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ส่วนที่ 1
บทนํา

แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2566
เทศบาลตําบลบ้านกลาง

ประกอบด้วย

1.1 บทนํา
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน



บทนํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดําเนินงาน เพ่ือเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องซ่ึงกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซ่ึงเทศบาลตําบลบ้านกลางได้
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.
ศ.2565

แผนการดําเนินงาน หมายความว่า แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด ในพื้นท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณนั้น

จากคํานิยามข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า " แผนการดําเนินงาน " เป็นเอกสารที่รวบรวม
แผนงาน/โครงการกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละปีงบประมาณ
เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดําเนินการเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็น
แผนดําเนินการ (Action Plan) ในส่วนของรายละเอียดในแผนการดําเนินการ นอกจากจะมีการรวบรวม
ข้อมูล โครงการ/กิจกรรม จากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยัง
มีการแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน รวมอยู่ด้วย

แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง จึงจัดทําให้มี
หมวดหมู่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านจะมีการแยก
รายละเอียดเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เห็นภาพหมวดหมู่โครงการ/กิจกรรมท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนสามารถนําไป
ปฏิบัติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลบ้านกลางอย่าง
แท้จริง ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ สามารถติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นําไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนพัฒนา และการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในโอกาส
ต่อไป

เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาของเทศบาลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้ว
และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.
ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 5 ซึ่งกําหนดให้เทศบาลจัดทําแผนดําเนินงาน
ให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น
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วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน
3. เพ่ือก่อให้เกิดการประสานและบูรณาการ การทํางานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
4. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน
5. เพ่ือความตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
6. เพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้
7. เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ข้ันตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลบ้านกลางเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลาง หน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องการดําเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาล
ตําบลบ้านกลาง

ขั้นตอนท่ี 2 การจัดทําร่างแผนดําเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบ้านกลาง จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของเทศบาล
ตําบลบ้านกลางเป็นหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาของเทศบาลท่ีกําหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน นําร่างแผนการดําเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน
พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินให้
ความเห็นชอบร่างแผนการดําเนินงานแล้ว ให้ประกาศแผนการดําเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการ
ดําเนินงานโดยเปิดเผยภายในสิบห้าวันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
1. การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีประสิทธิภาพและมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามแผนที่วางไว้
3. แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
4. การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
5. ผู้บริหารท้องถิ่นมีแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน ทําให้สามารถจัดลําดับความสําคัญใน

การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น
6. ประชาชนได้รับบริการและการตอบสนองความต้องการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
7. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมาช้ีให้เห็นข้อดี - ข้อเสีย ของ

การดําเนินงานนั้นๆ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขแผนพัฒนาและการดําเนินงานตามแผนใน
ปีต่อๆ ไป



ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2566
เทศบาลตําบลบ้านกลาง

ประกอบด้วย

2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



บัญชีสรุป
จํานวนโครงการและงบประมาณ



บัญชี
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ





แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
จํานวนโครงการ  คิดเป็นร้อยละของ 

 จํานวนงบประมาณ 
 คิดเป็นร้อยละของ 

หน่วยดําเนินการ
ท่ีดําเนินการ  โครงการท้ังหมด  งบประมาณท้ังหมด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

    สาธารณูปการ

             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 34                28.57        14,243,000                 82.44 กองช่าง

รวม 34               28.57        14,243,000                82.44 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

             แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3                  2.52             122,000                   0.71 กองสวัสดิการสังคม

             แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 24                20.17             524,000                   3.03 กองการศึกษา

             แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2                  1.68             110,000                   0.64 กองสวัสดิการสังคม

             แผนงานการเกษตร 1                  0.84               50,000                   0.29 สํานักปลัดเทศบาล

รวม 30               25.21            806,000                  4.67 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

             แผนงานการเกษตร 2                  1.68               15,000                   0.09 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

             แผนงานเคหะและชุมชน 1                  0.84               10,000                   0.06 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

             แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2                  1.68               70,000                   0.40 สํานักปลัดเทศบาล

รวม 5                 4.20              95,000                  0.55 



แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตําบลบ้านกลาง

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
จํานวนโครงการ  คิดเป็นร้อยละของ 

 จํานวนงบประมาณ 
 คิดเป็นร้อยละของ 

หน่วยดําเนินการ
ท่ีดําเนินการ  โครงการท้ังหมด  งบประมาณท้ังหมด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

             แผนงานการศึกษา 6                  5.04             160,000                   0.93 กองการศึกษา

             แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2                  1.68             350,000                   2.02 กองการศึกษา

รวม 8                 6.72            510,000                  2.95 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

             แผนงานสาธารณสุข 19                15.97             422,729                   2.45 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 19               15.97            422,729                  2.45 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

             แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14                11.77             883,000                   5.11 สํานักปลัดเทศบาล

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองคลัง

             แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7                  5.88             186,000                   1.08 สํานักปลัดเทศบาล

             แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2                  1.68             130,000                   0.75 กองสวัสดิการสังคม

รวม 23               19.33          1,199,000                  6.94 

รวมท้ังส้ิน 119             100.00       17,275,729              100.00 





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ                               

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูมีฝาปิด 315,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

เสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอย 6 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 78.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า บ้านพญาผาบ

บ้านพญาผาบ หมู่ท่ี 1 บ้านพญาผาบ 0.30 เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 

ยาว 11.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ําจ้านวน 4 บ่อ บริเวณซอย 6 บ้านพญาผาบ หมู่ท่ี 1 

(ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

๒ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจ้านวน 2 ตอน ตอนท่ี 1  ๒๓๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 2 กองช่าง

กรีต บริเวณซอย 1/1 และซอย 1/2 ซอย 1/1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 85.00 เมตร  บ้านท่าล้อ-ศรีค้า

หมู่ท่ี 2 บ้านท่าล้อ - ศรีค้า หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพํืนท่ีไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร 

ตอนท่ี 2 ซอย 1/2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 135.00 เมตร

หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพํืนท่ีไม่น้อยกว่า 297.00 ตารางเมตร 

บริเวณซอย 1/1 และซอย 1/2 หมู่ท่ี 2 บ้านท่าล้อ-ศรีค้า

(ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง ) 

๓ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอย 1/3  ๖๗๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 2 กองช่าง

บริเวณซอย 1/3 พร้อมรางระบายน้ํา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตรยาวไม่น้อยกว่า 114.00 เมตร  บ้านท่าล้อ-ศรีค้า

และวางท่อระบายน้ํา บริเวณซอย 1/3 หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพํืนท่ีไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร 

หมู่ท่ี 2 บ้านท่าล้อ - ศรีค้า พร้อมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 

0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร 

พร้อมขุดวางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 

จ้านวน 40 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ํา จ้านวน 4 บ่อ บริเวณซอย 1/3 หมู่ท่ี 2 

บ้านท่าล้อ-ศรีค้า (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

แบบ ผด.02



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ                               

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร  ๑๗๕,๐๐๐ หมู่ท่ี 2 กองช่าง

บริเวณซอยหน้าหจก. เอ.ซี.พี. ซัพพลาย ยาวไม่น้อยกว่า 74.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15  เมตร หรือมีพํืนท่ีไม่น้อยกว่า บ้านท่าล้อ-ศรีค้า

