผู้สูงอายุใหก้ับอาสาสมัคร  - มีเครือข่ายอาสาสมัครฯ 

 - เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุที่บา้น (อผส.) ดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง ๑๒ หมู่บา้น 

ดูแลผู้สูงอายุที่บา้น (อผส.) ทั้ง ในต าบลบา้นกลาง

๑๒ หมู่บา้น 
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๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๑๑ โครงการสมทบ/อุดหนุน  - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ  - สมทบ/อุดหนุนเงินใหก้ับ ๓๖๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐  - ประชาชนได้รับสวสัดิการ กอง

กองทนุสวสัดิการชุมชน พฒันาระบบสวสัดิการชุนใหก้ับ กองทนุสวสัดิการชุมชนต าบล พื้นฐานอย่างทั่วถึง และเปน็ สวสัดิการสังคม

ประชาชนต าบลบา้นกลาง โดย บา้นกลางส าหรับจัดสวสัดิการ ธรรม

ยึดหลักหุ้นส่วนการพฒันา ขั้นพื้นฐานใหก้ับสมาชิกที่มี  - ประชาชนเกิดจิตส านึก

ประชาชน ๑ ส่วน อปท. ๑ ส่วน สิทธติามระเบยีบกองทนุฯ การออม ในการจัดสวสัดิการ

และรัฐบาล ๑ ส่วน ใหก้ับคนในชุมชน

๑๒ โครงการอุดหนุนกลุ่มคนรัก  - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  - อุดหนุนเงินงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  - กลุ่มคนรักบา้นกลาง กอง

บา้นกลาง กิจกรรมการด าเนินงานกลุ่ม ใหก้ับกลุ่มคนรักบา้นกลาง สามารถด าเนินงานได้อย่าง สวสัดิการสังคม

คนรักบา้นกลาง ใหม้ี มีประสิทธภิาพ

ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

 - เพื่อเปน็การพฒันาคุณภาพ

ชีวติใหก้ับประชากรในเขตพื้นที่

ต าบลบา้นกลาง
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๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๑๓ โครงการเฝ้าระวงัการค้า  - เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน  - จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ประชาชนในชุมชน กอง

มนุษย์ และการปอ้งกัน ตระหนักถึงความส าคัญของ เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และ ตระหนักถึงความส าคัญ สวสัดิการสังคม

แก้ไขปญัหาความรุนแรง ปญัหาการค้ามนุษย์ และปญัหา การกระท าความรุนแรงต่อ ของปญัหาการค้ามนุษย์

ต่อเด็ก สตรี และบคุคล ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีใน เด็ก  สตรี  และบคุคลใน

ในครอบครัว ครอบครัว ครอบครัวใหก้ับประชาชน

ในต าบลบา้นกลาง

๑๔ โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ  - จัดฝึกอบรม และศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - คณะท างานศูนย์พฒันา กอง

คณะท างานศูนย์พฒันา พฒันาศักยภาพคณะท างานด้าน ดูงานด้านครอบครัวใหก้ับ ครอบครัวชุมชนมีทกัษะ ใน สวสัดิการสังคม

ครอบครัวชุมชนต าบล ครอบครัวใหก้ับคณะท างาน คณะท างานศูนย์พฒันา การปฏบิติังานด้านครอบครัว

บา้นกลาง ศูนย์พฒันาครอบครัวชุมชน ทั้ง ครอบครัว ทั้ง ๑๒ หมู่บา้น อย่างดีเยี่ยม

๑๒ หมู่บา้น ในต าบลบา้นกลาง
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๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๑๕ โครงการพฒันาวทิยากร  - เพื่อพฒันาศักยภาพผู้น า  - ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ผู้น าชุมชนมีความรู้ และ กอง

กระบวนการเพื่อพฒันา ชุมชนเกี่ยวกับการเปน็วทิยากร ด้านวทิยากรกระบวนการให้ มีทกัษะด้านวทิยากร สวสัดิการสังคม

ชุมชน กระบวนการในการจัดท าเวที กับกลุ่มผู้น าชุมชน ทั้ง ๑๒ กระบวนการในการท าหน้าที่

ประชาคมในหมู่บา้น หมู่บา้น วทิยากร กระบวนการเวที

ประชาคมหมู่บา้นได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

๑๖ โครงการเสริมสร้างสายใยรัก  - เพื่อใหส้มาชิกในครอบครัว  - จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐  - สร้างความสัมพนัธอ์ันดี กอง

ถักทอสายใยครอบครัว มีความรู้และทกัษะการด าเนิน การด ารงชีวติในครอบครัว ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว สวสัดิการสังคม

ชีวติด้วยกันอย่างมีความสุข และจัดกิจกรรมสัมพนัธใ์หก้ับ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

สมาชิกในครอบครัว ทั้ง ๑๒ ของสถาบนัครอบครัว

หมู่บา้น 



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๑๗ โครงการสงเคราะหช์่วยเหลือ  - เพื่อสงเคราะหเ์คร่ืองอุปโภค  - จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อย กอง

ผู้ยากจน ดูแลผู้ยากไร้ บริโภคที่จ าเปน็ต่อการยังชีพ ที่จ าเปน็ต่อการยังชีพ โอกาส และผู้ประสบภยั ได้ สวสัดิการสังคม

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบ ช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย ช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย รับการสงเคราะหช์่วยเหลือ

ปญัหาความเดือดร้อน โอกาส ผู้ประสบภยัพบิติั โอกาส ผู้ประสบภยั กรณีเกิด เคร่ืองอุปโภค  บริโภค ที่

กรณีเกิดภยัพบิติัฉุกเฉิน ภยัพบิติัฉุกเฉิน  เร่งช่วยเหลือ จ าเปน็

ครอบครัว และค่าใช้จ่ายในการ

บรรเทาความเดือดร้อน

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ

สงเคราะหช์่วยเหลือดูแล

ครอบครัวผ้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

และผู้ประสบปญัหาความ

เดือดร้อนเร่งด่วนในชุมชน โดย

การจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๑๘ โครงการจัดท าแผนชุมชน  - เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล  - จัดประชุมประชาคมผู้น า ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ประชาชนในชุมชนมีแผน กอง

ความจ าเปน็พื้นฐานในหมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น และ ชุมชนเปน็แนวทางในการ สวสัดิการสังคม

วเิคราะหป์ญัหา   วางแผน ประชาคม ทั้ง ๑๒ หมู่บา้น พฒันาหมู่บา้น

บรูณาการแผนจากทกุภาคส่วน 

๑๙ โครงการจัดสร้างและ  - เพื่อสร้าง และซ่อมแซมที่อยู่  - ก่อสร้าง และซ่อมแซมบา้น ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัย กอง

ซ่อมแซมบา้นผู้ยากไร้ อาศัยแก่ประชาชนผู้ยากไร้ ใหแ้ก่ประชาชนผู้ยากไร้ ที่มั่นคงแข็งแรง มีความ สวสัดิการสังคม

ในพื้นที่ต าบลบา้นกลาง ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

๒๐ โครงการอุดหนุนศูนย์พฒันา  - เพื่อส ารวจข้อมูลความจ าเปน็  - อุดหนุนเงินใหแ้ก่ศูนย์พฒันา ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐  - สมาชิกในครอบครัวเกิด กอง

ครอบครัว ๑๒ หมู่บา้นและ ส าหรับวเิคราะห ์ และวาง ครอบครัวระดับหมู่บา้น ๑๒ ความรัก สามัคคีเอื้ออาทร สวสัดิการสังคม

ศูนย์พฒันาครอบครัวต าบล แนวทางการแก้ไขปญัหา หมู่บา้น  และศูนย์พฒันา ดูแลเอาใจใส่ต่อกันเปน็

บา้นกลาง ครอบครัวในชุมชน ครอบครัวต าบลบา้นกลาง ครอบครัวที่เข้มแข็ง



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๒๑ โครงการฝึกอบรมค่าย  - เพื่อใหส้มาชิกในครอบครัว  - จัดฝึกอบรมค่ายครอบครัว ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  - ครอบครัวในชุมชนสามารถ กอง

ครอบครัวคุณธรรม อิ่มรัก มีความสุขเข้าใจบทบาทของตน คุณธรรม อิ่มรัก ปนัสุข แก่ ด ารงอยู่ร่วมกันอย่างมี สวสัดิการสังคม

ปนัสุข ที่มีต่อครอบครัว ครอบครัวทั้ง ๑๒ หมู่บา้น ความสุขและมีคุณธรรม

 - เพื่อสร้างเครือข่ายครอบครัว ในต าบลบา้นกลาง

คุณธรรมในพื้นที่

๒๒ โครงการอุดหนุน  - เพื่อส่งเสริมการท างานของ  - อุดหนุนเงินใหแ้ก่ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐  - คณะกรรมการหมู่บา้น กอง

คณะกรรมการหมู่บา้นทั้ง คณะกรรมการหมู่บา้นด้าน คณะกรรมการหมู่บา้น ทั้ง ได้ด าเนินงานด้านการ สวสัดิการสังคม

๑๒ หมู่บา้น ในต าบล การปกครอง และรักษาความ ๑๒ หมู่บา้น ปกครอง และรักษาความ

บา้นกลาง สงบเรียบร้อย สงบเรียบร้อย



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๒๓ โครงการพฒันาและ  - เพื่อใหเ้ปน็สถานที่บริการ  - ท าการปรับปรุงหอ้งให้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ต าบลบา้นกลางมีสถานที่ กอง

บริหารงานศูนย์เจริญวยั รับเล้ียงเด็กอ่อนที่มีมาตรฐาน เหมาะสมกับการดูแลเด็ก คือ บริการรับเล้ียงเด็กที่มี สวสัดิการสังคม

ต าบลบา้นกลาง สะอาด และเอื้อต่อการ  ๑) หอ้งเด็กอ่อน อายุ ๓ ถึง มาตรฐาน

(Nurseries) พฒันาการของเด็กแต่ละช่วงวยั ๘ เดือน (หนอนน้อย)  - ลดปญัหาการเล้ียงดูเด็ก

 ๒) หอ้งเด็กอายุ ๘ เดือน ถึง ของผู้ปกครองที่ติดภารกิจ

๑ ขวบ ๒ เดือน (ดักแด้) หน้าที่การงาน

 ๓) หอ้งเด็ก อายุ ๑ ขวบ ๒

เดือน ถึง ๒ ขวบคร่ึง (ผีเส้ือ)

 - จัดซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ที่

จ าเปน็ในการดูแลเด็กเล็ก



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

14,552,400    15,486,000    16,316,400    



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๒ แนวทางการส่งเสรมิกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู บรูณะสถานที่ส าคัญในต าบลบา้นกลาง

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการอุดหนุนประเพณีวดั  - เพื่อสืบสานประเพณี  - อุดหนุนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - ประเพณีประจ าต าบล กองการศึกษา

ในต าบลบา้นกลาง ประจ าวดัแต่ละวดัใหค้งอยู่ ในการจัดกิจกรรม/ ประเพณี บา้นกลางได้รับการสืบทอด

กับวถิีชีวติคนในหมู่บา้น ในต าบลบา้นกลาง จ านวน ใหด้ ารงอยู่ในชุมชน

 - เพื่อใหป้ระชาชนในต าบล ๑๐  วดั

บา้นกลางมีความรัก  ความ

สามัคคี และจรรโลงพระพทุธ

ศาสนาใหค้งอยู่ตลอดไป

๒ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ  - เพื่อใหค้ณะกรรมการสภา  - จัดอบรม และศึกษาดูงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - คณะกรรมการสภา กองการศึกษา

คณะกรรมการสภาวฒันธรรม วฒันธรรมต าบลเกิดแนวคิด ด้านวฒันธรรม และแนวทาง วฒันธรรมต าบลบา้นกลาง

ต าบลบา้นกลาง และเหน็ช่องทางในการ การขับเคล่ือนสภาวฒันธรรม เกิดแนวคิด และเหน็ช่องทาง

อนุรักษส่์งเสริมกิจกรรมด้าน ต าบลใหสู่้เปา้หมาย การอนุรักษส่์งเสริมกิจกรรม

วฒันธรรม ด้านวฒันธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๒ แนวทางการส่งเสรมิกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู บรูณะสถานที่ส าคัญในต าบลบา้นกลาง

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓ โครงการวนัส าคัญทาง  - เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และ  - จัดกิจกรรมตักบาตร ๑๕๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐  - เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

ศาสนา ประชาชนในต าบลบา้นกลาง เทโวโรหนะหลังวนัออกพรรษา ในต าบลบา้นกลาง ตลอดจน

ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ๑ วนั  คณะผู้บริหาร พนักงาน

ของพระพทุธศาสนา  - จัดกิจกรรมถวายเทยีนจ าน า เทศบาลมีความตระหนักใน

 - เพื่อปลูกฝังคุณธรรม พรรษาทั้ง ๑๐ วดั ในต าบล ความส าคัญของการประพฤติ

จริยธรรมใหแ้ก่เด็ก เยาวชน บา้นกลาง ตนใหถู้กต้องตามหลักศาสนา

และประชาชนในต าบล  - จัดกิจกรรมเข้าวดัฟงัเทศน์

บา้นกลางในการประพฤติตน ช่วงเข้าพรรษา ณ วดัใน

ใหถู้กต้องตามหลักศาสนาพทุธ บา้นกลาง 

 - จัดกิจกรรมวนัวสิาขบชูา
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๓.๒ แนวทางการส่งเสรมิกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู บรูณะสถานที่ส าคัญในต าบลบา้นกลาง

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๔ โครงการปรับปรุงสถานที่  - เพื่อใหม้ีสถานที่เคารพ  - ย้ายอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - พี่น้องประชาชนในต าบล กองการศึกษา

ประดิษฐานอนุสาวรีย์ สักการะ เปน็ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จากบริเวณที่ต้ังเดิมเข้าไปอยู่ มีวฒันธรรมทางจิตใจ และ

เจ้าแม่จามเทว ีและภมูิทศัน์ ประชาชนในต าบลอย่าง ภายในด้านหน้าสนามกีฬา มีอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี

โดยรอบ เหมาะสม และสวยงาม ที่จะสร้างใหม่ ส าหรับเคารพสักการะ อย่าง

 - ปรับปรุงภมูิทศัน์ และตกแต่ง สมพระเกียรติ

บริเวณโดยรอบ
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๓.๒ แนวทางการส่งเสรมิกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู บรูณะสถานที่ส าคัญในต าบลบา้นกลาง

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

3,050,000  475,000     475,000     



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๓ แนวทางการสืบสาน อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ินในชุมชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการสืบสานประเพณี -  เพื่อเปน็การสืบสานประเพณี -  จัดกิจกรรมวนัลอยกระทงให้ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ -  ประเพณีและวฒันธรรมได้ กองการศึกษา

ลอยกระทง ที่ดีงามของไทย ประชาชนในต าบลบา้นกลาง รับการอนุรักษไ์ว้

 - เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน

วฒันธรรมที่สืบทอดกันมา

๒ โครงการสืบสานประเพณี -  เพื่อเปน็การสืบสานประเพณี -  จัดกิจกรรมวนัสงกรานต์ให้ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ -  ประเพณีและวฒันธรรมได้ กองการศึกษา

สงกรานต์ ที่ดีงามของไทย  ประชาชนในต าบลบา้นกลาง รับการอนุรักษไ์ว้

 - เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน

วฒันธรรมที่สืบทอดกันมา

๓ โครงการส่งเสริมประเพณี -  เพื่อเปน็การสืบสานประเพณี -  ส่งเสริมสนับสนุนประเพณี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -  ประเพณีประจ าต าบล กองการศึกษา

ประจ าต าบลบา้นกลาง ที่ดีงามของไทย ประจ าต าบลบา้นกลาง เช่น บา้นกลางได้รับการสืบทอด

 - เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ สลากภตัร,งานฉลองสมโภชน์ และอนุรักษรั์กษาไว้

วฒันธรรมที่สืบทอดกันมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๓ แนวทางการสืบสาน อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ินในชุมชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๔ โครงการอุดหนุนประเพณี -  เพื่อเปน็การอนุรักษแ์ละ  - อุดหนุนงบประมาณในการจัด ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ -  ประเพณีและวฒันธรรมได้ กองการศึกษา

หมู่บา้นในต าบลบา้นกลาง สืบสานประเพณีที่ดีงาม ประเพณีปา๋งเก้า หมู่ที่ ๑๑ รับการอนุรักษไ์ว้

ของทอ้งถิ่น บา้นหอชัย (๑๐๐,๐๐๐.-บาท)

-  เพื่อเปน็การสร้างความ  - อุดหนุนงบประมาณในการจัด

สามัคคี และส่งเสริมความ ประเพณีท าบญุหอเจ้าบา้น

เข้มแข็งแก่คนในทอ้งถิ่น หมู่ที่ ๑๒ บา้นแจ่มพฒันา

(จ านวน ๓๐,๐๐๐.-บาท)

๕ โครงการเทศกาลล าไย ผลไม้  - เพื่อเปน็การสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ประเพณีและวฒันธรรม กองการศึกษา

มหศัจรรย์ เมืองล าพนู ที่ดีงามของจังหวดัล าพนู ล าไย ของจังหวดัล าพนู เช่น ได้รับการอนุรักษไ์ว้

 - เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ เดินขบวน จัดนิทรรศการ ฯลฯ

การจัดงานใหเ้ปน็ที่รู้จักแก่

ประชาชนโดยทั่วไป



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๓ แนวทางการสืบสาน อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ินในชุมชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๖ โครงการส่งเสริมประเพณี  - เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และ  - จัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐  - ประเพณีและวฒันธรรม กองการศึกษา

ส าคัญของจังหวดัล าพนู ประชาชนในต าบลบา้นกลาง สรงน้ าพระบรมธาตุหริภญุชัย ได้รับการอนุกรักษไ์ว้

เหน็ความส าคัญของประเพณี (จ านวน ๔๕,๐๐๐.-บาท)

ในจังหวดัล าพนู  - จัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน

 - เพื่อสร้างความร่วมมือ และ แหน่้ าทพิย์ดอยขะม้อ

เครือข่ายทางศาสนาของ (จ านวน ๓๐,๐๐๐.-บาท)

ประชาชนทั้งจังหวดัล าพนู  - จัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน

ไหวส้าปา๋รมีครูบาศรีวชิัย

(จ านวน ๑๕,๐๐๐.-บาท)

๗ โครงการอุดหนุนสภา  - เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน  - อุดหนุนงบประมาณให้ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  - สภาวฒันธรรมต าบล กองการศึกษา

วฒันธรรมต าบลบา้นกลาง ของสภาวฒันธรรมต าบล สภาวฒันธรรมต าบลบา้นกลาง บา้นกลางมีการบริหารงาน

บา้นกลาง ตามโครงการที่เสนอขอรับการ ที่มีประสิทธภิาพมากขึ้น

สนับสนุน พร้อมทั้งส่งเสริมวฒันธรรม



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๓ แนวทางการสืบสาน อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ินในชุมชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๘ โครงการอุดหนุนกลุ่ม  -  เพื่อส่งเสริมสืบสาน และ  - อุดหนุนงบประมาณใหก้ลุ่ม ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐  - ศิลปวฒันธรรม และ กองการศึกษา

อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม อนุรักษป์ระเพณีการตีกลอง เพื่อใช้ฟื้นฟแูละพฒันา การแสดงล้านนาได้รับการ

การแสดงล้านนา สะบดัชัย ศักยภาพของกลุ่มอนุรักษ์ สืบทอดจากเยาวชน และ

 -  เพื่อใหเ้ยาวชนได้ใช้เวลาวา่ง สืบสานศิลปะการแสดงล้านนา ประชาชนในชุมชน

ใหเ้กิดประโยชน์ในการรวม ได้แก่

กลุ่มฝึกการตีกลองสะบดัชัย    ๑. การตีกลองสะบดัชัย 

หมู่ที่  ๑  บา้นพญาผาบ

จ านวน ๔,๐๐๐.-บาท

   ๒. การตีกลองมองเซิง 

หมู่ที่  ๕  บา้นศรีชุม

จ านวน ๔,๐๐๐.-บาท

   ๓. การตีกลองสะบดัชัย 

หมู่ที่  ๑๒ บา้นแจ่มพฒันา

จ านวน ๔,๐๐๐.-บาท



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๓ แนวทางการสืบสาน อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ินในชุมชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๙ โครงการฝึกสอนดนตรี  -  เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาวา่ง  - ฝึกสอนเด็ก และเยาวชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  -  เด็ก และเยาวชนมีความ กองการศึกษา

พื้นเมืองภาคฤดูร้อน  ใหเ้กิดประโยชน์แก่เด็ก ในต าบลบา้นกลาง ใหไ้ด้เข้าร่วม ตระหนัก และเหน็คุณค่าของ

และเยาวชนในช่วงปดิภาคเรียน ฝึกซ้อมดนตรีพื้นเมือง จ านวน การอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรม

 -  เพื่อเปน็การอนุรักษด์นตรี ๓๐ คน ต่อเนื่องทกุปี พื้นเมือง และเปน็การใช้

พื้นเมือง เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๓ แนวทางการสืบสาน อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ินในชุมชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

832,000    832,000    832,000    



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๔ แนวทางการส่งเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการส่งเสริมพทุธศาสนา -  เพื่อเปน็การปลูกฝังคุณธรรม  - อุดหนุนงบประมาณการ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ -  เด็กและเยาวชนในต าบล กองการศึกษา

พฒันาคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมใหแ้ก่เด็ก เยาวชน จัดกิจกรรมอุปสมบท / บา้นกลาง มีคุณธรรมและ

แก่เด็ก เยาวชน และ และประชาชนในต าบล บรรพชาสามเณรและบวช จริยธรรม 

ประชาชนต าบลบา้นกลาง  - เพื่อสืบสานประเพณีของ ศีลจาริณีใหแ้ก่เด็กเยาวชนและ  - กิจกรรม และประเพณี

ศาสนาพทุธใหค้งอยู่ตลอดไป ประชาชนในต าบลบา้นกลาง ส าคัญทางพทุธศาสนาได้รับ

 - เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และ (๓๐๐,๐๐๐ บาท) การสืบทอด

