


 
รายงานสรปุการติดตามแบบประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
เทศบาลตําบลบ#านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

  

         

 

 

 

 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

ฝ�ายแผนงานและงบประมาณ 

 



1 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค 
 สาธารณูปการ

9                9,981,500.00        6                 7,814,500.00        3                         2,167,000.00       

2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท0องเที่ยว 3                81,449.28             2                 81,449.28             1                         0.00

3 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและวัฒนธรรม 23              16,020,340.00     19              15,418,940.00     4                         601,400.00         

4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 2                25,000.00             1                 25,000.00             1                         0.00

5 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษาและการกีฬา 17              11,316,017.00     10              10,097,530.91     7                         1,218,486.09       

6 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านระบบสาธารณสุข 14              911,642.60          10              911,642.60          4                         0.00

7 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 63              92,728,051.12     52              90,812,676.41     11                      1,915,374.71       

8 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดทําระบบฐานข�อมูลท�องถิ่น 1                0.00 0 0.00 1                         0.00

รวม 132           131,064,000.00   100            125,161,739.20   32                     5,902,260.80      

75.76 95.50 24.24 4.50

หมายเหตุ ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

คิดเป�นร�อยละ

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจําป.งบประมาณ  ๒561 
เทศบาลตําบลบ	านกลาง

ที่ ยุทธศาสตร6การพัฒนา
จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด

งบประมาณทั้งหมด
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการจริง

งบประมาณที่เบิกจ9าย
จริง

งบประมาณคงเหลือ
  จํานวนโครงการ   

ที่อยู9ระหว9าง
ดําเนินการ/ยกเลิก



1 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 9 6 4 3 0

2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท+องเที่ยว 3 2 1 0 1

3 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและวัฒนธรรม 23 19 1 0 4

4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 2 1 0 0 1

5 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษาและการกีฬา 17 10 0 1 6

6 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านระบบสาธารณสุข 14 10 2 0 4

7 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง การบริหาร 63 53 6 1 9

8 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดทําระบบฐานข�อมูลท�องถิ่น 1 0 0 0 1

132 101 14 5 26

100.00% 76.52% 10.61% 3.79% 19.70%

จํานวน
โครงการที่

ยกเลิก

สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ป+ (พ.ศ.2561-2564) ประจําป+งบประมาณ พ.ศ.2561

รวม

คิดเป4นร(อยละ

จํานวน
โครงการทั้งหมด

จํานวน
โครงการที่

ดําเนินการจริง

จํานวน
โครงการที่
เพิ่มเติม

ที่ ยุทธศาสตร8การพัฒนา
จํานวนโครงการที่
ยังไม:ได(ดําเนินการ



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว:าง

จริง ดําเนินการ

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 9 6 3 มี 4 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ มี 3 โครงการ งบประมาณ

ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 1. ค+าก+อสร�างลานคอนกรีต 200,000 1. ค+าก+อสร�างลานคอนกรีต 200,000

สาธารณูปโภค อเนกประสงค� อเนกประสงค� 

สาธารณูปการ 2. ค+าก+อสร�างรั้วรอบสนามฟุตบอล 1,000,000 2. ค+าก+อสร�างรั้วรอบสนามฟุตบอล 1,000,000

3. ค+าก+อสร�างถนนแอสฟ?ลท�ติก 240,000 3. ค+าก+อสร�างอาคารอเนกประสงค� 967,000

คอนกรีต 

4. ค+าก+อสร�างอาคารอเนกประสงค� 967,000

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป+งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร8การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู:ระหว:างดําเนินการ (เบิกตัดป+)



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว:าง

จริง ดําเนินการ

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 3 2 0 มี 1 โครงการ งบประมาณ มี 1 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ

ด�านเศรษฐกิจและ 1. โครงการตลาดประชารัฐ 100,000 1. โครงการฝAกอบรมส+งเสริมอาชีพ 100,000

การท+องเที่ยว ท�องถิ่นสุขใจตําบลบ�านกลาง ให�แก+ประชาชน 12 หมู+บ�าน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป+งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร8การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู:ระหว:างดําเนินการ (เบิกตัดป+)



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว:าง

จริง ดําเนินการ

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 23 19 0 มี 1 โครงการ งบประมาณ มี 4 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ

ด�านสังคมและวัฒนธรรม 1. โครงการสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ�าน 20,000 1.โครงการเฝCาระวังการค�ามนุษย� และการ 20,000

ล�านนา ปCองกันแก�ไขป?ญหาความรุนแรงต+อเด็ก 

สตรีและบุคคลในครอบครัว

2.โครงการฟ?งเทศน�ช+วงเข�าพรรษา 10,000

3.เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบ�านกลาง 13,000

4.โครงการส+งเสริมการเรียนรู�ภูมิป?ญญาท�องถิ่น 10,000

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป+งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร8การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู:ระหว:างดําเนินการ (เบิกตัดป+)



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว:าง

จริง ดําเนินการ

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 2 1 มี 0 โครงการ งบประมาณ มี 1 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ

ด�านทรัพยากรธรรมชาติ 1.โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในลําน้ํา 80,000

และสิ่งแวดล�อม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป+งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร8การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู:ระหว:างดําเนินการ (เบิกตัดป+)



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว:าง

จริง ดําเนินการ

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 17 10 1 มี 0 โครงการ งบประมาณ มี 6 โครงการ งบประมาณ มี 1 โครงการ งบประมาณ

ด�านการศึกษาและ 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแล 20,000 1.ค+าซ+อมแซมอาคารเรียน 41,000

การกีฬา ช+วยเหลือนักเรียน

2. โครงการส+งเสริมฝAกทักษะทางด�านการกีฬา 50,000

และส+งนักกีฬา เข�าร+วมการแข+งขันกีฬา

ประเภทต+างๆ

3.โครงการเสริมสร�างความเข�มแข็งและ 50,000    

เพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู�ของบุคลากรครู

สังกัดเทศบาล

4.ค+าบํารุงรักษาและปรับปรุงสระวายน้ํา 10,000

5.โครงการชุมชนลูกเสือท�องถิ่นไทย 20,000

6.โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ�ตําบลบ�านกลาง 100,000  

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป+งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร8การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู:ระหว:างดําเนินการ (เบิกตัดป+)



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว:าง

จริง ดําเนินการ

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 14 10 0 มี 2 โครงการ งบประมาณ มี 4 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ

ด�านระบบสาธารณสุข 1. โครงการสัตว�ปลอดโรค คนปลอดภัย 30,000 1. โครงการปCองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า 30,000

จากโรคพิษสุนัขบ�า ตามพระราชปณิธาน 2. เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนางาน 90,000

ศ.ดร.สมเด็จพระเจ�าลูกเธอ ด�านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

เจ�าฟCาจุฬาภรณวลัยลักษณ�อัครราชกุมารี 3.โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ 25,000

2. เงินอุดหนุนให�กับคณะกรรมการหมู+บ�าน 240,000  การแพทย�ฉุกเฉิน ตําบลบ�านกลาง

ในการจัดทําโครงการตามพระราชดําริ 4.เงินอุดหนุน ศพส.จ.ลําพูน   20,000    

ด�านสาธารณสุข

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป+งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร8การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู:ระหว:างดําเนินการ (เบิกตัดป+)



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว:าง

จริง ดําเนินการ

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 63 53 1 มี 6 โครงการ งบประมาณ มี 9 โครงการ งบประมาณ มี 1 โครงการ งบประมาณ

ด�านการเมืองการบริหาร 1. โครงการรณรงค�ปCองกันและแก�ไขป?ญหา 25,000      1.โครงการพัฒนาด�านคุณธรรมและจริยธรรม 50,000    1.โครงการจัดซื้อและบํารุงรักษา

ไฟปLาและหมอกควัน 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 100,000  และซ+อมแซมครุภัณฑ�ของ

2. เงินช+วยพิเศษ 93,000      ในหน+วยงาน เทศบาลตําบลบ�านกลาง

3. เงินอุดหนุนศูนย�ปฏิบัติการร+วมในการ 17,000      3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู�บริหารท�องถิ่น 100,000   - ค+าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 37,000      