หมู่ท่ี 2 บ้านท่าล้อ - ศรีค้า 259.00 ตารางเมตร บริเวณซอยหน้า หจก.เอ.ซี.พี.ซัพพลาย หมู่ท่ี 2 บ้านท่าล้อ-ศรีค้า

(ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

๕ โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๗๐๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 3 กองช่าง

เสริมเหล็ก บริเวณถนนสายข้างห้องเย็น ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 513.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร บ้านขํีเหล็ก

พิสิฐอุตสาหกรรมจ้ากัด หมู่ท่ี 3 หรือมีพํืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,026.00 ตารางเมตร บริเวณถนนสายทางข้างห้องเย็นพิสิฐ

บ้านขํีเหล็ก อุตสาหกรรมจ้ากัด หมู่ท่ี 3 บ้านขํีเหล็ก (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด 320,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

เสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณสายทาง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 92.00 เมตร  บ้านสันป่าฝ้าย

ลพ.ถ.13006 สายทางบ้านสันป่าฝ้ายถึง ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร บริเวณถนนสายทางลพ.ถ.13006 

บ้านสิงห์เค่ิง (ตอนหลังคลีนิคท้าฟันด้าน สายทางบ้านสันป่าฝ้ายถึงบ้านสิงห์เค่ิง (ตอนหลังคลีนิคท้าฟันด้านซ้ายทาง) 

ซ้ายทาง) หมู่ท่ี 4 บ้านสันป่าฝ้าย หมู่ท่ี 6 บ้านสิงห์เค่ิง (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ๒๙๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 4 กองช่าง

บริเวณซอยข้างท่ีจอดรถ รพ.หริภุญชัยฯ ยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพํืนท่ีไม่น้อยกว่า บ้านสันป่าฝ้าย

ถึงล้าน้ําแม่ยาก หมู่ท่ี 4 บ้านสันป่าฝ้าย 416.00 ตารางเมตร บริเวณซอยข้างท่ีจอดรถ รพ.หริภุญชัยฯ ถึงล้าน้ําแม่ยาก

หมู่ท่ี 4 บ้านสันป่าฝ้าย (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง)  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ                               

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๔๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 4 กองช่าง

บริเวณซอยหน้าโกดัง หจก.วิสกํีเฮ้าส์ 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 161.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตรหรือม ี บ้านสันป่าฝ้าย

หมู่ท่ี 4 บ้านสันป่าฝ้าย พํืนท่ีไม่น้อยกว่า 644.00 ตารางเมตร บริเวณซอยหน้าโกดังหจก.วิสกํีเฮ้าส์ 

หมู่ท่ี 4 บ้านสันป่าฝ้าย (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

๙ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๖๖๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 4

คอนกรีต บริเวณซอยข้างรพ.หริภุญชัยฯ 3.00-6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 270.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร บ้านสันป่าฝ้าย

หมู่ท่ี 4 บ้านสันป่าฝ้าย หรือมีพํืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,370.00 ตารางเมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ํา

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตรจ้านวน 20 ท่อน และบ่อพักน้ํา จ้านวน 4 บ่อ

บริเวณซอยข้าง รพ. หริภุญชัยฯ (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๑๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูมีฝาปิดขนาด ๓๕,๐๐๐ หมู่ท่ี 6 

เสริมเหล็ก รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณ กว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า  บ้านสิงห์เค่ิง

ซอย 10 บ้านสิงห์เค่ิง หมู่ท่ี 6 บ้านสิงห์เค่ิง 0.30 เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 

จ้านวน 8 ท่อน บริเวณซอย 10 บ้านสิงห์เค่ิง หมู่ท่ี 6 บ้านสิงห์เค่ิง 

(ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๑๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด ๑๔๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 6 

เสริมเหล็ก รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอย 2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 35.00 เมตร  บ้านสิงห์เค่ิง

(บ้านไร่) หมู่ท่ี 6 บ้านสิงห์เค่ิง ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร บริเวณซอย 2 หมู่ท่ี 1 (บ้านไร่) หมู่ท่ี 6 บ้านสิงห์เค่ิง 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ                               

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

(ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๑๒ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๖๙๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 7 กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ําและขุดวางท่อระบายน้ํา 1.90-2.90 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 479.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร  บ้านร่องส้าว

บริเวณซอยทางเข้าสุสานบ้านร่องส้าว หรือมีพํืนที่ไม่น้อยกว่า 1,210.00 ตารางเมตร พร้อมขุดวางท่อระบายนํ้าขนาดเส้นผ่าน

หมู่ท่ี 7 บ้านร่องส้าว ศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ้านวน 107 ท่อน และบ่อพักน้ํา จ้านวน 10 บ่อ บริเวณซอย

ทางเข้าสุสานบ้านร่องส้าว หมู่ท่ี 7 บ้านร่องส้าว 

(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๑๓ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ๕๘๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 7 กองช่าง

กรีตพร้อมรางระบายน้ําบริเวณซอย 28 ยาวไม่น้อยกว่า 225.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพํืนท่ีไม่น้อยกว่า บ้านร่องส้าว

หมู่ท่ี 7 บ้านร่องส้าว 787.50 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 

0.30  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 72.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 

บริเวณซอย 28 หมู่ท่ี 7 บ้านร่องส้าว (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๑๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด ๔๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 8 กองช่าง

เสริมเหล็ก รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอย 5 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 121.00 เมตร  บ้านแม่ยาก

เช่ือมซอย 4 หมู่ท่ี 8 บ้านแม่ยาก ลึกไม่น้อกว่า 0.30 เมตร บริเวณซอย 5 เช่ือมซอย 4 หมู่ท่ี 8  บ้านแม่ยาก 

(ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร  ๒๖๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 8 กองช่าง

พร้อมขุดวางท่อระบายน้ําและบ่อพักน้ํา ยาวไม่น้อยกว่า 38.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพํืนท่ี บ้านแม่ยาก



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ                               

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บริเวณซอยบ้านนายสุภาพ พรหมมาเหล็ก ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ําขนาดเส้น

หมู่ท่ี 8 บ้านแม่ยาก ผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ้านวน 69 ท่อนและบ่อพักน้ําจ้านวน 8 บ่อ 

บริเวณซอยบ้านนายสุภาพ พรหมมาเหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้านแม่ยาก 

(ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ๓๗๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 8 กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ําและขุดวางท่อระบายน้ํา ยาวไม่น้อยกว่า 47.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15  เมตร หรือมีพํืนท่ี บ้านแม่ยาก

บริเวณซอย 7 หมู่ท่ี 8 บ้านแม่ยาก ไม่น้อยกว่า 117.50 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด  

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 

ความยาวไม่น้อยกว่า 82.00 เมตร  และขุดวางท่อระบายน้ําขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ้านวน 6 ท่อน บริเวณซอย 7 

หมู่ท่ี 8 บ้านแม่ยาก (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๑๗ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.70 เมตร  ๓๔๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 9 กองช่าง

กรีตพร้อมยกขอบเสริมฝารางระบายน้ํา ยาวไม่น้อยกว่า 154.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพํืนท่ีไม่น้อยกว่า   บ้านกลาง

บริเวณซอย 2 หมู่ท่ี 9 บ้านกลาง 415 ตารางเมตร พร้อมยกขอบเสริมฝารางระบายน้ํา ความยาว 154.00 บริเวณ 