ประชาชนเหน็ความส าคัญ  - อุดหนุนกิจกรรมการสอน

และยึดมั่นในพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาวนัอาทติย์

แก่เด็กและเยาวชน

(๕๐,๐๐๐ บาท)

 - อุดหนุนกิจกรรมอบรม

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ในต าบลบา้นกลาง

(๕๐,๐๐๐ บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๔ แนวทางการส่งเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

400,000     400,000     400,000     



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๕ แนวทางการสนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการรวมพลังแผ่นดิน  - เพื่อบรูณาการหน่วยงาน  - สนับสนุนหน่วยงานที่มี ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - ต าบลบา้นกลางมีการ กอง

ขจัดส้ินยาเสพติด ทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ ด าเนินงานปอ้งกัน และแก้ไข สาธารณสุขและ

ด าเนินงานปอ้งกัน และแก้ไข ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดใน ปญัหายาเสพติดอย่างมี ส่ิงแวดล้อม

ปญัหายาเสพติดภายใต้ศูนย์ พื้นที่เพื่อปอ้งกันและ ประสิทธภิาพ 

ปฏบิติัการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ปราบปรามยาเสพติดในต าบล

ยาเสพติด ทต.บา้นกลาง ใหห้มดไป

๒ โครงการเงินอุดหนุนกลุ่ม  - เพื่อสร้างแรงจูงใจ กระแส  - อุดหนุนงบประมาณแก่กลุ่ม ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐  - ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชน กอง

อส.ปปส. ความร่วมมือของประชาชน อส.ปปส. ทั้ง ๑๒ หมู่บา้น มีความรู้ ตระหนักถึงพษิภยั สาธารณสุขและ

หรือกลุ่ม อส.ปปส. ในการ หมู่บา้นละ ๒๐,๐๐๐ บาท ของยาเสพติด และมีแรง ส่ิงแวดล้อม

ต่อต้านยาเสพติด ใหเ้ปน็ชุมชน จูงใจในการต่อต้านยาเสพติด

ปลอดยาเสพติด

๓ โครงการเงินอุดหนุน ศพส.  - เพื่ออุดหนุนการด าเนินงาน  - อุดหนุนงบประมาณแก่ ศพส. ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ปญัหายาเสพติดใน กอง

จังหวดัล าพนู ควบคุมปอ้งกันยาเสพติด จังหวดัล าพนู ในการปอ้งกัน จังหวดัล าพนูลดลง สาธารณสุขและ

ของจังหวดัล าพนู และปราบปรามยาเสพติด ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๕ แนวทางการสนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๔ โครงการเงินอุดหนุน ศตส.  - เพื่ออุดหนุนการด าเนินงาน  - อุดหนุนงบประมาณแก่ ศตส. ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ปญัหายาเสพติดใน กอง

อ าเภอเมืองล าพนู ควบคุมปอ้งกันยาเสพติด อ าเภอเมืองล าพนู ในการ อ าเภอเมืองล าพนูลดลง สาธารณสุขและ

ของอ าเภอเมืองล าพนู ปอ้งกันและปราบปราม ส่ิงแวดล้อม

ยาเสพติด

๕ โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกัน  - เพื่อใหน้ักเรียน เยาวชน ใน  - จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - นักเรียนในทอ้งถิ่นมีความรู้ กองการศึกษา

ยาเสพติดในโรงเรียนทอ้งถิ่น เขตต าบลบา้นกลาง ตระหนักถึง ยาเสพติดใหแ้ก่นักเรียนใน ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย

โทษของยาเสพติด และการ โรงเรียนทอ้งถิ่น ของส่ิงเสพติด

ปอ้งกันอันตรายจากยาเสพติด

 -  เพื่อใหน้ักเรียนรู้ถึงปญัหา

วธิแีก้ไขและหา่งไกลยาเสพติด



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๕ แนวทางการสนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

650,000    650,000    650,000    



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๖ แนวทางการส่งเสรมิสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการเสริมสร้างทกัษะชีวติ  - เพื่อสร้างทกัษะชีวติแก่เด็ก  - จัดกิจกรรมเสริมทกัษะชีวติ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - เด็ก เยาวชน ตระหนักถึง กอง

แก่เด็กและเยาวชนต าบล เยาวชนและใหต้ระหนักถึง ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน ทั้ง ๑๒ การมีส่วนร่วมในการดูแล สวสัดิการสังคม

บา้นกลาง การมีส่วนร่วมในชุมชน หมู่บา้น โดยการจัดอบรมให้ เฝ้าระวงัปญัหาสังคมได้

ความรู้ 

๒ โครงการพฒันาเด็ก และ  - เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนใน  - จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้  ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - เด็ก เยาวชนได้รับการ กอง

เยาวชนในชุมชน ชุมชนได้รับการพฒันาและ ต าบล ๑ ศูนย์การเรียนรู้ ให้ ดูแลและส่งเสริมพฒันาการ สวสัดิการสังคม

เติบโตอย่างมีคุณภาพ แก่เด็กและเยาวชนในต าบล เรียนรู้อย่างทั่วถึง และมี

บา้นกลาง ประสิทธภิาพ

๓ โครงการอุดหนุนสภาเด็กและ  - เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการ  - อุนหนุนงบประมาณใหแ้ก่ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  - กลุ่มเด็กและเยาวชนใน กอง

เยาวชนต าบลบา้นกลาง จัดกิจกรรมกลุ่มสภาเด็ก กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน ต าบลบา้นกลางมีพื้นที่ สวสัดิการสังคม

และเยาวชน ต าบลบา้นกลาง ในการท ากิจกรรมเพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๖ แนวทางการส่งเสรมิสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๔ โครงการวนัเยาวชนแหง่ชาติ  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนได้ท า  - จัดกิจกรรมวนัเยาวชนให้ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  - เยาวชนในพื้นที่ต าบล กอง

กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์ เยาวชนในต าบลบา้นกลาง บา้นกลางได้ร่วมกันท า สวสัดิการสังคม

 - เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนใช้ และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกัน กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์

เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ ท ากิจกรรมที่เปน็ประโยชน์  

ส าหรับเยาวชน

๕ โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนได้ท า  - จัดการอบรมและศึกษา ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  -  เยาวชนในพื้นที่ต าบล กอง

เยาวชนต าบลบา้นกลาง กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์ ดูงานใหก้ับเยาวชนในต าบล บา้นกลางได้ร่วมกันท า สวสัดิการสังคม

 - เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนใช้ บา้นกลาง กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์

เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์

๖ โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อเปน็การส่งเสริมการ  - จัดการอบรมบคุลากรพี่เล้ียง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - เยาวชนในพื้นที่ต าบล กอง

บคุลากรพี่เล้ียงเด็กประจ า พฒันาศักยภาพบคุลากร ประจ าศูนย์เจริญวยั บา้นกลาง ได้ร่วมกันท า สวสัดิการสังคม

ศูนย์เจริญวยั เนอร์สเซอร่ี พี่เล้ียงเด็กประจ าศูนย์เจริญวยั เนอร์สเซอร่ี ต าบลบา้นกลาง กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์

ต าบลบา้นกลาง เนอร์สเซอร่ี ต าบลบา้นกลาง



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๖ แนวทางการส่งเสรมิสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๗ โครงการจัดต้ังศูนย์ดูแล  - เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ  - จัดต้ังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบล กอง

ผู้สูงอายุในชุมชน (บา้นกลาง พฒันาคุณภาพชีวติใหแ้ก่ ชุมชนต าบลบา้นกลาง บา้นกลาง ได้ร่วมกันท า สวสัดิการสังคม

ของผู้สูงอาย)ุ ผู้สูงอายุ  - จัดซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ ในการ กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

 - เพื่อเปน็ศูนย์กลางในการ ด าเนินงานของศูนย์ดูแล  - ผู้สูงอายุได้รับการดูแล

ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดย ผู้สูงอายุ เช่น ตู้เก็บเอกสาร, ทั้งทางด้านร่างกายและ

การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น โต๊ะ, เก้าอี้ และชั้นวางของ จิตใจ

การใหบ้ริการสาธารณสุข ฯลฯ  - ชุมชนเล็งเหน็ถึงความ

และนันทนาการ ส าคัญของผู้สูงอายุ

 - เพื่อใหชุ้มชนได้เล็งเหน็ถึง

ความส าคัญของผู้สูงอายุ



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๖ แนวทางการส่งเสรมิสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๘ โครงการเปดิบา้นหนูน้อย  - เพื่อเสริมสร้างความรู้  - จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - กลุ่มเด็ก และเยาวชนใน กอง

ครอบครัวเนอร์สเซอร่ี ต าบล ความเข้าใจ และแนวทางการ ความเข้าใจในการด าเนินงาน ต าบลบา้นกลาง มีพื้นที่ใน สวสัดิการสังคม

บา้นกลาง ด าเนินงานของศูนย์เจริญวยั ของศูนย์เจริญวยั เนอร์สเซอร่ี การท ากิจกรรมเพิ่มขึ้น

เนอร์สเซอร่ี ใหแ้ก่ผู้ปกครอง ต าบลบา้นกลาง ใหแ้ก่

ผู้ปกครอง

๙ โครงการส่งเสริมสุนทรีภาพ  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนใช้  - จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี/ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - เด็ก และเยาวชนในต าบล กองการศึกษา

ด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์จาก นาฏศิลปใ์หผู้้ปกครองหรือ บา้นกลางมีความสามารถ

แก่เด็กและเยาวชน การเล่นดนตรี/ นาฏศิลป์ ประชาชนได้รับชม และมีทกัษะในการเล่น

 - เพื่อพฒันาทกัษะด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์

และดนตรีแก่เยาวชน  - เด็ก และเยาวชนมี

พฒันาการด้านอารมณ์

และสติปญัญาในเชิง

สร้างสรรค์



๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๖ แนวทางการส่งเสรมิสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

2,800,000   800,000      800,000      



๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑  แนวทางการสรา้งองค์ความรูแ้ละจิตส านึกในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการเรารักษส่ิ์งแวดล้อม  - เพื่อปลูกจิตส านึกให้  - จัดงานเนื่องในวนั ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - เยาวชนและประชาชน กอง

เยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่ิงแวดล้อมโลก ๕ มิ.ย. ของ ร่วมกันรับผิดชอบ เข้าใจและ สาธารณสุขและ

ได้ตระหนักถึงปญัหา ทกุป ีเพื่อรณรงค์เผยแพร่ ปฏบิติักิจกรรมเพื่อคุณภาพ ส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อน กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน ส่ิงแวดล้อมและลดปญัหา

ในชุมชน โดยการจัดงาน โลกร้อน

รณรงค์ จัดนิทรรศการ

จัดท าส่ือส่ิงพมิพเ์ผยแพร่

๒ โครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บา้น  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน  - จัดกิจกรรมประกวดชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ต าบลบา้นกลางมีภมูิทศัน์ กอง

น่ามอง ร่วมกันปรับปรุงภมูิทศัน์ของ น่าอยู่ หมู่บา้นน่ามอง โดยจัด ที่สะอาด สวยงาม และมีสภาพ สาธารณสุขและ

ชุมชน/ หมู่บา้น ใหเ้กิดความ สรรเงินรางวลัและใบประกาศ แวดล้อมที่ดี ส่ิงแวดล้อม

สะอาด สวยงาม น่าอยู่ และ เกียรติคุณชุมชน/ หมู่บา้น

มีส่ิงแวดล้อมที่ดี ที่ผ่านเกณฑ์

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ ผลลัพธ์



๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑  แนวทางการสรา้งองค์ความรูแ้ละจิตส านึกในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ
โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ ผลลัพธ์

100,000   100,000   100,000   



๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒  แนวทางการดูแล เฝ้าระวังและปอ้งกันทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรกัษาความสมดุลของระบบนิเวศน์

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการก าจัดผักตบชวา และ  - เพื่อปอ้งกันอุทกภยัในช่วง  - ก าจัดผักตบชวาในล าน้ า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - การเกิดอุทกภยัลดลง และ ส านักปลัด

วชัพชืในล าน้ า ฤดูฝน และเพิ่มระบบนิเวศน์ ในพื้นที่ต าบลบา้นกลาง ประชาชนในต าบลบา้นกลาง เทศบาล

ในล าน้ าใหม้ีความสมดุล สามารถใช้ประโยชน์จาก

ล าน้ าได้อย่างเต็มที่

๒ โครงการจ้างเหมาแรงงาน  - เพื่อใหอ้าคารสถานที่ของ  - จ้างเหมาแรงงานกวาดถนน ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐  - ภมูิทศัน์ของอาคารสถานที่ ส านักปลัด

รักษาความสะอาดอาคาร เทศบาลและที่ทางสาธารณะ และท าความสะอาดถนน และที่ทางสาธารณะในต าบล เทศบาล

สถานที่และที่ทางสาธารณะ ในเขตต าบลมีความสะอาด ที่สาธารณะ และลานกิจกรรม มีความสะอาด และเปน็ กอง

สวยงาม  และเปน็ระเบยีบ ประจ าหมู่บา้น ระเบยีบเรียบร้อย สาธารณสุขและ

เรียบร้อย ส่ิงแวดล้อม

๓ โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพ  - เพื่อติดตาม ตรวจสอบ   - เก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐   - ต าบลบา้นกลางมีระบบ กอง

น้ าประปาและแหล่งน้ า คุณภาพของแหล่งน้ าประปา วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ เฝ้าระวงั เตือนภยั และแก้ไข สาธารณสุขและ

ธรรมชาติ แหล่งน้ าสาธารณะในต าบล ระบบประปาหมู่บา้น ๑๒ แหง่ ปญัหาการปนเปื้อนของ ส่ิงแวดล้อม

ใหม้ีค่าไม่เกินมาตรฐานที่ และคลองน้ าสาธารณะ ๕ แหง่ แหล่งน้ าได้ทนัทว่งที

ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒  แนวทางการดูแล เฝ้าระวังและปอ้งกันทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรกัษาความสมดุลของระบบนิเวศน์

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

390,000    390,000    390,000    



๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๓ แนวทางการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

หน่วย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการจัดการส่ิงปฏกิูล  - เพื่อสร้างระบบบ าบดัส่ิง  - สร้างระบบบ าบดัส่ิงปฏกิูล ๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐  - ต าบลบา้นกลางมีการ กอง
อย่างมีประสิทธภิาพและ ปฏกิูลที่มีประสิทธภิาพ และ ตามหลักสุขาภบิาลที่สามารถ จัดการส่ิงปฏกิูลอย่างมี สาธารณสุขและ
ยั่งยืน ถูกต้องตามหลักสุขาภบิาล รองรับส่ิงปฏกิูลได้อย่าง ประสิทธภิาพและเกิดความ ส่ิงแวดล้อม

พร้อมทั้งสร้างกระบวนการ พอเพยีงและมีประสิทธภิาพ ยั่งยืน
บริหารจัดการส่ิงปฏกิูลอย่างมี จ านวน ๑ แหง่
ระบบ

๒ โครงการจัดการขยะมูลฝอย  - เพื่อบริหารจัดการขยะ  - จัดจ้างเหมาแรงงานเพื่อ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐  - สามารถคัดแยกขยะใน กอง
ตามหลักสุขาภบิาล มูลฝอยในเขตพื้นที่ต าบล เก็บขนขยะในเขตพื้นที่ พื้นที่ต าบลบา้นกลาง และ สาธารณสุขและ

บา้นกลาง ใหเ้ปน็ไปอย่างมี ต าบลบา้นกลาง ง่ายต่อการจัดการ ส่ิงแวดล้อม
ประสิทธภิาพ  - จ้างเอกชนเก็บขนขยะไป  - ไม่มีขยะตกค้างในเขต
 - เพื่อลดปญัหามลภาวะ ก าจัดในสถานที่ที่ก าจัดขยะ พื้นที่ต าบลบา้นกลาง 
ในต าบลบา้นกลาง ที่ได้มาตรฐานและถูก

กฎหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๓ แนวทางการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

หน่วย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓ โครงการจัดท าปุ๋ยหมักจาก    -  เพื่อสร้างกระบวนการ    -  สร้างโรงงานท าปุ๋ยหมัก ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ต าบลบา้นกลางสามารถ กอง
ขยะอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองจักรต่างๆ ลดปริมาณขยะ โดยการ สาธารณสุขและ

มูลฝอย ในการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ ฝังกลบ และน าไปผลิต ส่ิงแวดล้อม
รวมของเทศบาลต าบล ปุ๋ยอินทรีย์
บา้นกลาง

๔ โครงการจัดซ้ือรถกระบะ  - เพื่อรองรับขยะ และเศษ    - จัดซ้ือรถกระบะบรรทกุ ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐  - ต าบลบา้นกลางสามารถ กอง
บรรทกุขยะมูลฝอย อาหารในครัวเรือน ขนาด ๔ ล้อ จ านวน ๑ คัน ลดปริมาณขยะ และสามารถ สาธารณสุขและ

ส าหรับรองรับขยะ และเศษ จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธภิาพ ส่ิงแวดล้อม
อาหารในครัวเรือน ยิ่งขึ้น

๕ โครงการจัดซ้ือรถสูบ  - เพื่อใช้ในการใหบ้ริการ  - จัดซ้ือรถสูบส่ิงปฏกิูล ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐  - ต าบลบา้นกลางสามารถ กอง
ส่ิงปฏกิูล ประชาชนในการสูบส่ิงปฏกิูล จ านวน ๑ คัน เพื่อใหบ้ริการ จัดการส่ิงปฏกิูล ได้ตามหลัก สาธารณสุขและ

ในชุมชน ประชาชน สุขาภบิาล ส่ิงแวดล้อม



๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๓ แนวทางการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

หน่วย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๖ โครงการจัดซ้ือรถหน้าตัก  - เพื่อน าไปใช้งานแทนรถ  - จัดซ้ือรถหน้าตักหลังขุด ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐  - การขนถ่ายขยะมูลฝอย กอง
หลังขุด คันเก่าที่มีอายุการใช้งาน จ านวน  ๑  คัน ราคาตาม ส่งรถบรรทกุขยะรวดเร็ว สาธารณสุขและ

มานานกวา่ ๑๕ ป ีและมี มาตรฐานครุภณัฑ์ มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น ส่ิงแวดล้อม
สภาพช ารุดทรุดโทรม

๗ โครงการจัดซ้ือรถสุขา     - เพื่อรองรับการบริการ    - จัดซ้ือรถสุขาเคล่ือนที่ ๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๐     -  ต าบลบา้นกลาง กอง
เคล่ือนที่ สุขาภบิาลส าหรับส่ิงปฏกิูล ขนาด ๖ ล้อ จ านวน ๑ คัน สามารถจัดการปญัหา สาธารณสุขและ

ในงานส าคัญต่างๆของ ความไม่พอเพยีงในการให้ ส่ิงแวดล้อม
ต าบลบา้นกลาง บริการสุขาในงานส าคัญ

๘ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อด าเนินงานระบบผลิต  - บริหารจัดการระบบผลิต ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - ต าบลบา้นกลางสามารถ กอง
ระบบพลังงานจากขยะ ก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ พลังงานใหเ้กิดประสิทธภิาพ บริหารจัดการขยะอย่างมี สาธารณสุขและ
ชุมชน สามารถน าไปใช้ในกิจกรรม และยั่งยืน โดยการจัดซ้ือวสัดุ ระบบ สามารถเปล่ียนไป ส่ิงแวดล้อม

ของครัวเรือน ครุภณัฑ์ต่างๆ ใช้ในการ เปน็พลังงานทางเลือกกลับมา
 - เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ ด าเนินงานของระบบ ใช้ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่าย
วา่จ้างเอกชนในการขนขยะ และลดปญัหาภาวะโลกร้อน
ไปก าจัด



๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๓ แนวทางการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

หน่วย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๙ โครงการก่อสร้างอาคาร  - เพื่อปอ้งกันกล่ินของขยะ  - ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐  - เทศบาลต าบลบา้นกลาง กอง
คัดแยกขยะ ออกไปรบกวนชุมชนใกล้เคียง มีการจัดการขยะอย่างถูก สาธารณสุขและ

 - เพื่อใช้เปน็สถานที่ในการ หลักสุขาภบิาล ไม่ส่งผล ส่ิงแวดล้อม
คัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณ กระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ขยะมูลฝอย

๑๐ โครงการจัดซ้ือถังขยะ  - เพื่อจัดเก็บขยะใหถู้กหลัก  - จัดซ้ือถังขยะ ขนาด ๒๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐  - ชุมชนสะอาดปราศจาก กอง
เพื่อบริการชุมชน สุขาภบิาล ลิตร ส าหรับครัวเรือนในต าบล ขยะ สาธารณสุขและ

บา้นกลาง  - ประชาชนมีถังขยะรองรับ ส่ิงแวดล้อม
ปริมาณขยะอย่างเพยีงพอ 



๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๓ แนวทางการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

หน่วย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

8200000 31000000 7700000



๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๔ แนวทางการบรหิารจัดการทรพัยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

๑ โครงการขุดลอกล าเหมือง  - เพื่อการบริหารทรัพยากรน  า  - ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - สามารถปอ้งกันการเกิด กองช่าง

สาธารณะ/ ล าหว้ยในต าบล และเพิ่มประสิทธภิาพระบบ  /ล าหว้ยในต าบล   ตามการ อุทกภยัในช่วงฤดูน  าหลาก

กระจายน  า ทั งในเขตและ ส ารวจประมาณการของ และสามารถใช้เปน็แหล่งน  า

นอกเขตชลประทาน เทศบาล  จากข้อเสนอของ ส าหรับการเกษตร

 - เพื่อแก้ไขปญัหาอุทกภยั ประชาชนหรือผู้น าทอ้งถิ่น

น  าทว่มในช่วงฤดูน  าหลาก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๔ แนวทางการบรหิารจัดการทรพัยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐



๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๕  แนวทางการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปอ้งกันและควบคุมมลพิษในชุมชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๖  แนวทางการปอ้งกันและควบคุมมลพิษในชุมชนโดยการจัดการขยะมูลฝอยและบา้บดัน ้าเสียรวม