ช+วยเหลือประชาชนขององค�กรปกครอง สมาชิกสภาท�องถิ่น ไม+น�อยกว+า  1,200 วัตต�

ส+วนท�องถิ่น อําเภอเมืองลําพูน 4.โครงการเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจ เรื่อง 20,000     - ค+าจัดซื้อเก�าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 4,800        
4.โครงการฝAกอบรมอาสาสมัครปCองกันภัย 250,000   ประชาธิปไตย และการมีส+วนร+วมของประชาชน  - ค+าจัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน 9,600        
ฝLายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)เทศบาลตําบล 5.โครงการ "ส+งเสริมและยกย+องคนดี (คนดี 20,000     - ค+าจัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน 10,400      
บ�านกลาง ประจําปSงบประมาณพ.ศ. 2561 ศรีบ�านกลาง)"  - ค+าจัดซื้อโตTะทํางาน 13,000      
5.โครงการบริหารจัดการด�านเงินเดือน ค+าจ�าง 6.โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี 20,000     - ค+าจัดซื้อตู�เหล็ก 10,000      
และค+าตอบแทนของเทศบาล 7.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ 30,000     - ค+าจัดซื้อเครื่องตัดหญ�าแบบนั่งขับ 182,000    
    งานระดับก+อนวัยเรียนและประถมศึกษา ทะเบียนทรัพย�สิน  - ค+าจัดซื้อเครื่องป?Uมลม 20,000      
       - ค+าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเปVน 3,100        8.เงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง อําเภอเมืองลําพูน 35,000    

ประโยชน�แก+องค�กรปกครองส+วนท�องถิ่น

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป+งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร8การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู:ระหว:างดําเนินการ (เบิกตัดป+)



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว:าง

จริง ดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป+งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร8การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู:ระหว:างดําเนินการ (เบิกตัดป+)

6.โครงการจัดซื้อและบํารุงรักษาและซ+อมแซม 9.โครงการจัดซื้อและบํารุงรักษาและซ+อมแซม

ครุภัณฑ�ของเทศบาลตําบลบ�านกลาง ครุภัณฑ�ของเทศบาลตําบลบ�านกลาง

     ๑. สํานักปลัดเทศบาล        1. กองช+าง

         - ค+าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 97,200                  ค+าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ 66,000    

ไม+น�อยกว+า 24,000 บีทียู 

     ๒. กองวิชาการและแผนงาน

         - ค+าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 37,000      

ไม+น�อยกว+า  1,200 วัตต�

     ๓. กองคลัง

       - ค+าจัดซื้อเครื่องพิมพ� ชนิดเลเซอร� 79,000      

หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 

จํานวน 1 เครื่อง

       - ค+าจัดซื้อเก�าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 4,800        

       - ค+าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 126,900   

ไม+น�อยกว+า 32,000 บีทียู 

       4. กองการศึกษา

         - ค+าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน 4,500        

         - ค+าจัดซื้อตู�ใส+รองเท�า 4 ชั้น 2,500        

         - ค+าจัดซื้อเครื่องซักผ�าแบบธรรมดา 9,000        

ชนิด 2 ถัง



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว:าง

จริง ดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป+งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร8การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู:ระหว:างดําเนินการ (เบิกตัดป+)

       5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

         - ค+าจัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร 5,000        

         - ค+าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 32,400      

         - ค+าจัดซื้อกล�องถ+ายรูป Mirrorless 15,000      

         - ค+าจัดซื้อเครื่องรับส+งวิทยุ 28,000      

         - ค+าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ 2,500        

อัตโนมัติชนิดพกพ

         - ค+าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ 3,500        

อัตโนมัติแบบข�อมือระบบดิจิตอล

         - ค+าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง 6,900        

       6. กองช+าง

         - ค+าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 64,800      

         - ค+าจัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน 9,600        

         - ค+าจัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน 10,400      

         - ค+าจัดซื้อโตTะทํางาน 13,000      

         - ค+าจัดซื้อตู�เหล็ก 10,000      

         - ค+าจัดซื้อเครื่องตัดหญ�าแบบนั่งขับ 182,000   

         - ค+าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําลึก 40,000      



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว:าง

จริง ดําเนินการ
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ยุทธศาสตร8การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู:ระหว:างดําเนินการ (เบิกตัดป+)