ซอย 2 หมู่ท่ี 9 บ้านกลาง (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๑๘ โครงการขุดวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริม ขุดวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๖๕,๐๐๐ หมู่ท่ี 9 กองช่าง

เหล็กพร้อมบ่อพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.00 เมตร จ้านวน 21 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 1 บ่อ  บ้านกลาง

บริเวณหน้าวัดฆ้องค้า หมู่ท่ี 9 บ้านกลาง บริเวณหน้าวัดฆ้องค้า หมู่ท่ี 9 บ้านกลาง (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

๑๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด   ๙๐๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 10 กองช่าง



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ                               

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

เสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอย 13 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 256.00 เมตร  บ้านประตูโขง

เช่ือมซอย 14 หมู่ท่ี 10 บ้านประตูโขง ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ้านวน 4 ท่อน  บริเวณซอย 13 

เช่ือมซอย 14 หมู่ท่ี 10 บ้านประตูโขง (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

๒๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด   ๕๑,๐๐๐ หมู่ท่ี 12 กองช่าง

เสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอยบ้าน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 11.00 เมตร  บ้านแจ่มพัฒนา

นางวรรณา พรมโย หมู่ท่ี 12 บ้านแจ่ม ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ําคอนกรีต เสริมเหล็ก  

พัฒนา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ้านวน 3 ท่อนและบ่อพักน้ําจ้านวน 1 บ่อ 

บริเวณซอยบ้านนางวรรณา พรมโย หมู่ท่ี 12 บ้านแจ่มพัฒนา 

(ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๒๑ ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินด้านหน้า ก่อสร้างศาลา (พ่อบ้าน) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร  ๗๕๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 3 กองช่าง

อาคารหอสมุดประชาชนต้าบลบ้านกลาง ยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร หรือมีพํืนท่ีไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร  บ้านขํีเหล็ก

หมู่ท่ี 3 บ้านขํีเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศาลาโดยการต่อเติมก้าแพง คสล.และประตูรํัว 

จ้านวน 2 บาน บริเวณบ้านขํีเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านขํีเหล็ก ต้าบลบ้านกลาง 

(ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง)  

๒๒ โครงการก่อสร้างศาลา (พ่อบ้าน) ก่อสร้างศาลา (พ่อบ้าน) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ๒๐๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 3 กองช่าง

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศาลา หรือมีพํืนท่ีไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศาลาโดยการ บ้านขํีเหล็ก

บริเวณ หมู่ท่ี 3 บ้านขํีเหล็ก ต่อเติมก้าแพง คสล.และประตูรํัว จ้านวน 2 บาน บริเวณบ้านขีํเหล็ก หมู่ที ่3 บ้านขีํเหล็ก

ต้าบลบ้านกลาง (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

๒๓ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการขุดวางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่าน 470,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ                               

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

โดยการขุดวางท่อระบายน้ําและขยายถนน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ํายาวรวม 178.00 เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง บ้านพญาผาบ

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนหน้าโรงแรม คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 178.00 เมตร

แฟนตาซี หมู่ท่ี 1 บ้านพญาผาบ หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 

3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร บริเวณถนนหน้า

โรงแรมแฟนตาซี (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๒๔ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการยกขอบเสริมฝาระบายน้ํา  ๔๑๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 9 กองช่าง

โดยการยกขอบเสริมฝารางระบายน้ําและ ความยาว 257.00 เมตร  และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง บ้านกลาง

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 0.30-1.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  295.00 เมตร หนา

บริเวณซอย 1 หมู่ท่ี 9 บ้านกลาง หรือมีพํืนท่ีไม่น้อยกว่า 185.00 ตารางเมตร 

บริเวณซอย 1 หมู่ท่ี 9 บ้านกลาง (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๒๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอหลวง ปรับปรุงภูมิทัศน์หอหลวงโดยการก่อสร้างติดตํังรํัวเหล็กกํัน  ๗๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 11 กองช่าง

บริเวณหอหลวง หมู่ท่ี 11 บ้านหอชัย ความยาวไม่น้อยกว่า 26.00 เมตร บริเวณหอหลวง หมู่ท่ี 11 บ้านหอชัย บ้านหอชัย

(ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๒๖ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน  ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ๑๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 12 กองช่าง

หมู่บ้านบริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่ท่ี 12 ยาว 8.00 เมตร บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 12 บ้านแจ่มพัฒนา  บ้านแจ่มพัฒนา 

บ้านแจ่มพัฒนา (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๒๗ โครงการปรับปรุงหอถังสูงระบบประปา ปรับปรุงหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้านบ้านแจ่มพัฒนา ๒๐๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 12 กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านแจ่มพัฒนา หมู่ท่ี 12 หมู่ท่ี 12 บ้านแจ่มพัฒนา  บ้านแจ่มพัฒนา 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ                               

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บ้านแจ่มพัฒนา (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๒๘ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ๗๒,๐๐๐ หมู่ท่ี 8 กองช่าง

บริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ.13007 ยาวไม่น้อยกว่า 19.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพํืนท่ี บ้านแม่ยาก

สายทางเลียบคลองชลประทาน ไม่น้อยกว่า 95.00 ตารางเมตร บริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ. 13007 

บ้านสันป่าฝ้าย (ฝ่ังซ้าย) ตอนหน้า สายทางเลียบคลองชลประทานบ้านสันป่าฝ้าย-บ้านกลาง ตอนหน้าร้านร้ายกาจ 

ร้านร้ายกาจ หมู่ท่ี 8 บ้านแม่ยาก หมู่ท่ี 8 บ้านแม่ยาก (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๒๙ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5.00เมตร ๓๐๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 12 กองช่าง

บริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ.13009 ยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15  เมตร หรือมีพํืนท่ี  บ้านแจ่มพัฒนา 

สายทางเลียบคลองชลประทานบ้านกลาง- ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร บริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ.13009 

บ้านแจ่มพัฒนา (ฝ่ังซ้าย) หมู่ท่ี 12 สายทางเลียบคลองชลประทานบ้านกลาง-บ้านแจ่มพัฒนา หมู่ท่ี 12 

บ้านแจ่มพัฒนา บ้านแจ่มพัฒนา (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๓๐ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการขุดวางท่อระบายน้ํา ๑,๐๕๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 5 กองช่าง

โดยการขุดวางท่อระบายน้ําคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ้านวน 214 ท่อน บ้านศรึชุม

เสริมเหล็ก ช่วงบริเวณถนนสายทาง  พร้อมบ่อพักน้ํา จ้านวน 12 บ่อ บริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ. 13002 

ลพ.ถ.13002 สายทางบ้านกลาง-ศรีชุม สายทางบ้านกลาง-ศรีชุม หมู่ท่ี 5 บ้านศรีชุม 

หมู่ท่ี 5 บ้านศรึชุม (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 

๓๑ โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ(โคมไฟก่ิงถนน) จ้านวน 2 รายการ ดังนํี ๘๐๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 6 กองช่าง

(โคมไฟก่ิงถนน) บริเวณถนนสายทาง รายการท่ี 1 เปล่ียนโคมไฟถนน LED Street Ligth ขนาด 150 วัตต์ จ้านวน 19 โคม  บ้านสิงห์เค่ิง

ลพ.ถ.13006 สายทางบ้านสันป่าฝ้ายถึง รายการท่ี 2 ติดตํังชุดโคมไฟถนน LED Street Ligth ขนาด 150 วัตต์ จ้านวน 14 ชุด