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

๑ โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้  - เพื่อปรับเปล่ียนเทคโนโลยี  - ก่อสร้างระบบก าจัดขยะ ๐ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐  - เทศบาลต าบลบา้นกลาง กอง

การจัดการขยะมูลฝอยแบบ การก าจัดขยะมูลฝอยใหม้ี มูลฝอยแบบครบวงจร ๑ ระบบ สามารถบริหารจัดการ สาธารณสุขและ

ครบวงจร ประสิทธภิาพสูงสุด ครบวงจร ประกอบด้วย การแยกขยะ และก าจัดขยะมูลฝอยได้ ส่ิงแวดล้อม

 - เพื่อรองรับปริมาณขยะ การผลิตไบโอแก็ส การผลิต อย่างครบวงจร 

ในการก าจัดจาเทศบาล กระแสไฟฟา้ การผลิตปุ๋ย มีประสิทธภิาพ และไม่ส่ง

และ อปท.อื่น การเผา  การผลิตอิฐบล็อก ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

 - เพื่อปอ้งกันการเกิดแหล่ง ตามผลการศึกษา บริเวณที่ดิน อย่างยั่งยืน

เพาะพนัธุเ์ชื้อโรค ของเทศบาล ประมาณ ๖ ไร่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๖  แนวทางการปอ้งกันและควบคุมมลพิษในชุมชนโดยการจัดการขยะมูลฝอยและบา้บดัน ้าเสียรวม

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๒ โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อพฒันาเทคโนโลยีการ  - ก่อสร้างระบบรวบรวมและ ๐ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐  - ประชาชนและครัวเรือน กอง

รวบรวมและบ าบดัน้ าเสีย ก่อสร้างระบบรวบรวมและ บ าบดัน้ าเสียชุมชน จ านวน ตลอดจนอาคารต่างๆ สาธารณสุขและ

ชุมชน บ าบดัน้ าเสียที่เหมาะสมกับ ๑ ระบบ ตามผลการศึกษา ในต าบลบา้นกลางสามารถ ส่ิงแวดล้อม

พื้นที่และมีประสิทธภิาพสูงสุด บริเวณที่ดินของเทศบาล ปล่อยน้ าทิ้งเข้าสู่ระบบ

 - เพื่อรองรับปริมาณน้ าเสีย ประมาณ ๕๐ ไร่ รวบรวมและบ าบดัน้ าเสีย

เข้าสู่ระบบบ าบดั อย่างมีประสิทภิาพ และไม่

 - เพื่อปอ้งกันและรักษา ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

สภาพแวดล้อมด้านการบ าบดั ถูกต้องตามหลักวชิาการและ

น้ าเสียใหถู้กต้องตามหลัก ไม่ส่งผลกระทบต่อปญัหา

สุขาภบิาล ส่ิงแวดล้อม



๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๖  แนวทางการปอ้งกันและควบคุมมลพิษในชุมชนโดยการจัดการขยะมูลฝอยและบา้บดัน ้าเสียรวม

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต้าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

-                   800,000,000        -                   



๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

หน่วย
๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ  -  เพื่อส่งเสริมและพฒันา -  จัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  เด็กมีความกล้าแสดงออก กองการศึกษา
ความสามารถของเด็ก กับหน่วยงานภายนอกที่ ตามความสามารถ
 -  เพื่อเปน็การส่งเสริมความ เข้าร่วม
กล้าแสดงออกของเด็ก

๒ โครงการพฒันาคุณภาพ  - เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กมี -  จัดกิจกรรมอบรม และส่งครู ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  -ครูมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง กองการศึกษา
การจัดการศึกษาของ มาตรฐาน ตามมาตรฐานกรม- เข้ารับการอบรมด้านการประกัน การประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส่งเสริมฯ และมาตรฐาน สมศ. คุณภาพการจัดการเรียน  - ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้น

 - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใหก้ับ การสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ผู้เรียนเปน็ส าคัญ
ผู้ปกครองเด็กเล็ก  - จัดกิจกรรมการพฒันาส่ือ  - เด็กเล็กได้เรียนรู้จากส่ือ
 - เพื่อใหเ้ด็กเล็กได้เรียน ผลิตส่ือและแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ
ในศูนย์ฯ ที่มีคุณภาพ  - ด าเนินกิจกรรมตามระบบ  - ครู ผู้ปกครอง ส่ือสาร
 - เด็กเล็กได้เรียนรู้จากแหล่ง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตรงกันเพื่อพฒันาและแก้
เรียนรู้นอกสถานที่  - จัดกิจกรรมทศันศึกษาดูงาน ปญัหาเด็กได้

ของเด็กเล็ก  -เด็ก น.ร.ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
มีประสบการณ์จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก
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๓ โครงการมอบสัมฤทธบิตัร  -  เพื่อเปน็การเสริมสร้าง  -  จัดงานมอบสัมฤทธบิตัร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  เด็กนักเรียนเกิดความ กองการศึกษา
และประกาศนียบตัรแก่ ก าลังใจใหก้ับเด็ก และมอบประกาศนียบตัรให้ เชื่อมั่น และมีขวญัก าลังใจ
เด็กนักเรียน โรงเรียน  -  เพื่อเปน็การสร้างความ แก่เด็กนักเรียนที่จบการศึกษา ในการศึกษาต่อในระดับ
บา้นกลางวทิยานุกูล เชื่อมั่นใหก้ับประชาชนในการ ระดับชั้นอนุบาล  ๓  และ ที่สูงขึ้น

จัดการศึกษาของเทศบาล ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๖  - เด็กนักเรียนเกิดความรัก
ต าบลบา้นกลาง ความผูกพนัต่อสถานศึกษา

๔ โครงการงานมหกรรม - เพื่อแสดงผลงานวชิาการของ  - ครูโรงเรียนบา้นกลางวทิยานุกูล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -  สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น ศูนย์เด็ก และโรงเรียนบา้นกลาง ครูผู้ดูแลเด็ก และ บคุลากร เทศบาล  และสังกัดทอ้งถิ่น
ระดับภาคเหนือและระดับ วทิยานุกูล กองการศึกษาเข้าร่วมการจัด อื่นๆ ได้รู้จัก และเปน็
ประเทศ   -  เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมมหกรรมการศึกษา เครือข่ายทางการศึกษา 

การจัด กิจกรรมการเรียนการ ทอ้งถิ่น เปน็เวลา ๓ วนั  ๒ คืน กับ รร.บา้นกลางฯ และ   
สอนของ รร.ฯ และศูนย์พฒันา  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
เด็กเล็กฯ เทศบาลต าบลบา้นกลาง
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๕ โครงการพฒันา  - เพื่อใหน้ักเรียนได้รับความ  - จัดกิจกรรมระบบดูแล ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  - นักเรียนได้รับการดูแล กองการศึกษา
ประสิทธภิาพระบบดูแล ช่วยเหลือเมื่อมีปญัหา นักเรียน เช่น การเยี่ยมบา้น ช่วยเหลือจากทกุฝ่ายที่เกี่ยว
ช่วยเหลือนักเรียน  - โรงเรียนและบา้นใหค้วาม นักเรียน การคัดกรองนักเรียน ข้อง และสามารถอยู่

ร่วมมือกันเพื่อช่วยแก้ปญัหา การส่งเสริม การแก้ไข และการ ในสังคมอย่างมีความสุข
นักเรียนและสร้างความสัมพนัธ์ ส่งต่อ ตามกระบวนการของ
อันดีระหวา่งครูและผู้ปกครอง ระบบแก่ครูโรงเรียนบา้นกลาง

และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

๖ โครงการส่งเสริมความ  - เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีระเบยีบ  - จัดกิจกรรมด้านการ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐  - เด็กนักเรียนในต าบล กองการศึกษา
ประพฤติเด็กนักเรียน วนิัย มีความรับผิดชอบต่อ ส่งเสริมความประพฤติแก่ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ตนเอง และสังคม เด็กนักเรียนในต าบลบา้นกลาง ประสบการณ์ และได้แนวคิด
เกี่ยวกับการพฒันาตนเอง
เพื่อเติบโตเปน็พลเมืองที่ดี
ต่อสังคมและประเทศชาติ
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๗ โครงการส่งเสริมพฒันาการ  - เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้  - จัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - เด็กเล็กในศูนย์พฒันา กองการศึกษา
เด็กเล็ก ที่เหมาะสมตามพฒันาการแก่เด็ก ความสัมพนัธแ์ละการเล้ียงดู เด็กเล็กได้รับการพฒันา

ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล ตามหลักโภชนาการ เช่น การ ที่เหมาะสมในทกุๆ ด้าน
บา้นกลาง ประกอบอาหารที่มีคุณค่า  - สถาบนัครอบครัว ชุมชน
 - เพื่อสร้างสัมพนัธภาพที่ดีและ ส าหรับเด็ก ฝึกการท างานร่วมกัน และสังคม มีสัมพนัธภาพที่ดี
ความเข้มแข็งของบคุคลทกุวยั  - จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ และมีความเข้มแข็ง
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม การดูแลส่งเสริมพฒันาการ

เด็กเล็กอย่างถูกต้อง

๘ โครงการท าบญุครบรอบ  - เพื่อเปน็การสร้างความสัมพนัธ์  - จัดกิจกรรมครบรอบการก่อต้ัง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  - ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ครู กองการศึกษา
การก่อต้ังโรงเรียน อันดีระหวา่งผู้ปกครอง  เด็ก โรงเรียนบา้นกลางวทิยานุกูล บคุลากรทางการศึกษา และ (ร.ร.บา้นกลาง
บา้นกลางวทิยานุกูล นักเรียน ครู บคุลากรทาง ๑ วนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ ชุมชน มีความสัมพนัธอ์ันดี วทิยานุกูล)

การศึกษาและชุมชน  ต่อกัน
 - เพื่อปลูกจิตส านึกใหน้ักเรียน  - นักเรียน ผู้ปกครอง ครู
ผู้ปกครอง ครู และบคุลากรทาง และบคุลากร ทางการศึกษา
การศึกษามีทศันคติที่ดีต่อ มีทศันคติที่ดีต่อสถานศึกษา
สถานศึกษา
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๙ โครงการส่งเสริมการแข่งขัน  -   เพื่อเปน็การส่งเสริมใหเ้ด็ก  -  จัดส่งนักเรียน รร.บา้นกลาง ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  -  เด็กนักเรียนได้แสดง กองการศึกษา
ทกัษะทางวชิาการ ได้แสดงออก ด้านความรู้ วทิยานุกูล เข้าร่วมการแข่งขัน ความรู้ความสามารถที่มี (ร.ร.บา้นกลาง

ความสามารถ และการกล้า ทกัษะเพื่อส่งเสริมขีดความ อย่างเต็มที่ วทิยานุกูล)
แสดงออก สามารถของนักเรียนในระดับ  - นักเรียนได้เปน็ตัวแทน
 - เพื่อสรรหานักเรียนที่มีความ จังหวดั ระดับภาค ระดับประเทศ ของทอ้งถิ่นเพื่อสร้างความ
เปน็เลิศเฉพาะด้านเข้าร่วม  - จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ เชื่อมั่นในการจัดการศึกษา
แข่งขันระดับประเทศ คนเก่งในโรงเรียนทอ้งถิ่น

๑๐ โครงการเพิ่มศักยภาพ  - เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียน  - จ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - เด็กนักเรียนได้รับการ กองการศึกษา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนโรงเรียนบา้นกลาง ทางด้านวชิาการเฉพาะกลุ่มสาระ ส่งเสริมสนับสนุนและ (ร.ร.บา้นกลาง
ทางการเรียน วทิยานุกูล ชั้นประถมศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิต่์ า และขาดแคลน ตอบสนองความสามารถ วทิยานุกูล)

ปทีี่ ๕, ๖ ใหม้ีความรู้  ความ ครู มาใหค้วามรู้แก่นักเรียนชั้น ทางด้านวชิาการและ
สามารถตามหลักสูตร และ มัธยมศึกษาปทีี่ ๒,๓ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อใน  - ผลสัมฤทธิ ์LAS NT O-NET ในระดับที่สูงขึ้นได้
ระดับที่สูงขึ้น ของนักเรียนสูงขึ้น
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๑๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  - เพื่อสนับสนุนการบริหาร  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐  -การบริหารการศึกษา กองการศึกษา
การบริหารการศึกษา การศึกษาของโรงเรียนบา้นกลาง บริหารการศึกษา เช่น ค่าจ้าง ของโรงเรียนเปน็ไปอย่าง

วทิยานุกูลและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เหมาจัดหาอาหารกลางวนั มีประสิทธภิาพตามมาตรฐาน
ใหม้ีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น เด็กเล็ก, เด็ก นร. ร.ร.บา้นกลาง กรมส่งเสริมการปกครอง

ค่าปรับปรุงหลักสูตร, ค่าติดต้ัง ส่วนทอ้งถิ่น และ สมศ.
อินเตอร์เน็ต, ค่า Wireles, ค่า
พฒันาบคุลากร ร.ร., ศพด.,
ค่าปฐมนิเทศก์ครู, ค่าพฒันา
แหล่งเรียนรู้, ค่าพฒันาหอ้งสมุด

๑๒ โครงการเข้าร่วมชุมนุม  - เพื่อใหส้มาชิกลูกเสือและ  - จัดส่งลูกเสือและผู้ก ากับ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ลูกเสือและผู้ก ากับลูกเสือ กองการศึกษา
ลูกเสือระดับเขตและ ผู้ก ากับลูกเสือมีทกัษะชีวติและ ลูกเสือของโรงเรียนบา้นกลาง ของโรงเรียนบา้นกลาง
ระดับประเทศ เจตคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ วทิยานุกูล  เข้าร่วมชุมนุม วทิยานุกูล มีทกัษะชีวติ

ลูกเสือระดับเขต และระดับ และเจตคติที่ดีต่อกิจการ
ประเทศ จ านวน ๑ กอง ลูกเสือ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๑๓ โครงการบา้นหลังเลิกเรียน  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กท ากิจกรรม  - จัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - เด็กได้ท ากิจกรรมที่เปน็ กองการศึกษา
หลังเลิกเรียน ช่วยดูแลบตุรหลาน ส าหรับเด็กนักเรียน จ านวน ประโยชน์
หลังเลิกเรียน ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ ๘๐ คน  - บตุรหลานได้รับการดูแล
ประโยชน์ หลังเลิกเรียน

 - รู้จักใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์

๑๔ โครงการ Summer camp  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้ท า  - จัดกิจกรรมในช่วงปดิเทอม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - เด็กได้ท ากิจกรรมที่เปน็ กองการศึกษา
กิจกรรมในช่วงปดิเทอม ส าหรับเด็กในพื้นที่  จ านวน ประโยชน์ในช่วงปดิเทอม
 - เพื่อใหเ้ด็กรู้จักใช้เวลาวา่ง ๑๐๐ คน  - เด็กรู้จักใช้เวลาวา่งให้
ใหเ้ปน็ประโยชน์ เปน็ประโยชน์

๑๕ โครงการแลกเปล่ียนครู  - เพื่อใหค้รูได้แลกเปล่ียน  - แลกเปล่ียนครูกับชาว ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - พนักงานครูได้แลกเปล่ียน กองการศึกษา
ระหวา่งประเทศ ประสบการณ์เรียนรู้กับชาว ต่างประเทศ ปลีะ ๓ คน ประสบการณ์และศึกษา

ต่างประเทศ ดูงานต่างประเทศ
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๑๖ โครงการประเมินคุณภาพ  - เพื่อท าการรวบรวมผลสัมฤทธิ์  - จัดประชุมคณะครูและ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ได้รับทราบข้อมูลและ กองการศึกษา
การจัดการศึกษาและการ ทางการศึกษาทกุกลุ่มสาระของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผล เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์
ประกันคุณภาพโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด การเรียนเด็กนักเรียน และ ทางการศึกษาของนักเรียน
และ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน  - เพื่อทบทวนระบบการวดัและ ทบทวนกระบวนการวดั ในสังกัด
สังกัดเทศบาลต าบล ประเมินผลใหเ้ปน็ไปตามสภาพจริงประเมินผล ใหส้อดคล้องกับ  - กระบวนการวดัประเมินผล
บา้นกลาง ปญัหา และสภาพจริง ได้รับการพฒันาแก้ไข

๑๗ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อใหผู้้ปกครองและผู้มีส่วน  - จัดประชุมใหค้วามรู้การ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - โรงเรียนบา้นกลางฯ กองการศึกษา

ศึกษาโดยใช้โรงเรียน เกี่ยวข้อง สามารถใหค้ าแนะน า บริหารงานโดยใช้โรงเรียน มีการบริหารจัดการศึกษา
เปน็ฐาน (SBM) ช่วยเหลือในการบริหารจัดการ เปน็ฐาน โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน

ศึกษา  - คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง (SBM)
 - เพื่อตรวจสอบ และส่งเสริม คณะกรรมการสถานศึกษา ให้
การท างานอย่างโปร่งใส ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
 - เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือจาก  - โรงเรียนได้รับการตรวจสอบ
ทกุฝ่ายในการพฒันาการศึกษา แนะน าและการยอมรับจาก

ชุมชน
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๑๘ โครงการพฒันาการเรียน  - เพื่อใหค้รูพฒันากระบวน  - อบรม พฒันาครู ด้านการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ครูมีความรู้ ทกัษะในการ กองการศึกษา

การสอนเชิงบรูณาการ การจัดการเรียนรู้โดยบรูณาการ จัดการเรียนรู้ด้วยระบบ STEM สร้างหลักสูตร และวธิกีาร
โดยระบบ STEM ระหวา่งวชิาเข้าด้วยกัน  - นักเรียนปฏบิติักิจกรรมการ จัดการเรียนรู้ตามระบบ 

 - นักเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ บรูณาการระหวา่งวชิาการตาม STEM
โดยการเชื่อมโยงความรู้ ระบบ STEM  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิใ์น
ระหวา่งวชิาการ  - ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ กลุ่มวชิาที่บรูณาการ
 - เพื่อใหผ้ลสัมฤทธิท์างการ แข่งขันทกัษะการผลิตชิ้นงาน การเรียนรู้สูงขึ้น
เรียนของนักเรียนในกลุ่มวชิา ตามระบบ STEM  - นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ที่บรูณาการสูงขึ้น การประกอบ/การผลิต

ชิ้นงานด้วยระบบ STEM
ในระดับประเทศ
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๔,๘๓๗,๐๐๐ ๔,๘๒๗,๐๐๐ ๔,๘๓๗,๐๐๐
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๕.๒ แนวทางการพัฒนาบคุลากรทางการศึกษา พรอ้มปรบัปรงุและพัฒนาสถานศึกษาในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการส่งเสริมขวญัก าลังใจ  - เพื่อใหค้รูและบคุลากรทาง  - จัดกิจกรรมวนัครู โดยการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ครูและบคุลากรทางการ กองการศึกษา

และภาคภมูิใจในวชิาชีพครู การศึกษาตระหนักในบทบาท มอบเกียรติบตัรแก่ผู้บริหาร ศึกษามีทศันคติที่ดีต่อ

หน้าที่ครู สถานศึกษา ครูดีเด่นด้านต่างๆ วชิาชีพครู มีความกตัญญู

 - เพื่อสร้างขวญัก าลังใจแก่ และจัดประกวดส่ือประเภท กตเวทต่ีอบรูพาจารย์และ

ผู้ที่มุ่งมั่นปฏบิติัหน้าที่ด้วย ต่างๆ มีขวญัก าลังใจที่จะปฏบิติั

ความเสียสละและพฒันา หน้าที่

ตนเองอยู่เสมอ

๒ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน  - เพื่อด าเนินการปฐมนิเทศ  - จัดกิจกรรมการปรับพื้นฐาน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  - นักเรียนมีความพร้อมที่ กองการศึกษา

และผู้ปกครอง ชั้นมัธยม ปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ จะเข้ารับการศึกษาต่อใน (ร.ร.บา้นกลาง

ศึกษาปทีี่ ๑ ในระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ ในระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ วทิยานุกูล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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๓ โครงการเสริมสร้างความ -  เพื่อใหส้ถานศึกษาในสังกัด -  จัดประชุมเชิงปฏบิติัการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  - ครูและบคุลากรทางการ กองการศึกษา

เข้มแข็งและเพิ่มทกัษะการ  ทั้งระดับ ปฐมวยั,ระดับการ การจัดกระบวนการเรียนรู้และ ศึกษาได้รับการพฒันา

จัดการเรียนรู้ของบคุลากรครู ศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบคุลากร การจัดท าแผนการสอน ใหม้ีคุณภาพ

สังกัดเทศบาล ที่มีทกัษะและความรู้ในการ - ครูทศันศึกษาดูงานโรงเรียน  - เด็กได้รับการศึกษา

สอนเปน็ไปตามมาตรฐาน ต้นแบบ ที่ผ่านการประเมิน ที่มีมาตรฐาน

- โรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็ก สมศ. และ โรงเรียนต้นแบบ - มีคุณลักษณะและ

เล็กมีแผนการสอนที่พฒันา ศูนย์อาเซียน อัตลักษณ์ตามที่หลักสูตรระบุ

ปรับปรุงสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลาง เพื่อเตรียม

ความพร้อมสู่อาเซียน
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หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๔ โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน  - เพื่อใหผู้้ประกอบการ  - จัดอบรมเชิงปฏบิติัการแก่ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  - นักเรียน ร.ร.บา้นกลางฯ กองการศึกษา

การจารจรและการขับขี่ รถรับ-ส่งนักเรียนมีความรู้ ผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง และผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง (ร.ร.บา้นกลาง

ยานพาหนะ ในเร่ืองกฎระเบยีบวนิัยจราจร นักเรียนในโรงเรียนบา้นกลาง นักเรียนมีความรู้ในเร่ือง วทิยานุกูล)

และการขับขี่ที่ปลอดภยั และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กฎ ระเบยีบ วนิัยจราจร

 - เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุ ตัวแทนนักเรียน ร.ร.บา้นกลาง และการขับขี่ที่ปลอดภยั

และสามารถช่วยเหลือดูแล ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และสามารถช่วยเหลือ