         - ค+าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ 16,000      

มอเตอร�ไฟฟCา

         - ค+าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ 80,000      

มอเตอร�ไฟฟCา

         - ค+าจัดซื้อคีมย้ําหางปลาไฮดรอลิก 48,000      

         - ค+าจัดซื้อแม+แรงตะเฆ+ 15,000      

         - ค+าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ 66,000      

         - ค+าจัดซื้อเครื่องป?Uมลม 20,000      



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว:าง

จริง ดําเนินการ

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 1 0 0 มี 0 โครงการ งบประมาณ มี 1 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ

ด�านการจัดทําระบบ 1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายใน 10,000

ฐานข�อมูลท�องถิ่น หน+วยงานของเทศบาลตําบลบ�านกลาง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป+งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร8การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู:ระหว:างดําเนินการ (เบิกตัดป+)



สรุปประเด็นข�อเสนอแนะในการพัฒนาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ของเทศบาลตําบลบ�านกลาง ในคราวประชุม วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

*********************************** 
๑. การติดตามการขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาลจากหน.วยงานอื่น   

 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาโครงการที่หน�วยงานอื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล และไดกําชับใหทางเทศบาลติดตามและตรวจสอบ
รายงานผลการดําเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากหน�วยงานอื่นใหครบถวน รวมถึงพิจาณาค�าใชจ�ายในการดําเนินโครงการดวย ว�ามีความคุมค�าหรือไม� 

  
๒. การพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ 

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินโครงการต�างๆ ของเทศบาล อาทิ โครงการประชารัฐทองถิ่นสุขใจตําบลบานกลาง              
ซึ่งประสบป1ญหาในเรื่องของสภาพอากาศไม�เอื้ออํานวย ฝนตกขณะจัดงาน และป1ญหาจราจรติดขัด โดยคณะกรรมการฯพิจารณาว�าโครงการดังกล�าวเป6นโครงการ
ที่มีความคุมค�า และสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค8 และเสนอใหมีการจัดงานในช�วงฤดูหนาว และพิจารณาสถานที่จัดโครงการแห�งใหม�เป6นบริเวณทางเขาสนามกีฬา 
ศูนย8กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตําบลบานกลาง เพื่อความสะดวกของผูจําหน�ายสินคาและประชาชน สามารถกระตุนเศรษฐกิจภายในตําบลได 

 
๓. การพิจารณาความคืบหน�าในการดําเนินโครงการ 

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาความคืบหนาในการดําเนินโครงการต�างๆ ของเทศบาล อาทิ โครงการก�อสรางสนามกีฬามาตรฐานระดับอําเภอ         
ซึ่งจะรับโอนสนามกีฬาอย�างเป6นทางการจากกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา โดยเทศบาลจะตองนําเสนอเรื่องการรับโอนสนามกีฬามาตรฐานระดับอําเภอ  
ภายในศูนย8กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตําบลบานกลาง ใหสภาเทศบาลตําบลบานกลางพิจาณาใหความเห็นชอบรับโอน ซึ่งในขณะนี้ มีความเรียบรอย 
ทั้งในส�วนของสนามกีฬา อาคารอเนกประสงค8 ลานกีฬา หองน้ํา รั้วลอมรอบศูนย8กีฬาฯ  

 ในส�วนของการโอนเงินงบประมาณยกเลิกโครงการต�างๆ คณะกรรมการมีความเห็นใหพิจารณาถึงความจําเป6นในการบรรจุโครงการไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่นป>ต�อไป เป6นรายโครงการไป  

 
๔. การสนับสนุนการดําเนินโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คณะกรรมการฯ เสนอใหเทศบาลสนับสนุนต�อยอดการดําเนินโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การส�งเสริมการทําปุ?ย การเลี้ยงไก�         
การปลูกขาว ฯลฯ ในพื้นที่การเกษตรหรือในหมู�บานที่สามารถดําเนินการได และเสนอใหเทศบาลสนับสนุนการดําเนินงานใหมีลักษณะครบวงจร โดยเป6นฝ@าย
เชื่อมโยงหาตลาดหรือช�องทางการจําหน�าย ยกตัวอย�าง การประสานช�องทางการจําหน�ายขาวพันธุ8ดีที่เกษตรกรผลิตไดใหแก�รานอาหารภายในตําบลและโรงอาหาร
ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  