บ้านสิงห์เค่ิง หมู่ท่ี 6 บ้านสิงห์เค่ิง บริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ.13006 สายทางบ้านสันป่าฝ้ายถึงบ้านสิงห์เค่ิง 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ                               

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

หมู่ท่ี 6 บ้านสิงห์เค่ิง (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

๓๒ โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ (โคมไฟก่ิงถนน) จ้านวน 2 รายการ ดังนํี รายการท่ี 1 ๕๖๐,๐๐๐  หมู่ท่ี 1 กองช่าง

(โคมไฟก่ิงถนน) บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน เปล่ียนโคมไฟถนน LED Street Ligth ขนาด 100 วัตต์ จ้านวย 6 โคม รายการท่ี 2  บ้านพญาผาบ

บ้านพญาผาบ หมู่ท่ี 1 บ้านพญาผาบ ติดตํังชุดโคมไฟถนน LED Street Ligth ขนาด 100 วัตต์ จ้านวน 18 ชุด บริเวณภายใน

บ้านพญาผาบ หมู่ท่ี 1 บ้านพญาผาบ (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

๓๓ โครงการติดตํังโคมไฟฟ้าสาธารณะ ติดตํังชุดโคมไฟถนน Solar Cell Street Ligth ขนาด 150 วัตต์พร้อมฐานตอม่อจ้านวน ๘๕๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 6 กองช่าง

(โคมไฟก่ิงถนน) บริเวณถนนสายทาง 20 ชุดบริเวณถนนสายทาง ลพ.ถ.13015 สายทางสามแยกบ้านสิงห์เคิ่งถึงสามแยกกาด บ้านสิงห์เค่ิง

ลพ.ถ.13015 สายทางสามแยกบ้าน จาวเหนือ หมู่ท่ี 6 บ้านสิงห์เค่ิง (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

สิงห์เค่ิงถึงสามแยกกาดจาวเหนือ 

หมู่ท่ี 6 บ้านสิงห์เค่ิง

๓๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ๖๔๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 6 กองช่าง

บริเวณซอย 14 บ้านสิงห์เค่ิง หมู่ท่ี 6 ยาวไม่น้อยกว่า 237.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15  เมตร หรือมีพํืนท่ี บ้านสิงห์เค่ิง

บ้านสิงห์เค่ิง ไม่น้อยกว่า 948.00 ตารางเมตร บริเวณซอย 14 บ้านสิงห์เค่ิง หมู่ท่ี 6

บ้านสิงห์เค่ิง (ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลบ้านกลาง) 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ                               

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๓  การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม                               

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๑ โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนา จัดฝึกอบรมให้แก่ ประชาชนในตําบลบ้านกลางและ ๑๐๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

บทบาทสตรีและผู้นําชุมชนตําบล เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องโดยให้ความรู้ อย่างรอบด้าน ท้ังด้านสังคม

บ้านกลางในโรงเรียนมัชฌิมาลัย วัฒนธรรม จริยธรรม คุณธรรม และส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน       

โดยจ่ายเป็นค่า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฝึกอบรม ค่ากระเป๋า ค่าถ่ายเอกสาร

ประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อาหารกลางวัน

ผู้เข้าร่วมอบรมฯลฯ

๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน ๒,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาตําบล พัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาตําบล และการบูรณาการแผนระดับพ้ืนท่ี

และการบูรณาการแผนระดับพ้ืนท่ี ตําบลบ้านกลาง เพ่ือจัดฝึกอบรมให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน 

ตําบลบ้านกลาง ประชาชนในตําบลบ้านกลางและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือการบูรณาการแผนระดับพ้ืนท่ีตําบลบ้านกลาง โดยจ่ายเป็น

ค่าทําป้ายโครงการ ค่าตอบแทน วิทยากรฝึกอบรม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ฝึกอบรม ค่ากระเป๋า ค่าถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรม 

แบบ ผด.02



 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๓  การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม                               

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

๓ โครงการส่งเสริมการพัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๒๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

ผลิตภัณฑ์และการตลาดผ่าน และการตลาดผ่านช่องทางออนไลท์ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือจัดฝึกอบรม

ช่องทางออนไลท์ไทยแลนด์ 4.0 ให้แก่ประชาชนในตําบลบ้านกลางและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

โดยการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 

การประชาสัมพันธ์และมาตรฐาน การผลิตท่ีได้มาตรฐาน จัดอบรม

ด้านการเพ่ิมช่องทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทาง

การตลาดและยอดการจําหน่ายให้มากข้ึน โดยจ่ายเป็นค่าทําป้าย

โครงการค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม ค่ากระเป๋า

ค่าถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

อาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรม



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
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๑ โครงการเทศกาลงานลําไย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศกาลลําไย  ๔๗,๐๐๐ จ.ลําพูน กองการศึกษา

ผลไม้มหัศจรรย์เมืองลําพูน ผลไม้มหัศจรรย์เมืองลําพูนเป็นค่าจ้างเหมาจัดรูปขบวน 

ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถประดับลําไยร่วมกับเทศบาลเจ้าภาพ ฯลฯ 

๒ โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ๕,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

เป็นค่าจ้างเหมาจัดเล้ียงอาหารว่างพร้อมนํ้าปานะพระสงฆ์ 

ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุษบกฯลฯ

๓ โครงการฟังเทศน์ช่วงเข้าพรรษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟังเทศน์ช่วงเข้าพรรษา เป็นค่า ๒๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

จัดซ้ือจตุปัจจัยไทยธรรมค่าอาหารว่างสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯลฯ

๔ โครงการถวายเทียนพรรษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถวายเทียนพรรษา เป็นค่าจัดซ้ือ ๓๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

จตุปัจจัยไทยธรรม ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถเทียนพรรษาและจัดสถานท่ีฯลฯ 

แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

๕ โครงการบรรพชาอุปสมบท เพ่ือจ่ายเป็นเงินในโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ๑๕,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

ภาคฤดูร้อน เป็นค่าจัดเล้ียงภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล นํ้าปานะ 

ค่าตอบแทนวิทยากรค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

๖ โครงการสืบสานประเพณี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  100,000 ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

ลอยกระทง เป็นค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี ค่าเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมแสง สี เสียง  

การประกวดต่าง ๆ ค่าเงินรางวัลการประกวดรถขบวน ประกวดกระทง

ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ฯลฯ ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด

วัฒนธรรมอันเก่าแก่ดีงามของท้องถ่ินสืบไป 

๗ โครงการสืบสานประเพณี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 100,000 ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

สงกรานต์และรดนํ้าดําหัว และรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ เป็นค่าจ้างเหมาจัดทําเคร่ืองบวงสรวง

ผู้สูงอายุ พระภูมิเจ้าท่ี ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสักการะและ

สรงนํ้าพระนางจามเทวี ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในการ

จัดกิจกรรมพิธีสามีจิกรรมการแข่งขันท่ีเก่ียวเน่ืองกับการสืบสาน

ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ 
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แบบ ผด.02

๘ โครงการเทิดพระเกียรติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทิดพระเกียรติ ๔๒,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

พระนางจามเทวี พระนางจามเทวี เน่ืองในวันข้ึนครองเมือง, วันประสูติ, 

วันสวรรคต เป็นค่าจัดซ้ือสังฆทาน จัดพิธีทางศาสนา 

ค่าจ้างเหมาทําเคร่ืองบวงสรวง ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ

๙ โครงการส่งเสริมประเพณี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณี "ป๋างเก้า"  ๑๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

 "ป๋างเก้า" เป็นค่าจ้างเหมาจัดทําเคร่ืองบวงสรวง ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ

๑๐ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ๕,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าจัดทําป้าย ค่าวิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ

๑๑ โครงการส่งเสริมศิลปะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศิลปะการแสดง ๕,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

การแสดงพ้ืนบ้านล้านนา พ้ืนบ้านล้านนา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

๑๒ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม เพ่ือจ่ายเป็นเงินในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ๕,๐๐๐ ทต.บ้านกลาง กองการศึกษา

คุณธรรมและจริยธรรม เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่านํ้าด่ืม 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
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แบบ ผด.02

๑๓ โครงการประเพณีสรงนํ้าวัด เพ่ือจ่ายเป็นเงินในโครงการประเพณีสรงนํ้าวัด ประจําวัดพญาผาบ ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 1 กองการศึกษา

ประจําวัดพญาผาบ หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 1 เช่น ค่าจัดสถานท่ี , ค่าป้ายไวนิล , ค่าเคร่ืองเสียง บ้านพญาผาบ

ค่าจัดเล้ียงโรงทาน ฯลฯ

๑๔ โครงการประเพณีสรงนํ้าวัด เพ่ือจ่ายเป็นเงินในโครงการประเพณีสรงนํ้าวัด ประจําวัดศรีคํา ๑๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 2 กองการศึกษา

ประจําวัดศรีคํา หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 2 เช่น ค่าจัดสถานท่ี , ค่าป้ายไวนิล , ค่าเคร่ืองเสียง บ้านท่าล้อ-ศรีคํา

ค่าจัดเล้ียงโรงทาน ฯลฯ

๑๕ โครงการประเพณีสรงนํ้าวัด เพ่ือจ่ายเป็นเงินในโครงการประเพณีสรงนํ้าวัด ประจําวัดข้ีเหล็ก ๑๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 3 กองการศึกษา

ประจําวัดข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 3 เช่น ค่าจัดสถานท่ี , ค่าป้ายไวนิล , ค่าเคร่ืองเสียง บ้านข้ีเหล็ก

ค่าจัดเล้ียงโรงทาน ฯลฯ

๑๖ โครงการประเพณีสรงนํ้าวัด ประจํา เพ่ือจ่ายเป็นเงินในโครงการประเพณีสรงนํ้าวัด ประจําวัดป่าม่วง ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 4 กองการศึกษา

วัดป่าม่วง(สันป่าฝ้าย) หมู่ท่ี 4 (สันป่าฝ้าย) หมู่ท่ี 4 เช่น ค่าจัดสถานท่ี , ค่าป้ายไวนิล ,  บ้านสันป่าฝ้าย

ค่าเคร่ืองเสียง , ค่าจัดเล้ียงโรงทาน ฯลฯ 

๑๗ โครงการประเพณีสรงนํ้าวัด เพ่ือจ่ายเป็นเงินในโครงการประเพณีสรงนํ้าวัด ประจําวัดศรีชุม ๑๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 5 กองการศึกษา

ประจําวัดศรีชุม หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 5 เช่น ค่าจัดสถานท่ี , ค่าป้ายไวนิล , ค่าเคร่ืองเสียง บ้านศรีชุม

ค่าจัดเล้ียงโรงทาน ฯลฯ
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แบบ ผด.02

๑๘ โครงการประเพณีสรงนํ้าวัด เพ่ือจ่ายเป็นเงินในโครงการประเพณีสรงนํ้าวัด ประจําวัดสิงห์เค่ิง ๑๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 6 กองการศึกษา

ประจําวัดสิงห์เค่ิง หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 6 เช่น ค่าจัดสถานท่ี , ค่าป้ายไวนิล , ค่าเคร่ืองเสียง บ้านสิงห์เค่ิง

ค่าจัดเล้ียงโรงทาน ฯลฯ

๑๙ โครงการประเพณีสรงนํ้าวัด เพ่ือจ่ายเป็นเงินในโครงการประเพณีสรงนํ้าวัด ประจําวัดร่องส้าว ๑๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 7 กองการศึกษา

ประจําวัดร่องส้าว หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 7 เช่น ค่าจัดสถานท่ี , ค่าป้ายไวนิล , ค่าเคร่ืองเสียง บ้านร่องส้าว

ค่าจัดเล้ียงโรงทาน ฯลฯ 

๒๐ โครงการประเพณีสรงนํ้าวัด เพ่ือจ่ายเป็นเงินในโครงการประเพณีสรงนํ้าวัด ๑๐,๐๐๐  หมู่ท่ี 8 กองการศึกษา

ประจําวัดแม่ยาก หมู่ท่ี 8 ประจําวัดแม่ยาก หมู่ท่ี 8 เช่น ค่าจัดสถานท่ี,  บ้านแม่ยาก

ค่าป้ายไวนิล , ค่าเคร่ืองเสียง ค่าจัดเล้ียงโรงทาน ฯลฯ 

๒๑ โครงการทําบุญทักษิณานุปทาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินในโครงการทําบุญทักษิณานุปทานวัดฆ้องคํา ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 9 กองการศึกษา
วัดฆ้องคํา หมู่ท่ี 9 หมู่ท่ี 9 เช่น ค่าจัดสถานท่ี , ค่าป้ายไวนิล , ค่าเคร่ืองเสียง บ้านกลาง

ค่าจัดเล้ียงโรงทาน ฯลฯ

๒๒ โครงการประเพณีสรงนํ้าวัด เพ่ือจ่ายเป็นเงินในโครงการประเพณีสรงนํ้าวัด ประจําวัดประตูโขง ๑๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 10 กองการศึกษา

ประจําวัดประตูโขง หมู่ท่ี 10 หมู่ท่ี 10 เช่น ค่าจัดสถานท่ี , ค่าป้ายไวนิล , ค่าเคร่ืองเสียง บ้านประตูโขง

ค่าจัดเล้ียงโรงทาน ฯลฯ



 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๓  การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม                          

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

๒๓ โครงการอุ๊ยสอนหลาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินในโครงการอุ๊ยสอนหลาน เช่น เป็นค่าใช้จ่ายในการ ๕,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

 ในการดําเนินโครงการ 

๒๔ โครงการถอดบทเรียนภูมิปัญญา เพ่ือจ่ายเป็นเงินในโครงการถอดบทเรียนภูมิปัญญาประเพณี ๕,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

ประเพณีประวัติศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ ศิลปะการแสดง เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม

การแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ในการดําเนินโครงการ



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566
เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๓  การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม                              

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

 งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในตําบลบ้านกลาง โดย       100,000 ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ให้ได้รบความรู้รอบด้านและเหมาะสมตามวัย เช่น ด้านสุขภาพ

ในโรงเรียนปัจฉิมาลัย อนามัย ด้านภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ด้านอาชีพ ด้าน

สังคมฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า

วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน

สําหรับผู้เข้าร่วมอบรมฯลฯ 

๒ โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภค-บริโภคท่ีจําเป็น 10,000 ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ต่อการยังชีพ และเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ครอบครัว

ชีวิต เด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ผู้ด้อย 

โอกาส คนไร้ท่ีพ่ึง ผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้ขาดแคลน ท่ีอยู่อาศัย