นักเรียนเมื่อประสบภยัได้ เด็กนักเรียนเมื่อประสบภยั

 - เพื่อใหน้ักเรียน ผู้ปกครอง ได้

ครู สามารถช่วยเหลือ ดูแล  - นักเรียนมีสวสัดิภาพด้าน

ผู้ประสบภยัได้ การจราจรสูงขึ้น

๕ โครงการก่อสร้างร้ัวโรงเรียน  - เพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุและ  - ก่อสร้างร้ัวโรงเรียนบา้นกลาง ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - โรงเรียนสามารถดูแล กองช่าง

บา้นกลางวทิยานุกูล รักษาความปลอดภยัให้ วทิยานุกูล (ตามแบบแปลน ความปลอดภยัแก่เด็ก กองการศึกษา

นักเรียนและทรัพย์สินทาง ของเทศบาล) นักเรียนและทรัพย์สินของ

ราชการ ทางราชการได้



๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

๕.๒ แนวทางการพัฒนาบคุลากรทางการศึกษา พรอ้มปรบัปรงุและพัฒนาสถานศึกษาในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๖ โครงการส่งเสริมการจัดการ  - เพื่อพฒันาศักยภาพครูผู้สอน  - จ้างครูอัตราจ้างตามความ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐  - โรงเรียนมีครูที่มีความรู้ กองการศึกษา

เรียนในระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาใหสู้งขึ้น ถนัดของแต่ละกลุ่มสาระ ทกัษะในการจัดการเรียนรู้ (ร.ร.บา้นกลาง

ตอนต้นของโรงเรียน  - เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้และ  - จัดอบรม/จัดประชุมเชิง อย่างมีประสิทธภิาพ วทิยานุกูล)

บา้นกลางวทิยานุกูล ทกัษะตามมาตรฐานการจัดการ ปฏบติัการ/จัดส่งครูและ  - นักเรียนมีความรู้ความ

ศึกษา บคุลากรใหม่ในระดับมัธยม สามารถตามมาตรฐาน

 - ผู้ปกครองมีความมั่นใจใน ศึกษา เข้ารับการอบรมที่เปน็  - ผู้ปกครองใหก้ารยอมรับ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ประโยชน์ต่อนักเรียน และสนับสนุนใหบ้ตุรหลาน

 - ครูและบคุลากรทางการ เข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บา้น

ศึกษา ทศันศึกษาดูงาน

โรงเรียนต้นแบบระดับมัธยม

ศึกษา

๗ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  - เพื่อรองรับปริมาณนักเรียน  - ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - การบริหารจัดการศึกษา กองช่าง

ชั้น ม. ๑ ที่เพิ่มมากขึ้นและการขยาย ๒ ชั้น ขนาด ๘.๕๐ x ๔๔.๐๐ เปน้ไปอย่างมีประสิทธภิาพ

ชั้นเรียน เมตร



๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

๕.๒ แนวทางการพัฒนาบคุลากรทางการศึกษา พรอ้มปรบัปรงุและพัฒนาสถานศึกษาในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๘ โครงการปรับปรุงต่อเติม  - เพื่อใหโ้รงเรียนมีพื้นที่  - ท าการปรับปรุงต่อเติม ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - การบริหารจัดการศึกษา กองช่าง

อาคารเรียน ๔ ชั้น ใช้สอยในการจัดกิจกรรมแก่ กั้นหอ้ง พื้นที่ ชั้น ๑ ขนาด เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ

นักเรียนเพิ่มขึ้น ๑๐.๕๐ x ๓๖.๐๐ เมตร

๙ โครงการก่อสร้างสระวา่ยน้ า  - เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้ฝึก  - ก่อสร้างสระวา่ยน้ า ขนาด ๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐  - เด้กนักเรียนได้ฝึกทกัษะ กองช่าง

โรงเรียนบา้นกลางวทิยานุกูล ทกัษะการวา่ยน้ าตามหลักสูตร ๙.๐๐ x ๑๘.๐๐ เมตร ปพูื้น การเรียนวา่ยน้ าตาม

พลศึกษา PVC พร้อมติดต้ังระบบกรองน้ า หลักสูตร

๑๐ โครงการก่อสร้างทางเดิน  - เพื่อสร้างความสะดวก  - ก่อสร้างหลังคาเมทลัชีท ๖๐,๐๐๐ ๐ ๐  - การเดินทางไปเรียน กองช่าง

เชื่อมอาคารเรียนคุณธรรม ในการติดต่อประสานงาน กวา้ง ๑.๕๐ เมตร ยาว ระหวา่งตึกเรียนของ

กับอาคารเรียนเฉลิม และการเดินทางไปเรียน ๒๘.๐๐ เมตร เด็กนักเรียนเปน็ไปด้วย

พระเกียรติ ของเด็กนักเรียน ความสะดวก



๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

๕.๒ แนวทางการพัฒนาบคุลากรทางการศึกษา พรอ้มปรบัปรงุและพัฒนาสถานศึกษาในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๖,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐



๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

๕.๓ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการแข่งขันกีฬา  - เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  - จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  -ประชาชนมีความสามัคคี กอง

มวลชนสัมพนัธต์ าบล ของประชาชนในชุมชนต าบล สามัคคีของประชาชน ทั้ง และลดปญัหาความขัดแย้ง สวสัดิการสังคม

บา้นกลาง บา้นกลาง ๑๒ หมู่บา้น ในต าบล ในชุมชน

 - เพื่อส่งเสริมการออก บา้นกลาง  - ประชาชนเหน็คุณค่า

ก าลังกายใหก้ับประชาชน ของการเล่นกีฬา และการ

ในชุมชนต าบลบา้นกลาง ออกก าลังกาย

๒ โครงการแข่งขันกีฬา  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนักเรียน  - จัดส่งนักเรียนโรงเรียน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - เด็กนักเรียนได้แสดงออก กองการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนสังกัด ร.ร.บา้นกลางวทิยานุกูล บา้นกลางวทิยานุกูล เข้าร่วม ถึงความสามารถด้านกีฬา

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แข่งขันกีฬาร่วมกับโรงเรียน  - เด็กนักเรียนใช้เวลาวา่ง

ระหวา่งโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลในเขตภาคเหนือ ใหเ้กิดประโยชน์ด้วยการ

เขตภาคเหนือตอนบนและ และระดับประเทศ ออกก าลังกายและหา่งไกล

ระดับประเทศ ยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

๕.๓ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓ โครงการกีฬาสัมพนัธ์ -  เพื่อส่งเสริมเด็กที่มีความ  -  จัดการแข่งขันแข่งขันกีฬา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  -  เด็กนักเรียนของ กองการศึกษา

เด็กนักเรียน โรงเรียน ถนัดกีฬา ชนิดต่าง ๆ ได้แสดง ต าบลบา้นกลางประกอบด้วย โรงเรียนในต าบลบา้นกลาง

ในต าบลบา้นกลาง ออกตามความสามารถและ โรงเรียนบา้นกลางวทิยานุกูล, ได้แสดงออกด้านกีฬามี

ความสนใจด้านกีฬา หา่งไกล โรงเรียนวดัขี้เหล็กและ น้ าใจรู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั

ยาเสพติด โรงเรียนธนรัตน์  รู้จักใช้เวลาวา่งใหเ้กิด 

ประโยชน์ หา่งไกลยาเสพติด

๔ โครงการกีฬาสีสานสัมพนัธ์  - เพื่อเปน็การปลูกฝังการเล่น  - จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - เด็กนักเรียนรู้จักการให้ กองการศึกษา

โรงเรียนบา้นกลางวทิานุกูล กีฬาใหแ้ก่เด็กนักเรียน แก่นักเรียนโรงเรียนบา้นกลาง อภยั เสียสละแก่เพื่อน (ร.ร.บา้นกลาง

 - เพื่อปลูกฝังการมีน้ าใจ วทิยานุกูล นักเรียนด้วยกัน วทิยานุกูล)

นักกีฬา
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๕.๓ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๕ โครงการแข่งขันกีฬา  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน  - จัดการแข่งขันกีฬาแก่ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  - ประชาชนมีสุขภาพดี กองการศึกษา

ต้านยาเสพติดต าบล หา่งไกลยาเสพติดและใช้ ประชาชนในต าบลบา้นกลาง และลดปญัหายาเสพติด

บา้นกลาง เวลาวา่งในการเล่นกีฬา ในชุมชน

๖ โครงการอุดหนุนชมรม  - เพื่อพฒันาศักยภาพการเล่น  - อุดหนุนงบประมาณส าหรับ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา

กีฬาต าบลบา้นกลาง กีฬาของเด็ก เยาวชน และ การจัดส่งทมีเด็ก เยาวชนและ ประชาชนในต าบล

ประชาชนในต าบลบา้นกลาง ประชาชนในนามต าบล บา้นกลางที่เล่นกีฬามี

 - เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา บา้กลางเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สุขภาพร่างกายสมบรูณ์

ใหเ้ปน็ส่ือไปสู่การมีสุขภาพ แข็งแรงเล่นกีฬาด้วย

สมบรูณ์แข็งแรง น้ าใจนักกีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ

รู้อภยั



๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

๕.๓ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๗ โครงการจัดหาเคร่ือง  - เพื่อจัดหาอุปกรณ์หรือ  - ติดต้ังอุปกรณ์ออกก าลังกาย ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐  - ประชาชนในต าบล กองการศึกษา

ออกก าลังกายกลางแจ้ง เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง กลางแจ้ง ณ บริเวณสนาม บา้นกลางมีอุปกรณ์ส าหรับ

ส าหรับออกก าลังกายไว้ กีฬาประจ าต าบล ออกก าลังกายที่มีคุณภาพ

บริการประชาชน และเพยีงพอส าหรับการ

ใช้บริการ

๘ โครงการก่อสร้างสระวา่ยน้ า  - เพื่อใช้เปน็สถานที่ในการ  - ก่อสร้างสระวา่ยน้ า ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐  - เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา

ออกก าลังกายแก่เด็ก เยาวชน ความยาว ๒๕ เมตร ประชาชนในต าบล

และประชาชนในต าบล (ตามแบบแปลนของเทศบาล บา้นกลางมีสถานที่ในการ

บา้นกลาง ต าบลบา้นกลาง) ออกก าลังกาย

 - เพื่อใช้ส าหรับการเรียน  - โรงเรียนบา้นกลางฯ

การสอนแก่เด็กนักเรียน มีสระวา่ยน้ าเพื่อการเรียน

โรงเรียนบา้นกลางวทิยานุกูล การสอนแก่เด็กนักเรียน



๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

๕.๓ แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐



๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

๕.๔ แนวทางการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ  - เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ  - อุดหนุนงบประมาณส าหรับ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐  - เด็กนักเรียนในต าบล กองการศึกษา

จัดหาอาหารกลางวนั ประทานอาหารกลางวนัอย่าง จัดหาอาหารกลางวนัใหแ้ก่ บา้นกลางมีสุขภาพแข็งแรง

ส าหรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ทั่วถึง และแบง่เบาภาระค่าใช้ โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขต มีภาวะโภชนาการที่ดี

ในเขตต าบลบา้นกลาง จ่ายแก่ผู้ปกครอง พนืที่ต าบลบา้นกลาง

๒ โครงการจัดซ้ืออาหาร  - เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ  - จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ๑,๕๓๐,๐๐๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐  - เด็กนักเรียนในต าบล กองการศึกษา

เสริม (นม) ส าหรับนักเรียน ประทานอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา บา้นกลางมีสุขภาพแข็งแรง

ต าบลบา้นกลาง อย่างทั่วถึง  และแบง่เบาภาระ เด็กเล็ก เด็กนักเรียนโรงเรียน มีภาวะโภชนาการที่ดี

ค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครอง บา้นกลางวทิยานุกูล และ

เด็กนักเรียน ในสังกัด

สพฐ. เขตพื้นที่ต าบลบา้นกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

๕.๔ แนวทางการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๒,๑๓๐,๐๐๐ ๒,๑๔๐,๐๐๐ ๒,๑๕๐,๐๐๐



๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
๕.๕ แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรยีนรูใ้นชุมชน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

หน่วย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการจัดหาส่ือหนังสือ  - เพื่อใหป้ระชาชนมีแหล่ง  - จัดซ้ือส่ือหนังสือ วารสาร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ประชาชนในต าบล กองการศึกษา
ครุภณัฑ์ใหห้อ้งสมุด ศึกษาค้นควา้และเปน็แหล่ง สารานุกรมประเภทต่างๆ บา้นกลางได้รับการพฒันา
ประชาชน เรียนรู้ของชุมชน ตลอดจนครุภณัฑ์ไวใ้น คุณภาพชีวติ มีแหล่งเรียนรู้

หอ้งสมุด ข่าวสาร
 - หอ้งสมุดประชาชนมีส่ือ
หนังสือเพยีงพอต่อการให้
บริการ

๒ โครงการส่งเสริมการจัดการ  - เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - เด็กนักเรียน นักศึกษา กองการศึกษา
ศึกษานอกระบบ นักศึกษา ผู้สูงอายุ และ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้สูงอายุและวยัแรงงานใน

วยัแรงงานในต าบล นอกระบบ ตามบนัทกึความเข้าใจ ต าบลบา้นกลางได้รับการ
บา้นกลางได้รับการส่งเสริม  (MOU) ระหวา่งเทศบาลต าบล ส่งเสริมการศึกษาและ
การศึกษาและพฒันา บา้นกลางกับศูนย์บริการ พฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ขึ้น
คุณภาพชีวติใหดี้ขึ้น การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ

เมืองล าพนู เมื่อวนัที่ ๒๕
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
๕.๕ แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรยีนรูใ้นชุมชน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

หน่วย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

80000 80000 60000



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๖.๑ แนวทางการส่งเสรมิ พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบรกิารสาธารณสุข

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการบริการรักษา  - เพื่อใหบ้ริการรักษาพยาบาล  - จัดซ้ือยาเวชภณัฑ์  และ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - ประชาชนทกุหมู่บา้น กอง

พยาบาลออกหน่วยเคล่ือนที่ เบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนและ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเด็กนักเรียนในโรงเรียน สาธารณสุขและ

ประชาชนทั่วไป ส าหรับออกหน่วยเคล่ือนที่ ทกุแหง่ของต าบลบา้นกลาง ส่ิงแวดล้อม

จ านวน ๑๒ หมู่บา้น ได้รับการดูแลสุขภาพ

เบื้องต้นอย่างทั่วถึง

๒ โครงการพฒันาร้าน  - เพื่อกระตุ้นใหร้้านเสริมสวย-  - อบรมผู้ประกอบการร้าน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  - ร้านเสริมสวย-แต่งผม กอง

เสริมสวย-แต่งผม ต าบล แต่งผม พฒันาตนเองใหไ้ด้ เสริมสวย และจัดประชุม ได้รับการยกระดับมาตรฐาน สาธารณสุขและ

บา้นกลาง มาตรฐาน และคุ้มครอง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ และมีศักยภาพในการให้ ส่ิงแวดล้อม

สุขภาพของผู้ใช้บริการ ชมรม บริการมากขึ้น

๓ โครงการตลาดสดน่าซ้ือ  - เพื่อปรับปรุงสุขาภบิาล  - จัดอบรมเกณฑ์มาตรฐาน ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ตลาดสดในต าบล กอง

ต าบลบา้นกลาง ส่ิงแวดล้อมในตลาดสดใหถู้ก ตลาดสดน่าซ้ือ ตรวจประเมิน บา้นกลางได้มาตรฐาน และ สาธารณสุขและ

สุขลักษณะ และสนองนโยบาย ตลาดสดตามเกณฑ์ เพื่อใหไ้ด้ ถูกสุขลักษณะ ส่ิงแวดล้อม

ด้านอาหารปลอดภยัของรัฐบาล มาตรฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ ผลลัพธ์



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๖.๑ แนวทางการส่งเสรมิ พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบรกิารสาธารณสุข

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ
โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ ผลลัพธ์

๔ โครงการที่พกัอาศัยเชิง  - เพื่อส่งเสริมใหผู้้ประกอบ  - จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ต าบลบา้นกลางมีที่พกั กอง

พาณิชย์น่าอยู่ การได้ด าเนินกิจการ  ตาม การและประเมินที่พกัอาศัยเชิง อาศัยเชิงพาณิชย์ต้นแบบ สาธารณสุขและ

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พาณิชย์ที่มีกิจกรรมตามเกณฑ์ ที่มีความน่าอยู่ ปลอดภยั ส่ิงแวดล้อม

เพื่อปอ้งกันปญัหาที่อาจเกิดขึ้น ที่พกัอาศัยเชิงพาณิชย์น่าอยู่ และลดปญัหาเชิงสังคม

ในที่พกัเชิงพาณิชย์

๕ โครงการโรงงานอุตสาหกรรม  - เพื่อส่งเสริมใหโ้รงงาน  - ตรวจเยี่ยม และประเมิน ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ต าบลบา้นกลางมีโรงงาน กอง

น่าท างาน (Happy Work อุตสาหกรรมปลอดมลพษิ และ โรงงานอุตสาหกรรมทกุแหง่ อุตสาหกรรมที่ปลอดมลพษิ สาธารณสุขและ

Place) มีการด าเนินการตามระเบยีบ ในต าบล ใหไ้ด้มาตรฐาน ตลอดจนมีความเปน็สถาน ส่ิงแวดล้อม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปน็ Happy Work Place ประกอบการที่มีคุณภาพทั้ง

ต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการดูแลพนักงานและ

Happy ๘ ส่ิงแวดล้อม



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๖.๑ แนวทางการส่งเสรมิ พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบรกิารสาธารณสุข

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ
โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ ผลลัพธ์

๖ โครงการพฒันาความรู้แก่    - เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน  - จัดการประชุมอบรมใหแ้ก่ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ผู้ประกอบการฯ ได้รับ กอง

ผู้ประกอบกิจการที่เปน็ กฎหมายและระเบยีบข้อบงัคับ ผู้ประกอบ กิจการที่เปน็ ความรู้ ความเข้าใจ และ สาธารณสุขและ

อันตรายต่อสุขภาพ ของทอ้งถิ่นแก่สถานประกอบ อันตรายต่อสุขภาพ ตาม พรบ. แนวทางในการปฏบิติัตาม ส่ิงแวดล้อม

กิจการตาม พรบ. การ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ระเบยีบและข้อปฏบิติัของ

สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และแนวทางที่เทศบาลต าบล ทอ้งถิ่น ได้อย่างถูกต้อง

วา่ด้วย การควบคุมกิจการที่เปน็ บา้นกลาง ก าหนดไว้

อันตรายต่อสุขภาพ

๗ โครงการมหกรรมอาหาร  - เพื่อส่งเสริมการประกอบ  - จัดกิจกรรมมหกรรมอาหาร ๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ผู้ประกอบการตระหนัก กอง

สะอาด  รสชาติอร่อย กิจการร้านอาหารที่ถูก สะอาดรสชาติอร่อย ต าบล และใหค้วามส าคัญกับการ สาธารณสุขและ

ต าบลบา้นกลาง สุขลักษณะและประชาสัมพนัธ์ บา้นกลาง ปฏบิติัตามข้อก าหนดทอ้งถิ่น ส่ิงแวดล้อม

ผู้ประกอบการใหใ้ส่ใจมาตรฐาน  - ประชาชนได้บริโภค

และคุณภาพอาหาร อาหารที่สะอาดและปลอดภยั



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๖.๑ แนวทางการส่งเสรมิ พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบรกิารสาธารณสุข

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ
โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ ผลลัพธ์

๘ โครงการพฒันาด้าน  - เพื่อส่งเสริมและยกระดับ  - อบรมใหค้วามรู้ด้านสุขา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - การบริการของร้านอาหาร กอง

สุขาภบิาลอาหารและสะสม การใหบ้ริการด้านอาหาร ภบิาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ถูกสุขลักษณะ สะอาด สาธารณสุขและ

อาหาร และน้ าใหถู้กสุขลักษณะ  ได้ ร้านอาหาร และจัดกิจกรรม ปลอดภยัแก่ผู้บริโภค ส่ิงแวดล้อม

มาตรฐาน ศึกษาดูงาน  ของชมรม  - ลดความเส่ียงจากการ

ผู้ประกอบการร้านอาหาร บริโภคอาหารและน้ าที่

ไม่สะอาด

๙ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์  - เพื่อสนับสนุนครุภณัฑ์  - จัดซ้ือครุภณัฑ์ทางการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - หน่วยบริการสาธารณสุขฯ กอง

ทางการแพทย์ ทางการแพทย์ในการบริการ แพทย์ที่จ าเปน็และขาดแคลน มีอุปกรณ์เคร่ืองมือและ สาธารณสุขและ

รักษาพยาบาล สร้างเสริม เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล พสัดุการใหบ้ริการอย่าง ส่ิงแวดล้อม

สุขภาพแก่ประชาชนต าบล เบื้องต้นภายในเทศบาลและ ครบครันเกิดประสิทธภิาพ และกองทนุหลัก

บา้นกลาง ออกหน่วยเคล่ือนที่ และประสิทธผิล ประกันสุขภาพ

ต าบลบา้นกลาง



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๖.๑ แนวทางการส่งเสรมิ พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบรกิารสาธารณสุข

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ
โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ ผลลัพธ์

๑๐ โครงการเงินอุดหนุนศูนย์  - เพื่อใหก้ารด าเนินงานด้าน  - สนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐  - การด าเนินงานด้าน กอง

สาธารณสุขมูลฐานประจ า สาธารณสุขมูลฐานของต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า สาธารณสุขในหมู่บา้นมี สาธารณสุขและ

หมู่บา้น บา้นกลางมีประสิทธภิาพและ หมู่บา้น ทั้ง ๑๒ หมู่บา้น ประสิทธภิาพมากขึ้นและ ส่ิงแวดล้อม

มีการประสานงานที่ดีระหวา่ง เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ สามารถปอ้งกัน ควบคุมโรค

ชุมชนและองค์กรทอ้งถิ่น ในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธภิาพ

๑๑ โครงการระบบการแพทย์  - เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ  - อบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ประชาชนได้รับความ กอง

ฉุกเฉินเทศบาลต าบล ความช่วยเหลือเบื้องต้น กู้ชีพ ต าบลบา้นกลางและ ช่วยเหลือเบื้องต้นยาม สาธารณสุขและ

บา้นกลาง ยามบาดเจ็บ/ เจ็บปว่ยฉุกเฉิน จิตอาสาในชุมชน บาดเจ็บ/ เจ็บปว่ยฉุกเฉิน ส่ิงแวดล้อม

อย่างทนัทว่งทโีดยไม่ได้รับ  - จัดซ้ือวสัดุทางการแพทย์ ได้อย่างทนัทว่งที

อันตรายเพิ่มขึ้นจากการช่วย ในรถกู้ชีพ

เหลือที่ไม่เหมาะสม



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๖.๑ แนวทางการส่งเสรมิ พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบรกิารสาธารณสุข

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ
โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ ผลลัพธ์

๑๒ โครงการคลินิกชุมชน  - เพื่อจัดต้ังคลินิกชุมชนอบอุ่น  - จัดต้ังและปรับปรุงอาคาร ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐  - ประชาชนในต าบลได้รับ กอง

อบอุ่นต าบลบา้นกลาง ต าบลบา้นกลาง สถานที่  พร้อมทั้งจัดซ้ือ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุขและ

 - เพื่อใหบ้ริการและครอบคลุม ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ พร้อม ใหเ้กิดคุณภาพชีวติที่ดี ส่ิงแวดล้อม

ด้านการรักษาพยาบาล ทั้ง ๔ เวชภณัฑ์ยา

มิติ (ส่งเสริม ปอ้งกัน รักษา 

ฟื้นฟ)ู



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๖.๑ แนวทางการส่งเสรมิ พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบรกิารสาธารณสุข

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ
โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ ผลลัพธ์

650,000    2,840,000     840,000    



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๖.๒ แนวทางการเสรมิสรา้งสุขภาพแก่ประชาชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการชมรมสร้างสุขภาพ  - เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของ  - จัดอบรมและฝึกแกนน า ๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  - ประชาชนมีสุขภาพ กอง

ต าบลบา้นกลาง ประชาชนใหส้มบรูณ์และ เต้นแอโรบคิ เพื่อส่งเข้าประกวด สมบรูณ์แข็งแรง และตระหนัก สาธารณสุขและ

การตระหนักถึงผลดีของการ ในระดับอ าเภอ จังหวดั พร้อม รู้ถึงผลดีของการออกก าลังกาย ส่ิงแวดล้อม

ออกก าลังกาย ทั้งสนับสนุนชุดแต่งกายของ

ต าบลบา้นกลาง

๒ โครงการ อย. น้อย   - เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้  - จัดอบรมและรณรงค์ให้ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - นักเรียนมีความรู้เร่ือง กอง

ในโรงเรียน และสามารถตรวจสอบสารพษิ ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง สารพษิที่ปะปนในอาหาร สาธารณสุขและ

ที่ปะปนในอาหารพร้อมทั้ง ผู้บริโภคแก่เยาชนนักเรียน สามารถตรวจสอบและ ส่ิงแวดล้อม

สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ พร้อมทั้งจัดท าส่ือเผยแพร่และ ท าการเผยแพร่สู่ชุมชนได้

เกี่ยวข้องได้ ประชาสัมพนัธ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๖.๒ แนวทางการเสรมิสรา้งสุขภาพแก่ประชาชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓ โครงการชุมชนสุขภาพดี  - ประชาชนและพนักงานนิคมฯ  - จัดกิจกรรมรณรงค์ใหม้ีการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  - อุบติัเหตุในต าบลบา้นกลาง กอง

ขับขี่ปลอดภยั ในเขตต าบลบา้นกลาง มีความรู้ ปฏบิติัตามกฎจราจรช่วงก่อน ลดลง ประชาชนมีความรู้ สาธารณสุขและ

ความเข้าใจ และตระหนักถึง เทศกาลสงกรานต์แก่พนักงาน และตระหนักเกี่ยวกับการ ส่ิงแวดล้อม

ความส าคัญของการปฏบิติั นิคมฯ พร้อมทั้งจัดท าส่ือ จราจรที่ถูกต้อง มีวนิัย

ตามกฎจราจร เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๖.๒ แนวทางการเสรมิสรา้งสุขภาพแก่ประชาชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

70,000     120,000   110,000   



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
๖.๓ แนวทางการปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

หน่วย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการปอ้งกันและควบคุม  - เพื่อปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้  - จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวคัซีน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - โรคพษิสุนัขบา้ไม่เกิดขึ้น กอง
โรคพษิสุนัขบา้ จากสัตวสู่์คน และลดจ านวน ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้  และ ในเขตพื้นที่ต าบลบา้นกลาง สาธารณสุขและ

ประชากรสุนัข และแมวอันเปน็ ฉีดยาคุมก าเนิดประชากรสุนัข ส่ิงแวดล้อม
สัตวพ์าหะน าโรค และแมว

๒ โครงการปอ้งกันและควบคุม  - เพื่อปอ้งกันและควบคุม  - จัดกิจกรรมรณรงค์ก าจัด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  - ลดปญัหาการเกิดไม่เกิด กอง
โรคจากสัตวป์กี โรคจากสัตวป์กี เช่น ไข้หวดันก แหล่งเพาะพนัธุข์องโรคจาก โรคไข้หวดันกในเขตพื้นที่ สาธารณสุขและ

สัตวป์กี ปลีะ ๑ คร้ัง พร้อมทั้ง ต าบลบา้นกลาง ส่ิงแวดล้อม
จัดอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์

๓ โครงการปอ้งกันและควบคุม  - เพื่อปอ้งกันและควบคุม  - จัดกิจกรรมรณรงค์ก าจัด ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - อัตราการปว่ยโรคไข้ กอง
โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก โดยลดอัตรา แหล่งเพาะพนัธุข์องโรค เลือดออกลดน้อยลงและไม่ สาธารณสุขและ

การปว่ยลงจากปกี่อนและไม่เกิน ไข้เลือดออก พร้อมจัดซ้ือวสัดุ เกิดการระบาดในชุมชน ส่ิงแวดล้อม
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เคมีภณัฑ์ในการก าจัดลูกน้ า
ก าหนด ยุงลาย และการรณรงค์พน่

หมอกควนัก าจัดยุง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
๖.๓ แนวทางการปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

หน่วย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

220,000    220,000    220,000    



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๖.๔  แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขทั้งภาครฐัและเอกชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการวนั อสม. แหง่ชาติ  - เพื่อสร้างความเข้มแข็ง  - จัดกิจกรรมวนั อสม. แหง่ชาติ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - กลุ่มอาสาสมัคร กอง

ความสามัคคีของกลุ่มพลัง ภายในต าบล สาธารณสุขเกิดขวญั และ สาธารณสุขและ

มวลชน อาสาสมัครสาธารณสุข โดยมีกิจกรรม ก าลังใจในการท างาน มี ส่ิงแวดล้อม

ประจ าหมู่บา้น ๑) การแข่งขันกีฬา อสม. ความพร้อมในการ

๒) การประกวด หรือแข่งขัน ประสานงานด้านสาธารณสุข

    กิจกรรมด้านการออกก าลังกาย มูลฐานในชุมชนอย่างมี

    อาหาร, อารมณ์, อโรคยา ประสิทธภิาพ

    อนามัยส่ิงแวดล้อม และ

    อบายมุข ของ อสม.

๓) การยกย่องเชิดชู อสม. ดีเด่น

     ในแต่ละด้านสาขา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๖.๔  แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขทั้งภาครฐัและเอกชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๒ โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อให ้อสม. มีความรู้  - จัดอบรมใหค้วามรู้แก่  อสม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - อาสาสมัครรายเก่า และ กอง

อสม. ต าบลบา้นกลาง ความเข้าใจในการพฒันางาน จ านวน  ๑๒  หมู่บา้น รายใหม่ได้รับการทบทวน สาธารณสุขและ

สาธารณสุขมูลฐานและได้รับ  - จัดประชุมประธาน  อสม. ความรู้ และทกัษะในการ ส่ิงแวดล้อม

ข้อมูลข่าวสารด้านสุขอนามัย จ านวน ๑๒ หมู่บา้น รวม ๑๒ คน ปฏบิติังาน  เพื่อใหก้าร

อย่างทั่วถึง  - ศึกษาดูงานสถานที่และระบบ ด าเนินงานต่างๆ  มี

การท างานที่มีประสิทธภิาพ  ๑ ประสิทธภิาพ

คร้ัง เพื่อน ามาพฒันางาน



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๖.๔  แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขทั้งภาครฐัและเอกชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

330,000   330,000   330,000   



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๖.๕  แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการส่งเสริมการแพทย์  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน  - จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  - ประชาชนมีผู้น าด้าน กอง

แผนไทยและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น น าหลักการแพทย์แผนไทยมาใช้ หมอพื้นบา้น เพื่อสร้างผู้น า สุขภาพ และสามารถท าการ สาธารณสุขและ

ในการรักษาพยาบาล ในการรักษาพยาบาลด้วย รักษาพยาบาลด้วยวธิกีาร ส่ิงแวดล้อม

 - เพื่อทบทวนองค์ความรู้ วธิกีารแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย

และส่งเสริมใหม้ีการน าสมุนไพร จ านวน ๒๔ คน

ทอ้งถิ่นมาใช้ในการรักษา  - จัดประชุมสัมนาเกี่ยวกับ

พยาบาล ภายในครัวเรือน ความรู้เร่ืองสมุนไพรทอ้งถิ่น

แก่อาสาสมัคร  จ านวน 

๖๐ คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๖.๕  แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

80,000      80,000     80,000    



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๖.๖ แนวทางการสนับสนุน ส่งเสรมิ การมีส่วนรว่มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคประชาชนในการจัดบรกิารด้านสาธารณสุขในชุมชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการสมทบกองทนุหลัก  - เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ  - สมทบเงินใหแ้ก่กองทนุ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - กองทนุหลักประกัน กอง

ประกันสุขภาพต าบล กองทนุหลักประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพต าบล ด าเนินงานได้อย่างมี สาธารณสุขและ

บา้นกลาง ต าบลบา้นกลางเปน็ไปอย่าง บา้นกลาง ด าเนินกิจกรรม ประสิทธภิาพ ส่ิงแวดล้อม

มีประสิทธภิาพ พฒันาคุณภาพชีวติด้าน  - ประชาชนมีคุณภาพชีวติ

สุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ดีขึ้นในด้านสุขภาพ

ตามแผนงาน/โครงการกองทนุ

หลักประกันสุขภาพในระดับ

ทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ต าบลบา้นกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๖.๖ แนวทางการสนับสนุน ส่งเสรมิ การมีส่วนรว่มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคประชาชนในการจัดบรกิารด้านสาธารณสุขในชุมชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

300,000    300,000    300,000    



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล และส่งเสรมิแนวทางการปอ้งกันการทจุรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อใหก้ารบริหารจัดการ  - เปน็ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐  - การบริหารจัดการ ทกุกอง

ด้านเงินเดือน ค่าจ้าง ด้านเงินเดือน ค่าจ้าง ค่า ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของเทศบาล ด้านเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน เงินสมนาคุณ ตอบแทน เงินสมนาคุณและ ต าบลบา้นกลาง เพื่อต้ังจ่ายใหแ้ก่ ค่าตอบแทนเปน็ไปด้วย

และค่าเบี้ยประชุมของ ค่าเบี้ยประชุมของเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ความเรียบร้อย  และ

เทศบาลต าบลบา้นกลาง ต าบลบา้นกลาง เปน็ไปอย่าง พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด มีประสิทธภิาพ

มีประสิทธภิาพใหเ้ปน็ไปตาม เทศบาลต าบลบา้นกลาง และ

ระเบยีบกฏหมายที่ก าหนด บคุคลภายนอกที่ได้รับการแต่งต้ัง

๒ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อใหก้ารบริหารจัดการ  - เปน็ค่าใช้จ่ายเพื่อใหไ้ด้มา ๖,๓๐๐,๐๐๐ ๖,๓๐๐,๐๐๐ ๖,๓๐๐,๐๐๐  - การบริหารจัดการ ทกุกอง

ด้านการบริการของ ด้านการรับบริการจาก ซ่ึงการบริการ หรือรายจ่าย ด้านการรับบริการจาก

เทศบาลต าบลบา้นกลาง หน่วยงานอื่นของเทศบาล เพื่อการบริการ เพื่อเพิ่ม หน่วยงานเปน็ไปด้วย

ต าบลบา้นกลาง เปน็ไปอย่าง ประสิทธภิาพในการบริหาร ความเรียบร้อย  และมี

มีประสิทธภิาพ และถูกต้องตาม จัดการของเทศบาลต าบล ประสิทธภิาพ

ระเบยีบกฏหมายที่ก าหนด บา้นกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล และส่งเสรมิแนวทางการปอ้งกันการทจุรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๓ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อใหก้ารบริหารจัดการ  - เปน็ค่าใช้จ่ายในส่วน ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐  - การบริหารจัดการด้าน ส านักปลัด

ด้านงบกลางของเทศบาล ด้านงบกลางและเงินส ารองจ่าย งบกลางและเงินส ารองจ่าย งบกลางและเงินส ารองจ่าย เทศบาล

ต าบลบา้นกลาง ของเทศบาลต าบลบา้นกลาง ของเทศบาลต าบลบา้นกลาง เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ และ ในกรณีที่มิได้ต้ังงบประมาณ และมีประสิทธภิาพ

ถูกต้องตามระเบยีบกฎหมาย ไวแ้ละกรณีเปน็เหตุ

ที่ก าหนด สาธารณภยัเร่งด่วน

๔ โครงการอุดหนุนส านักงาน  - เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน  - อุดหนุนงบประมาณแก่ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐  - ส านักงานส่งเสริมการ ส านักปลัด

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ของส านักงานส่งเสริมการ ส านักงานส่งเสริมการปกครอง ทอ้งถิ่นอ าเภอเมืองล าพนู เทศบาล

อ าเภอเมืองล าพนู/ที่ท าการ ปกครองทอ้งถิ่นอ าเภอเมือง ทอ้งถิ่นหรือที่ท าการปกครอง หรือที่ท าการปกครองอ าเภอ

ปกครองอ าเภอเมืองล าพนู ล าพนู อ าเภอเมืองล าพนู ตาม เมืองล าพนู มีศักยภาพใน

โครงการขอรับการสนับสนุน การท างานเพิ่มขึ้น



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล และส่งเสรมิแนวทางการปอ้งกันการทจุรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๕ โครงการอุดหนุนส านักงาน  - เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน  - อุดหนุนงบประมาณแก่ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐  - ส านักงานส่งเสริมการ ส านักปลัด

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ของส านักงานส่งเสริมการ ส านักงานส่งเสริมการปกครอง ปกครองทอ้งถิ่นจังหวดั เทศบาล

จังหวดัล าพนู ปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัล าพนู ทอ้งถิ่นจังหวดัล าพนู  ตาม ล าพนู มีศักยภาพในการ

โครงการขอรับการสนับสนุน ท างานเพิ่มมากขึ้น

๖ โครงการอุดหนุนกิจการ  - เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน  - อุดหนุนงบประมาณแก่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  -หน่วยงานรัฐ องค์กร ส านักปลัด

ที่เปน็สาธารณประโยชน์ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์ เอกชนและ อปท.อื่น เทศบาล

หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และ ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล มีศักยภาพในการท างาน

อปท. อื่น ตามอ านาจหน้าที่ ต าบลบา้นกลาง เพิ่มขึ้น

ของเทศบาลต าบลบา้นกลาง

๗ โครงการ ๕ ส.  - เพื่อพฒันาสถานที่ท างาน  - จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - บคุลากรมีศักยภาพ ส านักปลัด

ใหน้่าอยู่และพฒันาบคุลากร ท างานใหแ้ก่คณะผู้บริหาร ในการปฏบิติังาน และมี เทศบาล

ใหม้ีความรู้ และเปน็การเพิ่ม พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า จิตส านึกในการดูแลรักษา

ประสิทธภิาพในการท างาน พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาล สถานที่ท างาน

ต าบลบา้นกลาง



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล และส่งเสรมิแนวทางการปอ้งกันการทจุรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๘ โครงการจัดงานวนัเทศบาล  - เพื่อเสริมสร้างขวญัและ  - จัดกิจกรรมท าบญุสืบชะตา ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  - พนักงานเทศบาลมีขวญั ส านักปลัด

ก าลังใจในการปฏบิติังาน และจัดกิจกรรมบ าเพญ็ และก าลังใจในการปฏบิติังาน เทศบาล

แก่พนักงานเทศบาล สาธารณประโยชน์ ในวนัเทศบาล  - เทศบาลต าบลบา้นกลาง

 - เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ ๒๔ เมษายน ของทกุปี และประชาชนในต าบลมี

อันดีระหวา่งเทศบาลและ ทกุป ี ความสัมพนัธอ์ันดีต่อกัน

ประชาชนในต าบล

๙ โครงการเผยแพร่กฎหมาย  - เพื่อเผยแพร่กฎหมาย  - ใหค้วามรู้และจัดท าคู่มือ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ประชาชนในต าบลมี กองวชิาการ

ในชีวติประจ าวนัส าหรับ พื้นฐานใหป้ระชาชนได้ศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับชีวติประจ าวนั ความรู้ความเข้าใจด้าน และแผนงาน

ประชาชน และสามารถน ามาใช้ในชีวติ เผยแพร่ใหแ่ก่ประชาชน กฎหมายและสามารถ

ประจ าวนัได้ น ามาปรับใช้กับชีวติ

ประจ าวนัได้
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๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล และส่งเสรมิแนวทางการปอ้งกันการทจุรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๑๐ โครงการเทศบาลต าบล  - เพื่ออ านวยความสะดวกใน  - ออกหน่วยเคล่ือนที่พบ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ประชาชนมีความพงึพอใจ กองวชิาการ

บา้นกลางพบประชาชน ด้านการบริการใหป้ระชาชน ประชาชน จ านวน ๑๒ หมู่บา้น ในการใหบ้ริการประชาชน และแผนงาน

เกิดความพอใจสูงสุด เพื่อใหบ้ริการด้านต่างๆ ของเทศบาล

 - เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ันดี ตามแผนปฏบิติัการร่วมกับ  - เทศบาล หน่วยงานภาย

ระหวา่ง เทศบาล หน่วยงาน หน่วยงานภายนอก นอกและประชาชนมีความ

ภายนอก และประชาชน สัมพนัธท์ี่ดีต่อกัน

 - เพื่อน าปญัหาและความ  - ได้ข้อมูลที่เปน็ประโยชน์

ต้องการของประชาชนไป ในการปรับปรุงงานให้

ปรับปรุงการปฏบิติังานราชการ บริการและการปฏบิติั

ราชการใหม้ีประสิทธภิาพ

มากยิ่งขึ้น
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๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล และส่งเสรมิแนวทางการปอ้งกันการทจุรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๑๑ โครงการส่งเสริมความรู้  - เพื่อสร้างความรู้ความ  - ประกาศเผยแพร่เอกสาร และ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - มีการเผยแพร่ความรู้ กองวชิาการ

ด้านกฎหมาย (กฎหมาย เข้าใจ ในสิทธหิน้าที่เกี่ยวกับ ความรู้ทางกฎหมายในที่ ในทางกฎหมายแก่ และแผนงาน

รายเดือน) กฎหมายที่ควรทราบ สาธารณะ พร้อมจัดส่งเอกสาร ประชาชน 

ใหแ้ก่สมาชิกสภาเทศบาล  - ประชาชนมีความรู้

ก านัน/ ผู้ใหญ่บา้น และผู้ที่ ความเข้าใจถึงสิทธหิน้าที่

เกี่ยวข้องในต าบลบา้นกลาง และกฎหมายมากขึ้น

๑๒ โครงการเทศบาลสีขาว  - เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกและ  - จัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริม และ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ประชาชนทกุกลุ่มเปา้หมาย กองวชิาการ

ค่านิยมใหม่โดยยึดหลัก รณรงค์การสร้างจิตส านึก โดยเน้น คุณธรรม จริยธรรม และมีวนิัย และแผนงาน

คุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม และการพฒันา  - ประชาชน  และองค์กร 

และพฒันาเครือข่ายด้านการ จิตอาสา ส าหรับประชาชน ชุมชน  มีส่วนร่วมในการ

ปอ้งกันและปราบปรามการ ๑๒ หมู่บา้น และโรงเรียนในเขต ปอ้งกันและปราบปรามการ

ทจุริต อีกทั้งเสริมสร้าง เทศบาล  จ านวน  ๓  โรงเรียน ทจุริต

บทบาทใหป้ระชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการปอ้งกัน

และปราบปรามการทจุริต
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๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๑๓ โครงการเตรียมความพร้อม  - เพื่อส่งเสริมความรู้ ความ  - ศึกษาดูงานด้านการบริหาร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - กลุ่มเปา้หมายเกิด กองวชิาการ

ในการจัดต้ังวทิยุชุมชน เข้าใจในการประชาสัมพนัธ์ จัดการ เพื่อน าไปสู่การจัดต้ังวทิยุ ความรู้ความเข้าใจในการ และแผนงาน

ข่าวสารผ่านสือกระจายเสียง ชุมชน ประชาสัมพนัธผ่์านส่ือ

หรือวทิยุชุมชน กระจายเสียงหรือวทิยุชุมชน

 - เพื่อเกิดกระบวนการแลก  - กลุ่มเปา้หมายเกิด

เปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

และสร้างทศันคติที่ดีเกี่ยวกับ และสามารถน าความรู้ที่ได้

การประชาสัมพนัธผ่์าน ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ

วทิยุชุมชน และการจัดต้ังวทิยุชุมชน

 - เพื่อศึกษาแนวทางในอนาคต

ส าหรับการจัดต้ังวทิยุชุมชน
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๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ
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เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๑๔ โครงการประเมินผล  - เพื่อใหก้ารติดตามการ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  - การติดตามการปฏบิติังาน กองวชิาการ

การปฏบิติัราชการของ ปฏบิติังานของเทศบาลมี โครงการประเมินผลการ ของเทศบาลมีประสิทธภิาพ และแผนงาน