แผนงานการเกษตร

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

 งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๑ โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตาม 50,000 ต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

อํานาจหน้าท่ีของเทศบาลตําบล อํานาจหน้าท่ีของเทศบาลตําบลบ้านกลางกรณีช่วยเหลือเกษตรกร

บ้านกลางกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี ผู้มีรายได้น้อย (ตามรายละเอียดของโครงการ)

รายได้น้อย

แบบ ผด.02





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                       

แผนงานการเกษตร

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๑ โครงการเรารักษ์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรารักษ์ส่ิงแวดล้อม  10,000 ต.บ้านกลาง กองสาธารณสุข

เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปได้เห็น และส่ิงแวดล้อม

ความสําคัญและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

นํําเสีย และแหล่งนํําธรรมชาติ

2 โครงการบ้านกลางลดก๊าซ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านกลางลดก๊าซ ๕,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสาธารณสุข

เรือนกระจกสู่เมืองคาร์บอนตํ่า เรือนกระจกสู่เมืองคาร์บอนตํ่า เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมพนักงาน  และส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าท่ี ผู้นําชุมชน จัดกิจกรรมประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ในสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง การจัดทําคาร์บอน

ฟุ๊ทปรํิน (Carbon footprint for organization CFO)

แบบ ผด.02



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                       

แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.คม.ค.ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค

๑ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย  10,000 ต.บ้านกลาง กองสาธารณสุข

เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะ เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมตําบลบ้านกลางในการ และส่ิงแวดล้อม

สมตําบลบ้านกลาง อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลกเก่ียวกับ

การบริหารจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและ

รักษาสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะมูลฝอย การทําปุ๋ยหมักจาก

ขยะอินทรีย์ฯลฯ

แบบ ผด.02



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

  พ.ศ.๒๕66

ก.ย



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                       

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการกําจัดผักตบชวา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดผักตบชวา ๕๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

และวัชพืชในลํานํํา และวัชพืช ในบริเวณลํานํําแม่ตีบ ลํานํําแม่ยาก 

ลํานํําร่องส้าว และลํานํําแม่กวง ฯลฯ เพ่ือดูแลบํารุงรักษา

ความสะอาดของทางนํํา และป้องกันการเกิดอุทกภัย

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ๒๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

และแก้ไขปัญหาไฟป่า ไฟป่าและหมอกควัน โดยการรณรงค์สร้างจิตสํานึกและประชาสัมพันธ์

และหมอกควัน สร้างการรับรู้กับประชาชนให้ทราบถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่า

และหมอกควัน ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพํืนท่ี

แบบ ผด.02



 แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕65
เทศบาลตําบลบ้านกลาง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

แผนงานท่ี  1  แผนงานการศึกษา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ้ืนท่ี

หน่วย พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

ท่ี (ผลผลิต / งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     ๓๖๒,๗๘๕ ทต.บ้านกลาง กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เป็น 01)ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านกลาง จํานวน 53 คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี 

เป็นเงิน  90,100 บาท      

      02)ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านกลาง

จํานวน 272,685 บาท      

(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน)     

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึ งฉบับท่ี 14 

พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6), (7) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ     

กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ ว 3924 

ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง     

คร้ังท่ี 5 หน้า 45 ลําดับท่ี 6     

ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210)     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

แบบ ผด.02



 แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕65
เทศบาลตําบลบ้านกลาง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

แผนงานท่ี  1  แผนงานการศึกษา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ้ืนท่ี

หน่วย พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

ท่ี (ผลผลิต / งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ได้แก่      ๙,๔๓๕,๕๒๘ ทต.บ้านกลาง กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  1) ค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง      

(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง) 4,078,200 บาท       

 2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber 

 Line : ADSL จํานวน 9,600 บาท       

 3) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : WIFI

 จํานวน 7,200 บาท  

 4) ค่าปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 399,000 บาท

(ระดับประถมศึกษา จํานวน 213 คนๆ ละ 1,000 บาท/ปี

เป็นเงิน 213,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 62 คนๆ ละ

3,000 บาท เป็นเงิน 186,000 บาท)      

 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

จํานวน 4,941,528 บาท      

    5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 2,724,100 บาท  

            (1) รายหัว จํานวน 2,516,100 บาท      

               (1.1) ระดับอนุบาล จํานวน 284 คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี

 เป็นเงิน 482,800 บาท      

               (1.2) ระดับประถมศึกษา จํานวน 687 คนๆ ละ 1,900 บาท/ปี

 เป็นเงิน 1,305,300 บาท      

               (1.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 208 คนๆ ละ

 3,500 บาท/ปี เป็นเงิน 728,000 บาท      



 แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕65
เทศบาลตําบลบ้านกลาง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

แผนงานท่ี  1  แผนงานการศึกษา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ้ืนท่ี

หน่วย พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

ท่ี (ผลผลิต / งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้             (2) รายหัวส่วนเพ่ิม (Top Up) จํานวน 208,000 บาท

จ่ายการบริหารสถานศึกษา                 (2.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 208 คนๆ ละ

(ต่อ)  1,000 บาท/ปี เป็นเงิน 208,000 บาท      

    5.2) ค่าหนังสือเรียน จํานวน 744,298 บาท      

            ระดับอนุบาล จํานวน 284 คนๆ ละ 200 บาท 

 เป็นเงิน 56,800 บาท       

            ประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 111 คนๆ ละ 656.25 บาท/ปี

 เป็นเงิน 72,843.75 บาท      

            ประถมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 103 คนๆ ละ 649.95 บาท/ปี

 เป็นเงิน 66,944.85 บาท      

            ประถมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน 129 คนๆ ละ 653.10 บาท/ปี

 เป็นเงิน 84,249.90 บาท      

            ประถมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 135 คนๆ ละ 706.65 บาท/ปี

 เป็นเงิน 95,397.75 บาท      

            ประถมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 115 คนๆ ละ 846.30 บาท/ปี

 เป็นเงิน 97,324.50 บาท      

            ประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 94 คนๆ ละ 858.90 บาท/ปี

 เป็นเงิน 80,736.60 บาท      

            มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 68 คนๆ ละ 808.20 บาท/ปี

 เป็นเงิน 54,957.60 บาท      



 แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕65
เทศบาลตําบลบ้านกลาง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

แผนงานท่ี  1  แผนงานการศึกษา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ้ืนท่ี

หน่วย พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

ท่ี (ผลผลิต / งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้             มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 59 คนๆ ละ 920.85 บาท/ปี

จ่ายการบริหารสถานศึกษา  เป็นเงิน 54,330.15 บาท      

(ต่อ)             มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน 81 คนๆ ละ 996.45 บาท/ปี

 เป็นเงิน 80,712.45 บาท       

     5.3) ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน จํานวน 412,090 บาท      

            ระดับอนุบาล จํานวน 284 คนๆ ละ 200 บาท/ปี

 เป็นเงิน 56,800 บาท      

            ระดับประถมศึกษา จํานวน 687 คนๆ ละ 390 บาท/ปี

 เป็นเงิน 267,930 บาท      

            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 208 คนๆ ละ 420 บาท/ปี

 เป็นเงิน 87,360 บาท      

      5.4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 426,120 บาท      

            ระดับอนุบาล จํานวน 284 คนๆ ละ 300 บาท/ปี

 เป็นเงิน 85,200 บาท      

            ระดับประถมศึกษา จํานวน 687 คนๆ ละ 360 บาท/ปี

 เป็นเงิน 247,320 บาท      

            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 208 คนๆ ละ 450 บาท/ปี

 เป็นเงิน 93,600 บาท      



 แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕65
เทศบาลตําบลบ้านกลาง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