เทศบาล ประสิทธภิาพ ปฏบิติัราชการของเทศบาล มากยิ่งขึ้น

 - เพื่อใช้เปน็ข้อมูลในการ ตามหลักของการบริหาร  - สามารถน าความต้องการ

ปรับปรุงกระบวนงานของ จัดการที่ดีโดยการจัดเก็บข้อมูล ของประชาชนไปปรับปรุง

เทศบาล จัดประชุม เพื่อประเมินตาม แก้ไขได้ถูกจุด

 - เพื่อใช้เปน็ข้อมูลในการ เกณฑ์ชี้วดัพร้อมรายงานผล

ก าหนดนโยบายตามความ

ต้องการของประชาชน

๑๕ โครงการเงินอุดหนุน  - เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน  - อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - เครือข่ายคณะกรรมการ กองวชิาการ

เครือข่ายคณะกรรมการ เครือข่ายคณะกรรมการ เครือข่ายคณะกรรมการ สอบสวนทางวนิัยพนักงาน และแผนงาน

สอบสวนทางวนิัยพนักงาน สอบสวนทางวนิัยพนักงาน สอบสวนทางวนิัยพนักงาน ส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัล าพนู

ส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัล าพนู ส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัล าพนู ส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัล าพนู มีงบประมาณในการ

ด าเนินงาน
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๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล และส่งเสรมิแนวทางการปอ้งกันการทจุรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๑๖ โครงการโรงเรียนสีขาว  - เพื่อปลูกฝังส านึกที่ถูกต้อง  - จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - เด็กนักเรียน เยาวชน กองวชิาการ

"โตไปไม่โกง" ใหแ้ก่เด็ก เพราะความดีมี บรรยายใหค้วามรู้ สร้างการ มีจิตส านึกและตระหนักถึง และแผนงาน

หลายรูปแบบ คุณค่าแหง่ เรียนรู้ ศึกษาดูงานคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีค่า

ความดี ๕ ประการ ได้แก่ จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต นิยมซ่ือสัตย์สุจริต

  ๑) ซ่ือสัตย์สุจริต ต่อเด็กนักเรียน เยาวชน

  ๒) รับผิดชอบต่อการกระท า

ของตนเอง

  ๓) ความเปน็ธรรมทางสังคม

  ๔) การมีจิตสาธารณะ

  ๕) เปน็อยู่อย่างพอเพยีง

รวมถึงปลูกฝังความตระหนัก

ใหเ้หน็ถึงความส าคัญของ

ความซ่ือตรงและโปร่งใสต่อ

ตนเองและสังคม
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งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๑๗ โครงการ "ส่งเสริมและ  - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  - ท าการคัดเลือกประชาชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - บคุคล ทกุสาขาอาชีพ กองวชิาการ
ยกย่องคนดี (คนดีศรี ใหบ้คุคล ทกุสาขาอาชีพ ซ่ึงเปน็ตัวแทนแต่ละหมู่บา้น หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ และแผนงาน
บา้นกลาง) " หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ สมาชิกสภาเทศบาล เยาวชน และ เหน็คุณค่าของการท าความดี

เหน็คุณค่าของการท าความดี พระสงฆ์  ผู้เปน็ต้นแบบที่มี ในชุมชนทอ้งถิ่น พร้อมทั้ง
 - เพื่อประกาศเกียรติคุณ ความประพฤติ และด ารงตน ประกาศเกียรติคุณแก่บคุคล
แก่บคุคล ที่ท าคุณงามความดี ด้วยความมีคุณธรรมจริยธรรม ที่ท าคุณงามความดีใหเ้ปน็
ใหเ้ปน็แบบอย่างที่ดีในการ พร้อมประกาศยกย่อง เพื่อเปน็ แบบอย่างที่ดีในการ
ประพฤติตนในสังคม ก าลังใจแก่ผู้มีความประพฤติดี ประพฤติตนในสังคม และ
 - เพื่อยกย่องและใหก้ าลังใจ ได้รับการยกย่อง เพื่อเปน็
แก่ผู้ประพฤติดี  และเปน็ ก าลังใจแก่ผู้ประพฤติดี
แบบอย่างที่ดีต่อสังคม
 - เพื่อส่งเสริมใหท้อ้งถิ่นไทย
มีกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๑๘ โครงการส่ือสร้างสรรค์  - เพื่อกระตุ้นจิตส านึกใหเ้กิด  - จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  - เด็ก นักเรียน เยาวชน กองวชิาการ

เทศบาลสีขาว ความตระหนักถึงคุณธรรม บรรยายใหค้วามรู้ ศึกษาดูงาน หรือประชาชนเกิดความ และแผนงาน

จริยธรรม หรือจัดท าส่ือเพื่อเผยแพร่เร่ือง ตระหนักถึงคุณธรรม

 - เพื่อเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม ความ จริยธรรม 

ความซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ือสัตย์สุจริตต่อเด็กนักเรียน  - เด็ก นักเรียน เยาวชน

 - เพื่อผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ เยาวชน ครูอาจารย์ ประชาชน หรือประชาชนมีค่านิยม

อย่างสร้างสรรค์ ก่อใหเ้กิด คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก ความซ่ือสัตย์สุจริต และส่ือ

กระแสต่ืนตัวต่อต้านการทจุริต สภาเทศบาล และพนักงาน ประชาสัมพนัธ ์ก่อใหเ้กิด

เจ้าหน้าที่เทศบาล โรงเรียน กระแสต่ืนตัวต่อต้านการ

หรือเทศบาล ทจุริต
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งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๑๙ โครงการอบรมเครือข่าย  - เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ  - จัดอบรมนักเรียน นักศึกษา ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - มีเครือข่าย กองวชิาการ

ยุวประชาสัมพนัธ์ เข้าใจ ในการประชาสัมพนัธ์ เยาวชน ในพื้นที่ต าบลบา้นกลาง ยุวประชาสัมพนัธ ์เข้ามาช่วย และแผนงาน

ใหแ้ก่เยาวชน เพื่อเปน็ตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วม ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์

 - เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียน ในการด าเนินงานด้านการ  - นักเรียน นักศึกษา เยาวชน

เรียนรู้ระหวา่งกัน ประชาสัมพนัธก์ับเทศบาล ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการท า

 - เพื่อสร้างเครือข่ายในการ  - จัดต้ังเครือข่ายยุวประชาสัมพนัธ์ ท ากิจกรรมที่เปน็ประโยชน์ 

ประสานงานประชาสัมพนัธ์ และได้รับความรู้ประสบการณ์

ระหวา่งหมู่บา้นและโรงเรียน เพื่อเกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล ด้านการประชาสัมพนัธ์

ในพื้นที่ต าบลบา้นกลาง ข่าวสารระหวา่งหมู่บา้น โรงเรียน เพื่อน าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์

 - เพื่อพฒันาศักยภาพ กับตนเองและชุมชน

ด้านการประชาสัมพนัธ์

ขององค์กรได้อย่างทั่วถึง



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล และส่งเสรมิแนวทางการปอ้งกันการทจุรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๒๐ โครงการจัดท าส่ือหนังสือ  - เพื่อเปน็การรวบรวมผลการ  - จัดท าหนังสือน าเสนอผล ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนได้รับทราบ กองวชิาการ

๒ ทศวรรษบา้นกลาง ด าเนินงานตลอดระยะเวลา การด าเนินงานของต าบล ข้อมูลข่าวสารและผลงาน และแผนงาน

๒๐ ป ี ของต าบลบา้นกลาง บา้นกลาง จ านวน ๒,๐๐๐ เล่ม ของเทศบาลต้ังแต่แรกเร่ิม

เผยแพร่ใหส้าธารณชนได้ เผยแพร่ใหส้าธารณชนได้รับทราบ จนถึงปจัจุบนั

รับทราบอย่างกวา้งขวาง  - ประชาชนมีความเข้าใจใน

 - เพื่อเปน็การส่งเสริมการรับรู้ บทบาทหน้าที่การท างาน

รับทราบข้อมูลข่าวสารของ ขององค์กรปกครองส่วน

ทางราชการ ใหแ้ก่ประชาชน ทอ้งถิ่นมากขึ้น

ได้อย่างกวา้งขวาง  และ

แพร่หลาย



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล และส่งเสรมิแนวทางการปอ้งกันการทจุรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๒๑ โครงการประชาสัมพนัธ์  - เพื่อเปน็การเพิ่มช่องทาง  - ผลิตและเผยแพร่รายการวทิยุฯ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ประชาชนได้รับทราบข้อมูล กองวชิาการ

รายการวทิยุ บา้นกลาง พบ การประชาสัมพนัธข์้อมูล ความยาว  ๕๐ - ๖๐  นาท ี ข่าวสารและผลงานของ และแผนงาน

ประชาชน "อู้จ๋ากับนายกฯ" ข่าวสารของทางราชการ ตอนละไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท เทศบาลต้ังแต่แรกเร่ิมจนถึง

ที่เข้าถึงประชาชนได้อย่าง จ านวน ๑๒ ตอน ปจัจุบนั

รวดเร็ว และเผยแพร่ให้

สาธารณชนได้รับทราบอย่าง

กวา้งขวาง

 - เพื่อเปน็การส่งเสริมการรับรู้

รับทราบข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการและเปน็การ

น าเสนอผลการด าเนินงานของ

ต าบลบา้นกลางใหแ้ก่ประชาชน

ได้อย่างกวา้งขวาง  และ

แพร่หลาย



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล และส่งเสรมิแนวทางการปอ้งกันการทจุรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๒๒ โครงการส่ือมวลชนสัมพนัธ์  - เพื่อเปน็ช่องทางในการ  - จัดกิจกรรมแถลงข่าวผ่านส่ือ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   - ประชาชนได้รับทราบ กองวชิาการ

เผยแพร่ข่าวสารและ มวลชน เพื่อเปน็ส่ือกลางในการ ข้อมูลข่าวสารและผลงาน และแผนงาน

ประชาสัมพนัธ ์ กิจกรรมต่างๆ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่ ของเทศบาลต้ังแต่แรกเร่ิม

ของเทศบาล ประชาชนได้เข้าใจ และรับทราบผล จนถึงปจัจุบนั

 - เพื่อเปน็การพบปะแลกเปล่ียน การด าเนินงานของเทศบาลได้อย่าง  - ประชาชนมีความเข้าใจใน

ความคิดเหน็ระหวา่งส่ือมวลชน ครอบคลุม ทั่วถึง บทบาทหน้าที่การท างาน

กับเทศบาล และร่วมกันก าหนด ขององค์กรปกครองส่วน

ทศิทางแนวทางการพฒันาการ ทอ้งถิ่นมากขึ้น

ประชาสัมพนัธใ์หเ้ข้าถึงทกุกลุ่ม  - เทศบาลสามารถเผยแพร่

เปา้หมายมากยิ่งขึ้น ข้อมูลข่าวสาร และ

ประชาสัมพนัธ ์เกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรมต่างๆใหป้ระชาชน

ได้รับทราบอย่างทั่วถึง



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๑ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล และส่งเสรมิแนวทางการปอ้งกันการทจุรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์

๔๗,๕๓๐,๐๐๐ ๔๗,๒๑๐,๐๐๐ ๔๗,๒๑๐,๐๐๐



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๒  แนวทางการเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชนในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการเสริมสร้างความรู้  - เพื่อใหป้ระชาชนตระหนัก  - จัดอบรมใหค้วามรู้ เร่ือง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  - ประชาชนมีความรู้ความ ส านักปลัด

ความเข้าใจ เร่ืองประชาธปิไตย ถึงการมีส่วนร่วมในระบอบ ประชาธปิไตยและการมี เข้าใจเกี่ยวกับประชาธปิไตย เทศบาล

และการมีส่วนร่วมของ ประชาธปิไตย ส่วนร่วมของประชาชน ให้ มากขึ้น

ประชาชน  - เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ แก่ประชาชนในต าบล

เข้าใจเกี่ยวกับระบอบ บา้นกลาง

ประชาธปิไตยใหก้ับประชาชน

๒ โครงการจัดท าแผนพฒันา  - เพื่อเปน็การทบทวน  - จัดเวทปีระชาคม จ านวน ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐  - สามารถพฒันาทอ้งถิ่นได้ กองวชิาการ

ทอ้งถิ่น แผนพฒันาสามปใีนปทีี่ ๑๒ หมู่บา้น เพื่อสอบถาม ตามแนวทางที่ก าหนดและ และแผนงาน

ผ่านมาและการจัดท าแผน ปญัหาความต้องการของ บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้

พฒันาสามปฉีบบัใหม่ ประชาชน  - สามารถตองสนองความ

 - เพื่อเปน็การจัดเตรียม  - จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น ต้องการของประชาชนได้

ความพร้อมโครงการพฒันา ตามระเบยีบกฏหมาย ในลักษณะโครงการพฒันา

ในลักษณะที่พร้อมบรรจุใน  - จัดประชุมคณะกรรมการ

เทศบญัญัติงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน

รายจ่าย พฒันา ตามระเบยีบกฎหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๒  แนวทางการเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชนในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓ โครงการติดตามและประเมินผล  - เพื่อใหก้ารติดตามและ  - จัดประชุมคณะกรรมการฯ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  - การติดตามและประเมินผล กองวชิาการ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น เพื่อติดตามและประเมินผล แผนพฒันาทอ้งถิ่นมี และแผนงาน

มีประสิทธภิาพ ตามแนวทาง แผนพฒันาทอ้งถิ่น ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

การบริหารจัดการที่ดี  - จัดท ารายงานสรุปผลการ  - ได้ข้อมูลข่าวสารที่เปน็

 - เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลข่าวสาร ติดตามและประเมินผลแผน ประโยชน์ต่อการปรับปรุง

จากข้อเสนอแนะมาใช้ในการ พฒันาทอ้งถิ่น เพื่อเผยแพร่ การจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ปรับปรุงการจัดท าแผนพฒันา และการบริหารการพฒันา 

ทอ้งถิ่นใหม้ีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น ในปต่ีอไป



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๒  แนวทางการเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชนในทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

95,000 95,000 95,000



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๓  แนวทางการพัฒนาการใหบ้รกิารประชาชน โดยการลดระยะเวลาและขั้นตอนการใหบ้รกิารประชาชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการจัดต้ังส านักทะเบยีน  - เพื่อใหก้ารบริการประชาชน  - จัดต้ังส านักทะเบยีนทอ้งถิ่น ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐  - ประชาชนได้รับบริการที่ดี ส านักปลัด

ทอ้งถิ่นเทศบาลต าบลบา้นกลาง เปน็ไปด้วยความสะดวก และ เทศบาลต าบลบา้นกลางด้วย และง่ายต่อการมาใช้บริการ เทศบาล

ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ รวดเร็ว ระบบคอมพวิเตอร์

 - เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ปฏบิติังานด้านทะเบยีนราษฎร

ของเทศบาลต าบลบา้นกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๓  แนวทางการพัฒนาการใหบ้รกิารประชาชน โดยการลดระยะเวลาและขั้นตอนการใหบ้รกิารประชาชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๒ โครงการจัดต้ังศูนย์บริการ  - เพื่อใหป้ระชาชนที่มาติดต่อ  - จัดต้ังศูนย์บริการติดต่อ - ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนผู้มาติดต่อ กองวชิาการและ

ข้อมูลข่าวสารติดต่อ-สอบถาม ราชการเทศบาลได้รับค าแนะน า สอบถาม แบบเคล่ือนที่ ขนาด ราชการได้รับการอ านวย แผนงาน

ที่ดี ประมาณ ๔.๐๐ x ๔.๐๐ ความสะดวกเปน็อย่างดี

 - อ านวยความสะดวก เมตร บริเวณด้านหน้าอาคาร  - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบติังาน

ประชาชนเพื่อบริการตามความ ส านักงานเทศบาล  พร้อม ได้พฒันางานบริการได้อย่าง

ต้องการในเร่ืองการติดต่อ อุปกรณ์ เหมาะสม

ราชการเทศบาล  - เคาร์เตอร์

 - เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่  - เก้าอี้

เจ้าหน้าที่ในการปฏบิติังาน  - ชุดรับแขก

 -  - เคร่ืองปรับอากาศ

 - คอมพวิเตอร์

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๓  แนวทางการพัฒนาการใหบ้รกิารประชาชน โดยการลดระยะเวลาและขั้นตอนการใหบ้รกิารประชาชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

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



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๔ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบคุลากรในองค์กร

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อใหก้ารบริหารจัดการ  - เปน็ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐  - บคุลากรมีศักยภาพในการ ส านักปลัด

ด้านการฝึกอบรมและการ ด้านเงินเดือน ค่าจ้าง ค่า การฝึกอบรมหรือเดินทางไป ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น เทศบาล

เดินทางปฏบิติัราชการของ ตอบแทนของเทศบาลต าบล ราชการตามระเบยีบของทาง  - บคุลากรมีทศันคติที่ดี

บคุลากรในสังกัดเทศบาล บา้นกลาง เปน็ไปอย่างมี ราชการของบคุลากรในสังกัด ต่อการปฏบิติังาน

ต าบลบา้นกลาง ประสิทธภิาพและถูกต้องตาม เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ระเบยีบกฏหมายที่ก าหนด

๒ โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มศัยภาพในการ  - จัดอบรมสัมมนาและ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  - ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิก ส านักปลัด

ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภา บริหารงานของเทศบาลใหแ้ก่ ทศันศึกษาดูงานใหแ้ก่ สภาทอ้งถิ่นและผู้น าทอ้งถิ่น เทศบาล

ทอ้งถิ่นและผู้น าทอ้งถิ่น ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภา ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภา มีศักยภาพในการบริหารงาน

ทอ้งถิ่นและผู้น าทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นและผู้น าทอ้งถิ่น เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๔ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบคุลากรในองค์กร

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓ โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มทกัษะและขีดความ  - จัดอบรม/ ศึกษาดูงาน ของ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับ ส านักปลัด

บคุลากรในสังกัดของ สามารถใหก้ับผู้เข้ารับการ บคุลากรในสังกัดเทศบาล ความรู้และประสบการณ์ เทศบาล

เทศบาลต าบลบา้นกลาง อบรม ต าบลบา้นกลาง สามารถน ามาใช้พฒันา

 - บคุลากรที่เข้ารับการอบรม ตนเองและองค์กรได้

น าประโยชน์มาใช้ในการ  - บคุลากรมีศักยภาพในการ

พฒันาในการท างานของตน ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

 - บคุลากรมีทศันคติที่ดี

ต่อการปฏบิติังาน

๔ โครงการพฒันาด้าน  - เพื่อพฒันาและเสริมสร้าง  - จัดอบรมด้านคุณธรรมและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - บคุลากรมีจิตส านึกที่ดีใน ส านักปลัด

คุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในการ จริยธรรมใหก้ับบคุลากรใน ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เทศบาล

แก่บคุลากรในสังกัดเทศบาล ปฏบิติังานใหแ้ก่บคุลากร สังกัด ทต.บา้นกลาง  - บคุลากรมีทศันคติที่ดี

ต าบลบา้นกลาง ในการปฏบิติังาน



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๔ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบคุลากรในองค์กร

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๕ โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้น าใน  - เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  - คณะผู้บริหารทอ้งถิ่น ส านักปลัด

ผู้น าหมู่บา้นในต าบล ต าบลบา้นกลาง ใหแ้ก่คณะ เพื่อปรึกษาหาแนวทางการ หวัหน้าส่วนราชการ ก านัน เทศบาล

บา้นกลาง ผู้บริหาร หวัหน้าส่วนราชการ พฒันาต าบลบา้นกลาง และ ผู้ใหญ่บา้น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น

ก านัน ผู้ใหญ่บา้น ผู้ช่วย เพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังาน สารวตัรก านัน และแพทย์

ผู้ใหญ่บา้น สารวตัรก านัน และ ประจ าต าบล 

แพทย์ประจ าต าบล 

๖ โครงการอบรมสัมมนา  - เพื่อใหบ้คุลากรมีทศันคติ  - จัดอบรมสัมมนาเชิง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ผู้เข้ารวมการอบรมมี ส านักปลัด

เชิงปฏบิติัการผู้บริหาร ที่ดีต่อการบริหารงาน ปฏบิติัการส าหรับคณะ แนวคิดและทศันคติเปน็ไป เทศบาล

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  - เพื่อเปน็การแลกเปล่ียน ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง ในทศิทางเดียวกัน

ความคิดเหน็ส าหรับผู้เข้ารับ หวัหน้าฝ่าย หวัหน้างาน ใน

การอบรม สังกัดเทศบาลต าบลบา้นกลาง

๗ โครงการปฐมนิเทศ  - เพื่อเพิ่มทกัษะและแนวทาง  - จัดอบรมการปฐมนิเทศ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ผู้เข้าร่วมการอบรมมี ส านักปลัด

พนักงานจ้างในสังกัด ในการปฏบิติังานของพนักงาน ส าหรับพนักงานจ้างที่บรรจุ แนวคิด ทศันคติและมีความ เทศบาล

ใหม่ ต้ังใจในการปฏบิติังานมากขึ้น



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๔ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบคุลากรในองค์กร

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๘ โครงการสนับสนุนทนุการ  - เพื่อพฒันาองค์ความรู้ใหก้ับ  - สนับสนุนทนุการศึกษาระดับ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  - ผู้ได้รับการสนุบสนุน ส านักปลัด

ศึกษาบคุลากร เทศบาล ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภา ปริญญาตรีและปริญญาโทแก่ ทนุการศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น เทศบาล

ต าบลบา้นกลาง ทอ้งถิ่น และเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภา  - ผู้ได้รับการสนุบสนุนทนุ

สามารถน าความรู้มาใช้ในการ ทอ้งถิ่น และเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น การศึกษาน าความรู้มาใช้ใน

บริหารงานราชการ การบริหารงานราชการดีขึ้น

๙ โครงการเชิดชูเกียรติ  - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ  - คัดเลือกและประกาศยกย่อง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  - พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ส านักปลัด

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประกาศเกียรติคุณใหพ้นักงาน เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ประจ า และพนักงานจ้าง เทศบาล

ประจ า และพนักงานจ้าง เทศบาล ลูกจ้างประจ า และ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลบา้นกลาง