แผนงานท่ี  1  แผนงานการศึกษา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ้ืนท่ี

หน่วย พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

ท่ี (ผลผลิต / งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้       5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 634,920 บาท

จ่ายการบริหารสถานศึกษา             ระดับอนุบาล จํานวน 284 คนๆ ละ 430 บาท/ปี

(ต่อ)  เป็นเงิน 122,120 บาท      

            ระดับอนุบาล จํานวน 284 คนๆ ละ 430 บาท/ปี

 เป็นเงิน 122,120 บาท      

            ระดับประถมศึกษา จํานวน 687 คนๆ ละ 480 บาท/ปี

 เป็นเงิน 329,760 บาท      

            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 208 คนๆ ละ 880 บาท/ปี

 เป็นเงิน 183,040 บาท      

(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)       

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 14

พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6), (7), พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน    

การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 หมวด 2

มาตรา 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการนําเงิน 

รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564   

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)       

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 หน้า 42 ลําดับท่ี 1       

ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210)       

งานระดับมัธยมศึกษา (00213)       



 แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕65
เทศบาลตําบลบ้านกลาง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

แผนงานท่ี  1  แผนงานการศึกษา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ้ืนท่ี

หน่วย พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

ท่ี (ผลผลิต / งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

๓ โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์นักเรียน  3,000 ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เป็นค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี ค่าป้ายโครงการ 

บ้านกลาง ค่าเหรียญรางวัล ฯลฯ 

เป็นไปตามเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) , (7) พระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  

หมวด 2 มาตรา 16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง 

คร้ังท่ี 5 หน้า 46 ลําดับท่ี 1

ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) 

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214) 



 แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕65
เทศบาลตําบลบ้านกลาง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

แผนงานท่ี  1  แผนงานการศึกษา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ้ืนท่ี

หน่วย พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

ท่ี (ผลผลิต / งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

๔ โครงการงานมหกรรมการจัดการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ๑,๕๐๐ ทต.บ้านกลาง กองการศึกษา

ศึกษาท้องถ่ิน ระดับภาคเหนือ โดยการนําคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน

ระดับประเทศ เทศบาล 1 บ้านกลาง เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ

และระดับประเทศ ตลอดจนการศึกษาดูงาน ในมหกรรมการจัดการ

ศึกษาท้องถ่ิน และศึกษาโรงเรียนต้นแบบ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

ฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (7) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542

หมวด 2 มาตรา 16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561   

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 152 ลําดับท่ี 2 

ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)



 แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕65
เทศบาลตําบลบ้านกลาง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

แผนงานท่ี  1  แผนงานการศึกษา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ้ืนท่ี

หน่วย พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

ท่ี (ผลผลิต / งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

๕ โครงการแข่งขันคนเก่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันคนเก่ง ๑,๕๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

ในโรงเรียนท้องถ่ิน ในโรงเรียนท้องถ่ินเป็นการส่งเสริมให้ครูและนักเรียน

มีความต่ืนตัวทางวิชาการ สรรหานักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศ

ทางการศึกษา เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง ฯลฯ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 158 ลําดับท่ี 12

ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) 

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)



 แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕65
เทศบาลตําบลบ้านกลาง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

แผนงานท่ี  1  แผนงานการศึกษา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ้ืนท่ี

หน่วย พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

ท่ี (ผลผลิต / งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

๖ โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

เช่นเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดทําฐานกิจกรรม 

ค่าจัดทําป้ายค่าจัดซ้ือของรางวัล ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (7) พระราชบัญญัติ 

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

หน้า 152 ลําดับท่ี 1

ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) 

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214) 



 แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕65
เทศบาลตําบลบ้านกลาง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

แผนงานท่ี  1  แผนงานการศึกษา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ้ืนท่ี

หน่วย พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

ท่ี (ผลผลิต / งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

๗ โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษา ๕,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดนิทัศการแสดงผลงาน

เป็นฐาน ทางวิชาการค่าจัดทําป้าย ไวนิลแสดงผลงาน ฯลฯ ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการประสาน

ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอ่ืนๆ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้

ก่อเกิดภาพพจน์ท่ีดีต่อโรงเรียนเป็นส่ือกลางให้โรงเรียนและผู้ปกครองมีโอกาส

ร่วมปรึกษาหารือร่วมกัน เด็กนักเรียนได้แสดงผลงานทักษะทางวิชาการต่างๆ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6), (7) พระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 153 ลําดับท่ี 3

ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210)

งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214) 



 แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕65
เทศบาลตําบลบ้านกลาง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

แผนงานท่ี  1  แผนงานการศึกษา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ้ืนท่ี

หน่วย พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

ท่ี (ผลผลิต / งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

๘ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ๑,๕๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) แห่งประเทศไทย เป็นค่าจัดซ้ือชุดนักกีฬา ค่าเบ้ียเล้ียงฯลฯ 

ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 161 ลําดับท่ี 1

ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210)

งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)

รวมงบประมาณ ๙,๘๒๐,๘๑๓



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566
เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ตาม ๕๐,๐๐๐ ทต.บ้านกลาง กองการศึกษา

ร่วมการแข่งขัน รายละเอียดของโครงการกิจกรรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัด

กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564

๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ๓๐๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

ตําบลบ้านกลาง ตําบลบ้านกลาง เช่น ป้ายไวนิล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจัด

สถานท่ี ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเคร่ืองเสียงสนาม ค่าจัดสถานท่ี

ค่าอาหารว่าง ค่านํ้าด่ืมฯลฯ ตามรายละเอียดของโครงการ

แบบ ผด.02



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

แผนงานการศึกษา

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค

๑ โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์นักเรียน ๒๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เป็นค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี

บ้านกลาง ค่าป้ายโครงการ ค่าเหรียญรางวัลฯลฯ

๒ โครงการมหกรรมการจัดการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการ ๒๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

ศึกษาท้องถ่ิน ระดับภาคเหนือ ศึกษาท้องถิ่นโดยการนําครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

ระดับประเทศ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการระดับภาคเหนือและระดับประเทศตลอดจนการศึกษา

ดูงานในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ินและศึกษาโรงเรียน

ต้นแบบ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพักฯลฯ

๓ โครงการแข่งขันคนเก่งใน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน ๑๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

โรงเรียนท้องถ่ิน ท้องถ่ินเป็นการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความต่ืนตัวทาง

วิชาการ สรรหานักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศทางการศึกษา เช่น

ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียงฯลฯ

แบบ ผด.02



ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค

๔ โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น เป็น ๖๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดทําฐานกิจกรรม ค่าจัดทําป้าย

ค่าจัดซ้ือของรางวัลฯลฯ

๕ โครงการเสริมสร้างความร่วม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความร่วมมือ ๓๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

มือการจัดการศึกษาโดยใช้ การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ใน

โรงเรียนเป็นฐาน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ค่าจัดทําป้ายไวนิล

แสดงผลงานฯลฯ

๖ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ๒๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) แห่งประเทศไทย เป็นค่าจัดซ้ือ