ของเทศบาลต าบลบา้นกลาง พนักงานจ้างของบา้นกลาง ให้ ต าบลบา้นกลาง ผู้มีคุณธรรม เหน็คุณค่าของการปฏบิติั

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เหน็คุณค่าและเปน็แบบอย่าง และจริยธรรมในการปฏบิติั ราชการและใหบ้ริการ

ในการปฏบิติัราชการและ ในการปฏบิติัราชการและให้ ราชการและใหบ้ริการประชาชน ประชาชน อย่างมีคุณธรรม

ใหบ้ริการประชาชนดีเด่น บริการประชาชน ดีเด่นประจ าปี และจริยธรรม

ประจ าปี



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๔ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบคุลากรในองค์กร

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๑๐ โครงการจัดอบรมเชิง  - เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแ้ก่ผู้  - จัดอบรมบคุลากรที่มีส่วน ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐  - บคุลากรมีความรู้ความเข้า กองวชิาการ

ปฏบิติัการ เพื่อพฒันา จัดท างบประมาณของเทศบาล เกี่ยวข้องกับการจัดท างบ ใจในการจัดท างบประมาณ และแผนงาน

ศักยภาพและการมีส่วนร่วม ต าบลบา้นกลาง ประมาณของเทศบาลต าบล  - ความผิดพลาดในการ

ในการจัดท างบประมาณ  - เพื่อใหก้ารจัดท างบประมาณ บา้นกลาง อาทเิช่น ผู้บริหาร จัดท างบประมาณลดลง

ของเทศบาล ของเทศบาลต าบลบา้นกลาง สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน  

ถูกต้องและเปน็ไปตามระเบยีบ เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชนชน ฯลฯ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

วธิกีารงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๑

 - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนในการ

จัดท างบประมาณ



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๔ แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบคุลากรในองค์กร

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

1,770,000    1,770,000    1,770,000    



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๕ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนารายได้ของทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและ  -  จัดอบรม/ ศึกษาดูงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  -  เจ้าหน้าที่มีความรู้ กองคลัง

การจัดเก็บรายได้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อพฒันาความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการ

ความช านาญในการปฏบิติังาน ความช านาญในการปฏบิติังาน ปฏบิติังานจัดเก็บภาษี

ของเจ้าหน้าที่ในด้านการ ในด้านการจัดเก็บรายได้ อย่างถูกต้องตามระเบยีบ

จัดเก็บรายได้

๒ โครงการจัดท าแผนที่ภาษี  - เพื่อพฒันาระบบแผนที่ภาษี  - ท าการปรับปรุงระบบแผนที่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - สามารถสืบค้นข้อมูล กองคลัง

และทะเบยีนทรัพย์สิน และทะเบยีนทรัพย์สิน ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน ผู่อยู่ในข่ายช าระภาษไีด้

 - ท าการส ารวจและน าข้อมูล อย่างถูกต้อง

ผู้อยู่ในข่ายช าระภาษบีนัทกึลง  - ได้ข้อมูลในการเก็บภาษี

ในโปรแกรมแผนที่ภาษฯี ที่เปน็ปจัจุบนัและถูกต้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๕ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนารายได้ของทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

 

๓ โครงการช าระภาษด้ีวยใจ  - เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจ  - จัดประชุมชี้แจง ท าความ ๓๐๐๐๐ ๓๐๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี กองคลัง

โปร่งใส ตรงเวลา ใหผู้้ที่อยู่ในข่ายช าระภาษ ี เข้าใจ ใหค้วามรู้แก่ผู้อยู่ในข่าย ยื่นแบบและช าระภาษี

ยื่นแบบและช าระภาษตีาม ช าระภาษี ตามก าหนดระยะเวลา

ก าหนดระยะเวลา

๔ โครงการจูงใจใหช้ าระภาษี  - เพื่อเปน็การกระตุ้นและ  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการช าระ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  ประชาชนผู้เสียภาษี กองคลัง

สร้างแรงจูงใจในการช าระภาษี ภาษสี าหรับผู้ช าระภาษี ใหค้วามร่วมมือในการ

ช าระภาษเีพิ่มขึ้น

 -  รายได้จากการจัดเก็บ

ภาษเีพิ่มขึ้น

๕ โครงการเงินสมทบกองทนุ  - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน  - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ ๐ ๐ ๙๗๗,๔๗๖.๒๐  - การจัดกิจกรรมต่างๆ กองคลัง

ส่งเสริมกิจการเทศบาล กิจการในด้านต่างๆ ของ สมทบกองทนุส่งเสริมกิจการ ของเทศบาลได้รับความ

(กสท.) เทศบาล เทศบาล (กสท.) สะดวกยิ่งขึ้น



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๕ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนารายได้ของทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๖ โครงการจัดท าแผนที่ภาษี  - เพื่อพฒันาระบบการท า  - ท าการปรับปรุงโปรแกรม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - ข้อมูลที่ใช้จัดเก็บภาษี กองคลัง

และทะเบยีนทรัพย์สิน แผนที่ภาษ ี และทะเบยีน แผนที่ภาษทีี่มีอยู่ใหใ้ช้ได้กับ เปน็ปจัจุบนัและถูกต้อง

( LTAX  ๓๐๐๐  และ ทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธภิาพ โปรแกรม LTAX  ๓๐๐๐ และ ครบถ้วน

LTAX  GIS ) ขององค์กร การจัดเก็บภาษด้ีวยระบบ LTAX GIS ขององค์กรปกครอง

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ส่วนทอ้งถิ่น 

(เพิ่มเติม)

๗ โครงการจัดต้ังโรงรับจ าน า  - เพื่อแก้ไขปญัหาการขาด  - จัดต้ังโรงรับจ าน าขึ้นใน ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ประชาชนมีสภาพคล่อง กองคลัง

ประจ าต าบลบา้นกลาง สภาพคล่องทางการเงินแก่ ชุมชนต าบลบา้นกลาง ทางการเงินในอัตรา

ประชาชนต าบลบา้นกลาง ดอกเบี้ยที่เปน็ธรรม

 - สร้างรายได้ใหแ้ก่เทศบาล  - เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ต าบลบา้นกลาง มีรายได้เล้ียงตนเอง



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๕ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนารายได้ของทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

430,000 430,000 2,407,476



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๖ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏบิตัิงาน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อใหก้ารบริหารจัดการด้าน  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  - การบริหารจัดการด้าน ส านักปลัด

ระบบสาธารณูปโภคและ ระบบสาธารณูปโภคและระบบ ด้านสาธารณูปโภคและระบบ ระบบสาธารณูปโภคและ เทศบาล

ระบบโทรคมนาคมของ โทรคมนาคมส่ือสารของ โทรคมนาคมของเทศบาล ระบบโทรคมนาคมของ

เทศบาลต าบลบา้นกลาง เทศบาลต าบลบา้นกลาง ต าบลบา้นกลาง เช่น ค่าไฟฟา้ เทศบาลต าบลบา้นกลาง

เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ ค่าน้ าประปา ค่าบริการ เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ

ใหถู้กต้องตามระเบยีบกฏหมาย Internet เปน็ต้น

ที่ก าหนด

๒ โครงการบริหารการจัดซ้ือ  - เพื่อใหก้ารจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐  - การจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อให้ ทกุกอง

วสัดุอุปกรณ์เพื่อการ เพื่อการปฏบิติังานของทกุกอง จัดซ้ือจัดจ้างใหไ้ด้มาซ่ึงวสัดุ ได้มาซ่ึงวสัดุอุปกรณ์ของ

ปฏบิติังานของเทศบาล เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการ เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ต าบลบา้นกลาง ตามระเบยีบกฏหมายที่ก าหนด ปฏบิติังาน เช่น น้ ามัน ถุงขยะ เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

วสัดุส านักงาน เปน็ต้น และมีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๖ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏบิตัิงาน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓ โครงการบริหารการจัดซ้ือ  - เพื่อใหก้ารจัดซ้ือครุภณัฑ์  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน ๓,๔๒๒,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - การจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อให้ ทกุกอง

ครุภณัฑ์ของเทศบาลต าบล ส าหรับใช้ตามภารกิจหน้าที่ การจัดซ้ือจัดจ้างใหไ้ด้มาซ่ึง ได้มาซ่ึงครุภณัฑ์ของ

บา้นกลาง ของเทศบาลต าบลบา้นกลาง ครุภณัฑ์ประเภทต่างๆ ส าหรับ เทศบาลต าบลบา้นกลาง

เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ ใช้ในการปฏบิติังานตาม เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

ใหถู้กต้องตามระเบยีบกฏหมาย ความจ าเปน็และตามแผนงาน มีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

ที่ก าหนด การจัดซ้ือจัดจ้าง

๓.๑ ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปดิ  - เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั  - จัดซ้ือกล้องวงจรปดิ เพื่อ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนและพนักงาน ส านักปลัด

ในส านักงานเทศบาลต าบล ในชีวติและทรัพย์สินของ ติดต้ังในส านักงานเทศบาล ในส านักงานเทศบาลต าบล เทศบาล

บา้นกลาง ประชาชนและพนักงานใน ต าบลบา้นกลาง บา้นกลางมีความปลอดภยั

ส านักงานเทศบาลต าบล ในชีวติและทรัพย์สิน

บา้นกลาง  - พนักงานมีความปลอดภยั

ในการปฏบิติังาน



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๖ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏบิตัิงาน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓.๒ ค่าจัดซ้ือเคร่ือง  - เพื่อติดต้ังในอาคารส านักงาน  - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ลดความส้ินเปลือง ส านักปลัด

ปรับอากาศ จ านวน ๑๐ และอาคารที่ใช้ในราชการของ แบบประหยัดไฟ จ านวน ๑๐ พลังงานไฟฟา้จากเดิมที่ใช้ เทศบาล

เคร่ือง เทศบาลแทนเคร่ืองเดิมที่ช ารุด เคร่ือง ติดต้ังในอาคารต่างๆ เคร่ืองปรับอากาศรุ่นเก่า

ของเทศบาลต าบลบา้นกลาง

 ๓.๓ ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์  - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  - จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบคุ ๓๕,๐๐๐ ๐ ๐  - พนักงานเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด

โน๊ตบคุ และเพิ่มประสิทธภิาพในการ จ านวน ๑ เคร่ือง ราคาตาม สามารถปฏบิติังานได้ เทศบาล

ท างานใหดี้ยิ่งขึ้น ทอ้งตลาด สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

 ๓.๔ ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์  - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  - จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ ๗๕,๐๐๐ ๐ ๐  - พนักงานเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด

ต้ังโต๊ะ และเพิ่มประสิทธภิาพในการ จ านวน ๓ เคร่ือง ราคาตาม สามารถปฏบิติังานได้ เทศบาล

ท างานใหดี้ยิ่งขึ้น ทอ้งตลาด สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๖ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏบิตัิงาน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓.๕ ค่าจัดซ้ือถังต้มน้ า  - เพื่อใช้ในงานเล้ียงรับรอง  - จัดซ้ือถังต้มน้ า จ านวน ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐  - พนักงานเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด

ต่างๆ ของเทศบาล ๒ เคร่ือง สามารถปฏบิติังานได้ เทศบาล

สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

๓.๖ ค่าจัดซ้ือรถบรรทกุ  - เพื่อใช้ในงานเทศกิจ ในการ  - จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) ๗๘๗,๐๐๐ ๐ ๐  - พนักงานเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด

(ดีเซล)  ขนาด  ๑  ตัน ใหบ้ริการประชาชน ขับเคล่ือน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ล สามารถปฏบิติังานได้สะดวก เทศบาล

ขับเคล่ีอน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ล แค็ป จ านวน ๑ คัน และรวดเร็วมากขึ้น

แค็ป

 ๓.๗ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ  - จัดซ้ือครุภณัฑ์เสียงตามสาย ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - งานเสียงตามสายของ กองวชิาการ

เสียงตามสาย ในการปฏบิติังานด้านเสียง ประเภทต่างๆ ส าหรับใช้ใน เทศบาลต าบลบา้นกลาง และแผนงาน

ตามสายของเทศบาลต าบล การปฏบิติังานตามความ เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

บา้นกลางใหม้ีประสิทธภิาพ จ าเปน็อาทเิช่น ชุดเคร่ืองเสียง และมีประสิทธภิาพ

ล าโพง เคร่ืองขยายเสียง ฯลฯ เพิ่มขึ้น



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๖ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏบิตัิงาน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓.๘ ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  - เพื่อใช้ส าหรับเก็บเอกสาร  - จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐  - เอกสารที่ส าคัญได้รับ กองวชิาการ

เก็บเอกสาร ที่ส าคัญของงานนิติการ ๒ บาน ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร การเก็บรักษาเปน็อย่างดี และแผนงาน

 - เพื่อความเปน็ระเบยีบ จ านวน ๒ ใบ (ราคาตาม และมีความเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย และลดการสูญหาย ทอ้งตลาด) เรียบร้อย และการสูญหาย

ของเอกสาร ของเอกสารลดลง

 ๓.๙ ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์  - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  - จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐  - พนักงานเจ้าหน้าที่ กองวชิาการ

ต้ังโต๊ะ และเพิ่มประสิทธภิาพในการ จ านวน ๒ เคร่ือง ราคาตาม สามารถปฏบิติังานได้ และแผนงาน

ท างานใหดี้ยิ่งขึ้น ทอ้งตลาด สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

๓.๑๐ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์  - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ (Printer) ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐  - พนักงานเจ้าหน้าที่ กองวชิาการ

(Printer) และเพิ่มประสิทธภิาพในการ จ านวน ๒ เคร่ือง สามารถปฏบิติังานได้ และแผนงาน

ท างานใหดี้ยิ่งขึ้น สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๖ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏบิตัิงาน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓.๑๑ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์  - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพส์ าเนา ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐  - พนักงานเจ้าหน้าที่ กองวชิาการ

ส าเนาระบบดิจิตอล และเพิ่มประสิทธภิาพในการ ระบบดิจิตอล จ านวน ๑ เคร่ือง สามารถปฏบิติังานได้ และแผนงาน

ท างานใหดี้ยิ่งขึ้น สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

๓.๑๒ ค่าจัดซ้ือรถไถ  - เพื่อใหก้ารช่วยเหลือ  - จัดซ้ือรถไถการเกษตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนได้รับการ กองช่าง

การเกษตร เคร่ืองยนต์ดีเซล ประชาชนในด้านการเกษตร ชนิดเคร่ืองยนต์ดีเซล แบบ ช่วยเหลือบริการด้าน ร่วมกับ

จ านวน ๑ คัน  - เพื่อใช้ในการพฒันาปรับ ที่นั่งขับมีเก๋ง จ านวน ๑ คัน การเกษตร อบจ.ล าพนู

พื้นที่ของโครงสร้างพื้นฐาน (ราคาตามทอ้งตลาด) พร้อม  - งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ต่างๆ ภายในต าบลบา้นกลาง เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ

สามารถแก้ไขปญัหาความ

เดือดร้อนของประชาชน

ได้อย่างรวดเร็ว



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๖ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏบิตัิงาน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓.๑๓ ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  - เพื่อใช้ส าหรับเก็บเอกสาร  - จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐  - เอกสารที่ส าคัญได้รับ กองการศึกษา

เก็บเอกสาร ที่ส าคัญของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๒ บาน ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร การเก็บรักษาเปน็อย่างดี

 - เพื่อความเปน็ระเบยีบ จ านวน ๒ ใบ (ราคาตาม และมีความเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย และลดการสูญหาย ทอ้งตลาด) เรียบร้อย และการสูญหาย

ของเอกสาร ของเอกสารลดลง

๓.๑๔ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ - เพื่อเปน็การส่งเสริมใหเ้ด็ก  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ ๕๙๐,๐๐๐ ๐ ๐ - เด็กนักเรียน มีเคร่ืองคอม กองการศึกษา

คอมพวิเตอร์ และปรับปรุง นักเรียนโรงเรียนบา้นกลาง คอมพวิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ พวิเตอร์ ส่ือ และ อุปกรณ์

หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ วทิยานุกูล มีอุปกรณ์การเรียนรู้  จ านวน ๒๐ เคร่ือง, โต๊ะเก้าอี้ การเรียนรู้ที่ทนัสมัยและ

โรงเรียนบา้นกลางวทิยานุกูล ส่ือ และเทคโนโลยีที่ทนัสมัย ส าหรับวางคอมพวิเตอร์ สะดวกในการท างาน

หมู่ที่ ๙ บา้นกลาง จ านวน  ๒๐ ชุด  และติดต้ัง

ระบบ Network Lan พร้อม

อุปกรณ์ติดต้ังและระบบไฟฟา้

ควบคุมโรงเรียนบา้นกลาง

วทิยานุกูล หมู่ ๙ บา้นกลาง



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๖ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏบิตัิงาน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓.๑๕ ค่าติดต้ังเคร่ือง  - เพื่อใหม้ีน้ าสะอาดใหเ้ด็ก  - ติดต้ังเคร่ืองท าน้ าเย็นที่ได้ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - นักเรียนมีน้ าสะอาด กองการศึกษา

ท าน้ าเย็นของโรงเรียน นักเรียนได้บริโภค มาตรฐาน จ านวน ๑ ชุด ใช้ในการบริโภค ร.ร.บา้นกลาง

บา้นกลางวทิยานุกูล วทิยานุกูล

๓.๑๖ ค่าจัดซ้ือรถบรรทกุ  - เพื่อใช้ในการขนส่งวสัดุ  - จัดซ้ือรถอีแต๋น จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - โรงเรียนบา้นกลางสามารถ กองการศึกษา

(อีแต๋น) อุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียน ๑ คัน เพื่อใช้ในกิจการของ ขนย้ายวสัดุอุปกรณ์ได้อย่าง ร.ร.บา้นกลาง

บา้นกลางวทิยานุกูล โรงเรียนบา้นกลางวทิยานุกูล รวดเร็ว เพิ่มประสิทธภิาพ วทิยานุกูล

ในการปฏบิติังาน

๓.๑๗ ค่าจัดซ้ือรถบรรทกุ  - เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ  - จัดซ้ือรถบรรทกุหกล้อ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - โรงเรียนมียานพาหนะ กองการศึกษา

หกล้อโดยสารไม่ประจ าทาง ของโรงเรียนบา้นกลาง โดยสารไม่ประจ าทาง จ านวน โดยสารไม่ประจ าทาง ร.ร.บา้นกลาง

วทิยานุกูล ๑ คัน ส าหรับใช้ในกิจกรรม เพื่อขนส่งนักเรียนในการ วทิยานุกูล

ต่างๆ ร่วมกิจกรรมต่างๆ และ

สามารถใช้ยานพาหนะ

ส าหรับกิจกรรมต่างๆ

ของโรงเรียน
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๓.๑๘ ค่าจัดซ้ือถังดับเพลิง  - เพื่อปอ้งกันอัคคีภยัและ  - จัดซ้ือถังดับเพลิง พร้อมติดต้ัง ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐  - อาคารเรียนมีอุปกรณ์ กองการศึกษา

พร้อมติดต้ัง รักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ จ านวน ๔ ถัง เพื่อเตรียม ส าหรับดับเพลิงหากเกิด ร.ร.บา้นกลาง

นักเรียน ความพร้อมหากเกิดอัคคีภยั อัคคีภยั วทิยานุกูล

๓.๑๙ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองฉาย  - เพื่อใช้ในการประชุมและ  - จัดซ้ือเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐  - โรงเรียนมีอุปกรณ์ในการ กองการศึกษา

โปรเจคเตอร์ จอ และ ใช้เปน็ส่ืออุปกรณ์การเรียน จอ และอุปกรณ์ พร้อมติดต้ัง ประชุมและใช้เปน็ส่ือ ร.ร.บา้นกลาง

อุปกรณ์พร้อมติดต้ัง การสอน จ านวน ๑ ชุด อุปกรณ์การเรียนการสอน วทิยานุกูล

๓.๒๐ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์  - เพื่อใช้ในการพมิพเ์อกสาร  - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์(Printer) ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐  - โรงเรียนมีเคร่ืองพมิพ์ กองการศึกษา

(Printer) เลเซอร์ งานหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา เลเซอร์ จ านวน ๒ เคร่ือง (Printer) ไวใ้ช้ในการ ร.ร.บา้นกลาง

และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน พมิพง์านและกิจกรรมต่างๆ วทิยานุกูล

๓.๒๑ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ  - เพื่อใช้ในการบนัทกึภาพ  - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ๓๕,๐๐๐ ๐ ๐  - โรงเรียนมีอุปกรณ์ กองการศึกษา

นิ่งระบบดิจิตอล การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ระบบดิจิตอล จ านวน ๑ เคร่ือง ส าหรับการบนัทกึภาพถ่าย ร.ร.บา้นกลาง

ของโรงเรียน เพื่อใช้บนัทกึภาพกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน วทิยานุกูล

ของโรงเรียน
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๓.๒๒ จัดซ้ือเคร่ืองเล่น  - เพื่อใช้ในกิจกรรมประกอบ  - จัดซ้ือเคร่ืองเล่น DVD ๕,๐๐๐ ๐ ๐  - โรงเรียนมีส่ืออุปกรณ์ กองการศึกษา

DVD การเรียนการสอนในชั้นเรียน จ านวน ๑ เคร่ือง เพื่อใช้ใน ที่ใช้ในการประกอบ ร.ร.บา้นกลาง

การประกอบการเรียนการสอน การเรียนการสอน วทิยานุกูล

ในชั้นเรียน

๓.๒๓ ค่าจัดซ้ือโต๊ะพร้อม  -เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  - จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - โรงเรียนมีโต๊ะ พร้อม กองการศึกษา

เก้าอี้นักเรียนส าหรับใช้ใน ของโรงเรียน นักเรียนส าหรับใช้ในหอ้งเรียน เก้าอี้ ส าหรับใช้ในหอ้งเรียน ร.ร.บา้นกลาง

หอ้งเรียนอาคารใหม่ อาคารใหม่ จ านวน ๑๐๐ ตัว วทิยานุกูล

๓.๒๔ จัดซ้ือโต๊ะพร้อม  -เพื่อใช้ในการท างานของ  - จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐  - โรงเรียนมีโต๊ะ พร้อม กองการศึกษา

เก้าอี้ส าหรับใช้ในหอ้งพกัครู ครูผู้สอน ส าหรับใช้ในหอ้งพกัครู เก้าอี้ ส าหรับครูในการ ร.ร.บา้นกลาง

อาคารใหม่ อาคารใหม่ จ านวน ๘ ตัว เตรียมการปฏบิติัการเรียน วทิยานุกูล

การสอน
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๓.๒๕ จัดซ้ือเคร่ืองซักผ้า  - เพื่อใช้ในการท าความสะอาด  - จัดซ้ือเคร่ืองซักผ้า แบบสองถัง ๘,๐๐๐ ๐ ๐  - โรงเรียนมีเคร่ืองซักผ้า กองการศึกษา

แบบสองถัง ขนาด ๑๓ ชุดเคร่ืองนอนของเด็กอนุบาล ขนาด ๑๓ กิโลกรัม จ านวน ๑ ส าหรับท าความสะอาด ร.ร.บา้นกลาง

กิโลกรัม และชุดการแสดงของโรงเรียน เคร่ือง ชุดเคร่ืองนอนของเด็ก วทิยานุกูล

บา้นกลางวทิยานุกูล อนุบาล และชุดการแสดง

ของโรงเรียนบา้นกลาง

วทิยานุกูล

๓.๒๖ จัดซ้ือรถโดยสาร  - เพื่อใช้บริการรับส่งผู้สูงวยั  - จัดซ้ือรถโดยสารขนาดเล็ก ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐  - ผู้สูงวยัและประฃาฃน ส านักปลัด

ขนาดเล็ก บริการรับส่ง หรือประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม บรรจุผู้โดยสาร ได้ไม่น้อยกวา่ สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรม เทศบาล

ผู้สูงอายุและประชาชน ของเทศบาล ๑๒ คน จ านวน ๒ คัน ของเทศบาลได้สะดวกขึ้น

เพื่อใหบ้ริการรับส่งผู้สูงวยั

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ

เทศบาล 
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๔ โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อปรับปรุงสภาพอาคาร  - ปรับปรุงสภาพอาคาร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - อาคารส านักงานและ กองช่าง

ส านักงานเทศบาล และ ส านักงานและอาคารที่ใช้ใน ส านักงานและอาคารที่ใช้ใน อาคารที่ใช้ในราชการของ ส านักปลัด

อาคารที่ใช้ในราชการของ ราชการของเทศบาลใหอ้ยู่ ราชการของเทศบาลใหอ้ยู่ เทศบาลอยู่ในสภาพดี เทศบาล

เทศบาล ในสภาพดี และสามารถใช้งาน ในสภาพดี และสามารถใช้งาน ใช้งานได้ตามปกติ

ได้ตามปกติ ได้ตามปกติ ตามแบบแปลน

ของเทศบาล

๕ โครงการก่อสร้างอาคาร  - เพื่อใหเ้ทศบาลมีพื้นที่  - ต่อเติมอาคาร คสล. ๒ ชั้น ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - เทศบาลมีอาคารเพิ่มพื้นที่ กองช่าง

หลังใหม่ของเทศบาล ใช้สอยเพิ่มขึ้นเปน็ส่วน ขนาด ๑๖.๐๐ x ๓๖.๐๐ เมตร ใช้สอยมากขึ้น รองรับ

ส านักงาน, หอ้งประชุมต่างๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) การมาติดต่อราชการของ

ประชาชนอย่างมีประสิทธภิาพ

๖ โครงการก่อสร้างลานจอดรถ  - เพื่ออ านวยความสะดวก  - ก่อสร้างลานจอดรถ คสล. ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ที่ดินใหม่ข้างเทศบาล ใหก้ับประชาชนผุ้มาติดต่อ หนา ๐.๑๒ เมตร พื้นที่ไม่น้อย สะดวกในการมาติดต่อ

ราชการ กวา่ ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ราชการ

พร้อมปรับภมูิทศัน์
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๗ โครงการก่อสร้างศูนย์  - เพื่ออ านวยความสะดวก  - ก่อสร้างอาคารศูนย์ติดต่อ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ติดต่อสอบถาม ใหก้ับประชาชนผู้มาติดต่อ สอบถาม จ านวน ๑ หลัง สะดวกในการติดต่อราชการ

ราชการ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) กับเทศบาลเพิ่มขึ้น

๘ โครงการปรับปรุงระบบ  - เพื่อใหร้ะบบการส่งกระจาย  - ท าการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - ระบบการส่งเสียงตามสาย กองวชิาการ

เสียงตามสาย ครอบคลุม เสียงตามสายมีประสิทธภิาพ ร้ือถอน/ เปล่ียน/ เพิ่มเติม มีประสิทธภิาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และแผนงาน

พื้นที่ต าบลบา้นกลาง ทั้ง มากยิ่งขึ้น ระบบการส่งสัญญาณเสียง  - การใช้งานของวสัดุอุปกรณ์ และกองช่าง

๑๒  หมู่บา้น  - เพื่อใหก้ารตรวจสอบ ตามสายครอบคลุม ทั้ง ๑๒ ในการส่งสัญญาณเสียง

ประสิทธภิาพของระบบเสียง หมู่บา้น ตามสายสามารถยืดอายุ

ตามสายเปน็ไปด้วยความ การใช้งานได้ยาวนานขึ้น

เรียบร้อย  - เอื้อประโยชน์ต่อการเข้า

 - เพื่อเปน็การซ่อมบ ารุง/ ไปซ่อมแซมเฉพาะจุดที่เกิน

ปรับเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์ที่เก่า ก าลังความสามารถของ

ช ารุด จนท าใหเ้กิดข้อขัดข้อง บคุลากรได้ในอนาคต

ในการส่งสัญญาณใหม้ี

ประสิทธภิาพ



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๖ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏบิตัิงาน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๙ โครงการก่อสร้างโครงปา้ย  - เพื่อเพิ่มช่องทางการ  - ก่อสร้างโครงปา้ย ๘๐,๐๐๐ ๐ ๐  - ประชาชนได้ทราบข้อมูล กองวชิาการ

ประชาสัมพนัธ ์พร้อมติดต้ัง ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพนัธ ์จ านวน ๑ จุด ข่าวสารอย่างทั่วไป และแผนงาน

ข่าวสารของทางราชการให้ ในบริเวณที่เหมาะสม (ตาม

ประชาชนได้ทราบ แบบแปลนของเทศบาล)

 - ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๖ แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏบิตัิงาน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

32,862,000.00       13,000,000.00       12,110,000.00       



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๗  แนวทางการสนับสนุนการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยัในชุมชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการฝึกอบรมทบทวน  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  - จัดอบรมทบทวนความรู้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - อปพร.มีความรู้เพิ่มขึ้น ส านักปลัด

อปพร. ต าบลบา้นกลาง ปฏบิติังานใหแ้ก่ อปพร. อปพร.เดิมและใหม่ และสามารถใหค้วามช่วย เทศบาล

 -เพื่อให ้อปพร. เดิมทบทวน เหลือแก่ประชาชนในพื้นที่

ความรู้ความสามารถที่ใช้ใน ต าบลบา้นกลางได้เปน็

การปฏบิติังานและ อปพร.ใหม่ อย่างดี

เข้าใจกระบวนการท างาน

๒ โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปอ้งกัน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - เจ้าหน้าที่ฯ มีความรู้ ส านักปลัด

เจ้าหน้าที่ปอ้งกันและบรรเทา ปฏบิติังานใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ฯ และบรรเทาสาธารณภยั ของ เพิ่มขึ้นและสามารถให้ เทศบาล

สาธารณภยั ของเทศบาล  - เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ฯ ทบทวน เทศบาลต าบลบา้นกลาง ความช่วยเหลือแก่

ต าบลบา้นกลาง ความรู้ความสามารถที่ใช้ใน ประชาชนในพื้นที่ต าบล

การปฏบิติังานและเข้าใจ บา้นกลางได้ เปน็อย่างดี

กระบวนการท างาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๗  แนวทางการสนับสนุนการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยัในชุมชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๓ โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ของ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - เจ้าหน้าที่ฯมีความรู้ ส านักปลัด

เจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาล ปฏบิติังานใหแ้ก่ เจ้าหน้าที่ฯ เทศบาลต าบลบา้นกลาง เพิ่มขึ้นและสามารถให้ เทศบาล

ต าบลบา้นกลาง  -เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ฯ ทบทวน ความช่วยเหลือแก่

ความรู้ความสามารถที่ใช้ ประชาชนในพื้นที่ต าบล

ในการปฏบิติังานและเข้าใจ บา้นกลางได้เปน็อย่างดี

กระบวนการท างาน

๔ โครงการรณรงค์ปอ้งกันและ  - เพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุทาง  - จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกัน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - อุบติัเหตุทางถนนลดลง ส านักปลัด

ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ให้ และลดอุบติัเหตุทางถนนใน ประชาชนได้รับความ เทศบาล

เทศกาลส าคัญ ลดน้อยลง ช่วงเทศกาลส าคัญ ปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สิน



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๗  แนวทางการสนับสนุนการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยัในชุมชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๕ โครงการปอ้งกันและระงับ  - เพื่อปอ้งกันการเกิดอัคคีภยั  - จัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิงพร้อม ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  - ชุมชนต าบลบา้นกลาง ส านักปลัด

อัคคีภยัในชุมชนต าบล และระงับเหตุอัคคีภยัเบื้องต้น ตู้เก็บ เพื่อติดต้ังในเขตต าบล ปลอดภยัจากการเกิด เทศบาล

บา้นกลาง บา้นกลาง อัคคีภยั

๖ โครงการอาสาสมัครดับเพลิง  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  - จัดอบรมทมีดับเพลิงใน ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  - ทมีดับเพลิงในสถาน ส านักปลัด

พนักงานดับเพลิงในสถาน ปฏบิติังานใหแ้ก่ ทมีดับเพลิง สถานประกอบการในเขต ประกอบการมีความรู้ เทศบาล

ประกอบการในนิคม ในสถานประกอบการในเขต เทศบาลต าบลบา้นกลาง เพิ่มขึ้นและสามารถให้

อุตสาหกรรมภาคเหนือ เทศบาลต าบลบา้นกลางใหม้ี ความช่วยเหลือแก่

ความรู้ความสามารถที่ใช้ พื้นที่ประชาชนในต าบล

ในการปฏบิติังานและเข้าใจ บา้นกลางได้เปน็อย่างดี

กระบวนการท างาน



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๗  แนวทางการสนับสนุนการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยัในชุมชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๗ โครงการบริหารการจัดซ้ือ  - เพื่อใหก้ารจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๒๐๐,๐๐๐ ๙,๔๐๐,๐๐๐  - การจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อให้ ส านักปลัด

วสัดุอุปกรณ์การปฏบิติังาน การปฏบิติังานด้านการรักษา จัดซ้ือจัดจ้างใหไ้ด้มาซ่ึงวสัดุ ได้มาซ่ึงวสัดุอุปกรณ์ของ เทศบาล

ด้านการรักษาความสงบ ความสงบเรียบร้อยและความ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการ เทศบาลต าบลบา้นกลาง

เรียบร้อยและความปลอดภยั ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน ปฏบิติังานด้านการรักษา เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

ในชีวติและทรัพย์สินของ ของประชาชนและการปอ้งกัน ความสงบเรียบร้อยและความ มีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนและการปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัในชุมชน ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

บรรเทาสาธารณภยัในชุมชน เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย ของประชาชนและการปอ้งกัน

ตามระเบยีบกฏหมายที่ก าหนด บรรเทาสาธารณภยัในชุมชน

๗.๑ ค่าจัดซ้ือวสัดุดับเพลิง  - เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความ  - จัดซ้ือวสัดุดับเพลิง/กู้ภยั ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - ประชาชนมีความ ส านักปลัด

และอุปกรณ์กู้ภยั ปลอดภยัในชีวติและ เพื่อใช้ในงานปอ้งกันและ ปลอดภยัในชีวติและ เทศบาล

ทรัพย์สิน และพนักงาน บรรเทาสาธารณภยัในเขต ทรัพย์สิน

ดับเพลิงมีความปลอดภยั เทศบาลต าบลบา้นกลางและ  - พนักงานมีความ

พื้นที่ใกล้เคียง ปลอดภยัในการปฏบิติังาน



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๗  แนวทางการสนับสนุนการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยัในชุมชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๗.๒ ค่าจัดซ้ือวสัดุเคร่ือง  - เพื่อพนักงานดับเพลิงมีความ  - จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - พนักงานมีความ ส านักปลัด

แต่งกายพนักงานดับเพลิง/ ปลอดภยัในการท างาน ส าหรับพนักงานดับเพลิง/กู้ภยั ปลอดภยัในการท างาน เทศบาล

กู้ภยั และ อปพร. และ อปพร.

๗.๓ ค่าจัดซ้ือชุดผจญเพลิง  - เพื่อพนักงานดับเพลิงมีความ  - จัดซ้ือชุดผจญเพลิงใน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - พนักงานมีความ ส านักปลัด

ในอาคาร ปลอดภยัในการท างาน อาคารเพื่อใช้ในการปอ้งกัน ปลอดภยัในการท างาน เทศบาล

 - เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความ และระงับอัคคีภยัในเขต  - ประชาชนมีความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน เทศบาลต าบลบา้นกลาง ปลอดภยัในชีวติและ

และพื้นที่ใกล้เคียง ทรัพย์สิน



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๗  แนวทางการสนับสนุนการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยัในชุมชน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

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



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๘  แนวทางการบรหิารจัดการและแก้ไขปญัหาจราจร

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการจัดซ้ือวสัดุจราจร  - เพื่อลดอุบติัเหตุทางจราจร  - จัดซ้ือวสัดุจราจร เพื่อใช้ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - อุบติัเหตุทางจราจร ส านักปลัด

 - เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ ในการจราจรภายในเขตทอ้งที่ ลดลง เทศบาล

เจ้าหน้าที่ในการปฏบิติังาน ต าบลบา้นกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

๗.๘  แนวทางการบรหิารจัดการและแก้ไขปญัหาจราจร

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

150,000 150,000 150,000



๘.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลทอ้งถ่ิน

๘.๑ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบฐานข้อมูลทอ้งถ่ิน

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

งบประมาณ (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์



๘.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลทอ้งถ่ิน

๘.๒  แนวทางการพัฒนา  ICT  เพ่ือการบรหิารจัดการภายในองค์กรและการใหบ้รกิารประชาชน

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการพฒันาระบบ  - เพื่อเพิ่มมาตรฐานและคุณภาพ  - ติดต้ังระบบโปรแกรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล กองวชิาการ

สารสนเทศภายในหน่วยงาน ในการปฏบิติังานโดยน าเอา สารสนเทศ E - office ภายใน เจ้าหน้าที่ สามารถใช้ระบบ และแผนงาน

ของเทศบาลต าบลบา้นกลาง เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน ส่วนราชการแต่ละกอง หรือ สารสนเทศมาสนับสนุน

การปฏบิติังานภายในเทศบาล จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ผู้บริหาร การปฏบิติังานอย่างมี

 - เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ประสิทธภิาพ

ติดต่อส่ือสารและบริการข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง  - สามารถรับ-ส่งข้อมูล

ประชาชนใหม้ีความสะดวกรวดเร็ว ร่วมกันในหน่วยงาน และ

ประหยัด โดยการติดต่อส่ือสาร มีความคล่องตัวในการ

ผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ปฏบิติังาน

 - เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มี  - ประชาชนสามารถติดต่อ

มาตรฐานลดความซ้ าซ้อนของ กับทางเทศบาลได้อย่าง

การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ อย่าง สะดวกรวดเร็ว

มีประสิทธภิาพ

 - เพื่อใช้เปน็ฐานข้อมูลที่มี

ประสิทธภิาพใหผู้้บริหารตัดสินใจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๘.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลทอ้งถ่ิน

๘.๒  แนวทางการพัฒนา  ICT  เพ่ือการบรหิารจัดการภายในองค์กรและการใหบ้รกิารประชาชน

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๒ โครงการติดต้ังระบบเครือข่าย  - เพื่อใหบ้ริการสืบค้นข้อมูล  - ท าการติดต้ังระบบเครือข่าย ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ประชาชนมีช่องทาง กองวชิาการ

Wifi ต าบลบา้นกลาง ข่าวสารต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต Wifi ภายในเทศบาล และ ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร และแผนงาน

ผ่านระบบเครือข่าย Wifi ใหเ้กิด ในแหล่งชุมชน ๑๒ หมู่บา้น เช่น ต่างๆ เพิ่มขึ้น

ความสะดวก รวดเร็ว บริเวณศาลาอเนกประสงค์

ที่ประชุมประจ าหมู่บา้น  ฯลฯ

รวม ๓๐ จุด 



๘.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลทอ้งถ่ิน

๘.๒  แนวทางการพัฒนา  ICT  เพ่ือการบรหิารจัดการภายในองค์กรและการใหบ้รกิารประชาชน

หน่วย

๒,๕๕๘ ๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

๕๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐



๘.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลทอ้งถ่ิน

๘.๓  แนวทางการพัฒนาทรพัยากรบคุคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

๑ โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อ  - เพื่อส่งเสริมใหค้ณะผู้บริหาร  - จัดการสอนภาษาต่างประเทศ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  - ผู้เข้าร่วมการอบรม กองวชิการ

การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ใหแ้ก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา มีทกัษะการส่ือสาร และแผนงาน

เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เจ้าหน้าที่ และประชาชน ภาษาต่างประเทศสามารถ

อาเซียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ ที่สนใจ ในวนัจันทร์-ศุกร์ สนทนาโต้ตอบเบื้องต้นได้

ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร วนัละ ๒ ชั่วโมง โดยการจ้าง  - ผู้เข้าร่วมการอบรม

และประชาสัมพนัธ์ ครูสอนภาษา เปน็รายชั่วโมง มีทกัษะการส่ือสาร

 - เพื่อเพิ่มพนูทกัษะในด้าน หรือจัดหาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศเพื่อการ

การใช้ภาษาต่างประเทศและน า e-book เพื่อใช้ศึกษาเปน็ส่ือ ประชาสัมพนัธ์

ไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั การเรียนส าหรับผู้เรียน

ได้อย่างถูกต้อง

 - เพื่อเปน็การสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีกับองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์



๘.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลทอ้งถ่ิน

๘.๓  แนวทางการพัฒนาทรพัยากรบคุคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธ์

20,000 20,000 20,000



ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  
 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

 
ส่วนที่  ๖ 

 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 

 
 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 



ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  
 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 
บทท่ี  ๖ 

การติดตามและประเมนิผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อๆ ไปและเป็นการสร้าง      
แนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น และเพ่ือการน าแผนไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะท าให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขปรับปรุง
งาน และการบริหารจัดการแผนงาน / โครงการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เทศบาลต าบลบ้านกลางจึงก าหนดแนวทาง
บทบาทและหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนา ดังนี้    

การติดตามและประเมินผล  เป็นขั้นตอนส าคัญในการวางแผน การด าเนินงานตามแผนจะมี    
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานตามแผน
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพียงใดหรือไม่ 
  การติดตามผล คือ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบว่าความก้าวหน้าของโครงการ 
ด าเนินไปอย่างไร  มีอุปสรรคอะไรหรือไม่ 
  ความส าคัญของการติดตามผล  

๑. ท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น  
และความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ 

๒. ท าให้ผู้บริหารได้ทราบผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผน  และการใช้ 
จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 

๓. ท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ส าหรับเป็น 
ข้อพิจารณาในการปรับปรุงการวางแผนการท างานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงกับผลที่คาดว่าจะได้รับโดยชี้ให้เห็นว่า
การปฏิบัติงานจริงเกิดขึ้นตรงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

 ๖.๑ องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวกับ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาและองค์กรประสานแผนพัฒนาเพ่ือให้มีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ 
เทศบาลต าบลบ้านกลางจึงได้ด าเนินการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขึ้นเพ่ือช่วยในการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาได้ตามความเหมาะสม โดยอาศัยอ านาจตาม
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ความนัย ข้อ ๒๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ประกอบด้วย 

๑.  จ.ส.อ. ธีระศักดิ์ อุปะละสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  กรรมการ 
๒.  นายวรวุฒิ สุภาผาบ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  กรรมการ 
๓.  นายสนชัย พรมสนธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  กรรมการ 
๔.  นายธีระเดช  ปันแจ้  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑   กรรมการ 
 
๕.  นายสุโรจน์  ปันแจ่ม  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕   กรรมการ 
๖.  พัฒนากร ผู้ประสานการปฏิบัติงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง  กรรมการ  
๗.  นางศรีเนตร  สมเปาจี  ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกลาง     กรรมการ   
๘.  นายด ารงค์  พรหมเมตจิต เกษตรต าบล    กรรมการ 
๙.  นายสวัสดิ์  ดนุพงษ์สิริ อาจารย์ประจ าโรงเรียนวัดขี้เหล็ก  กรรมการ 
๑๐. นายสุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
๑๑. นางวาสนา  ธรรมโคร่ง ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
๑๒. นายทรงกลด ณ ล าพูน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางแคทรียา  มาศมุททิก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.๒ แนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
๑. เทศบาลต าบลบ้านกลาง ด าเนินการโดยน าแผนงาน / โครงการที่สอดคล้องกับกรอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๕๙) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
ท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

        ๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นแผนงาน/โครงการ ที่เกินศักยภาพ
ของของเทศบาลต าบลบ้านกลาง นอกจากนั้นเทศบาลต าบลบ้านกลางเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการเอง 

๖.๓ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
๑. ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลางท าการ

ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยให้สอดคล้องกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   ๒. ให้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านกลาง หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้ทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 



ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  
 

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 ๓. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อประชาคมต าบล หรือจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประกาศให้ประชาชน
ทราบ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและสามารถเสนอแนะการปฏิบัติงานต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านกลางได ้

๔. ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลางรายงานผล 
และเสนอความคิดเห็นต่อสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง      
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

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