ชุดนักกีฬา ค่าเบ้ียเล้ียงฯลฯ ของโรงเรียนเทศบาล 1 

บ้านกลาง



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

พ.ศ.๒๕66

ก.ย



พ.ศ.๒๕66

ก.ย



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการป้องกันและควบคุม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ๔๖,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออกโดยการจัดซ้ือวัสดุเคมีควบคุมโรค  และส่ิงแวดล้อม

 เช่น ทรายเคลือบสารเคมี น้้ายาเคมีก้าจัดยุง 

น้้ามันเช้ือเพลิงผสมในเคร่ืองพ่นยุง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ๓๖,๗๒๙ ต.บ้านกลาง กองสาธารณสุข

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้าจัดซ้ือวัคซีนควบคุมโรค และหรือยาฉีดคุมก้าเนิด และส่ิงแวดล้อม

ตามพระราชปณิธาน สุนัขและแมวค่าส้ารวจการข้ึนทะเบียน ค่าฉีดยาวัคซีนฯ 

ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้า ตลอดจนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

3 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าประปาน้้าด่ืมและ  ๔๔,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสาธารณสุข

น้้าประปา น้้าด่ืม และตู้น้้า ตู้น้้าด่ืมหยอดเหรียญ  โดยการการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน และส่ิงแวดล้อม

หยอดเหรียญ ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าประปาน้้าด่ืมและตู้น้้าด่ืมหยอดเหรียญ

ในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านกลาง 

แบบ ผด.02



 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

4 โครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาล ๒๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสาธารณสุข

ในสถานท่ีจ้าหน่ายอาหาร ในสถานท่ีจ้าหน่ายอาหารและสะสมอาหารให้ถูกต้องตามหลัก และส่ิงแวดล้อม

และสะสมอาหาร สุขาภิบาล เพ่ือส่งเสริมและยกระดับให้บริการด้านอาหาร

ให้ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานลดความเส่ียงจากาการบริโภค

อาหารและน้้าท่ีไม่สะอาด

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบ ๓,๐๐๐ ทต.บ้านกลาง กองสาธารณสุข

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)โดยการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ  และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลต้าบลบ้านกลาง กู้ภัย แกนน้า และประชาชนในชุมชน จัดท้าส่ือและคู่มือ

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้

ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุฟ้ืนคืนชีพหรือประสบภัยฯลฯ

6 โครงการหน่วยสาธารณสุข เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพ่ือออกให้บริการตรวจภาวะ ๓,๐๐๐ ทต.บ้านกลาง กองสาธารณสุข

เคล่ือนท่ี เพ่ือคุณภาพชีวิต เส่ียงด้านสุขภาพ การออกหน่วยเพ่ือตรวจรักษาโรคเบ้ืองต้น และส่ิงแวดล้อม

ประชาชน การให้ค้าแนะน้า ด้านสุขอนามัยในงานบุญ ประเพณีต่างๆหรือ

การออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานต่างๆของชุมชน



 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

7 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ้านาจ ๓๐,๐๐๐ ทต.บ้านกลาง กองสาธารณสุข

อ้านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้าบล หน้าท่ีของเทศบาลต้าบลบ้านกลางในการสนับสนุนให้มีการป้อง และส่ิงแวดล้อม

บ้านกลางในการสนับสนุนให้มีการ กันควบคุมการแพร่และการระงับการระบาดของโรคติดต่อตาม

ป้องกันควบคุมการแพร่และการ รายละเอียดของโครงการ

ระงับการระบาดของโรคติดต่อ

8 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับโครงการควบคุม ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 1 กองสาธารณสุข

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า โรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  บ้านพญาผาบ และส่ิงแวดล้อม

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สยามบรมราชกุมารี บ้านพญาผาบ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านพญาผาบ หมู่ท่ี 1

หมู่ท่ี 1

9 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับโครงการควบคุม ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 2 กองสาธารณสุข

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า โรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  บ้านท่าล้อ-ศรีค้า และส่ิงแวดล้อม

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สยามบรมราชกุมารี บ้านท่าล้อ - ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านท่าล้อ-ศรีค้า หมู่ท่ี 2

 ศรีค้า หมู่ท่ี 2 



 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

10 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับโครงการสืบสาน ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 3 กองสาธารณสุข

สมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม บ้าน พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  บ้านข้ีเหล็ก และส่ิงแวดล้อม

ข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 3 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 3

11 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 4 กองสาธารณสุข

ในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จ ในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร บ้านสันป่าฝ้าย และส่ิงแวดล้อม

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านสันป่าฝ้าย หมู่ท่ี 4 

บ้านสันป่าฝ้าย หมู่ท่ี 4

12 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับโครงการสืบสาน ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 5 กองสาธารณสุข

สมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม บ้าน พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  บ้านศรีชุม และส่ิงแวดล้อม

ศรีชุม หมู่ท่ี 5 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านศรีชุม หมู่ท่ี 5 



 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

13 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับโครงการควบคุม ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 6 กองสาธารณสุข

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  บ้านสิงห์เค่ิง และส่ิงแวดล้อม

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สยามบรมราชกุมารี บ้านสิงห์เค่ิง ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านสิงห์เค่ิง หมู่ท่ี 6

หมู่ท่ี 6

14 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับโครงการควบคุม ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 7 กองสาธารณสุข

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า โรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  บ้านร่องส้าว และส่ิงแวดล้อม

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สยามบรมราชกุมารี บ้านร่องส้าว ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านร่องส้าว หมู่ท่ี 7

หมู่ท่ี 7

15 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับโครงการปรับปรุงภาวะ ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 8 กองสาธารณสุข

และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า บ้านแม่ยาก และส่ิงแวดล้อม

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านแม่ยาก หมู่ท่ี 8

บ้านแม่ยาก หมู่ท่ี 8



 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

16 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับโครงการปรับปรุงภาวะ ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 9 กองสาธารณสุข

และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า บ้านกลาง และส่ิงแวดล้อม

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านกลาง หมู่ท่ี 9

บ้านกลาง หมู่ท่ี 9

17 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับโครงการควบคุม ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 10 กองสาธารณสุข

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  บ้านประตูโขง และส่ิงแวดล้อม

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สยามบรมราชกุมารี บ้านประตูโขง ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านประตูโขง หมู่ท่ี 10

หมู่ท่ี 10

18 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับโครงการสืบสาน ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 11 กองสาธารณสุข

สมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม บ้าน พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  บ้านหอชัย และส่ิงแวดล้อม

หอชัย หมู่ท่ี 11 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหอชัย หมู่ท่ี 11

19 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 12 กองสาธารณสุข

ในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จ ในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร บ้านแจ่มพัฒนา และส่ิงแวดล้อม

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านแจ่มพัฒนา หมู่ท่ี 12 

บ้านแจ่มพัฒนา หมู่ท่ี 12



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

 งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน รวมถึงค่าใช้จ่าย             5,000 ทต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

ประกวดการแข่งขัน ในการบริหารงานของหน่วยของรัฐหรือการจัดงานตามนโยบายของรัฐบาล

๒ โครงการจัดงานวันเทศบาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจําปี 2566 โดยจัดกิจกรรม 20,000 ทต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

ต่างๆ เช่น กิจกรรมทําบุญอาคาร สํานักงาน กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ฯลฯ 

และหรือกิจกรรมคัดเลือกพนักงานดีเด่น

๓ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา ๑,๕๐๐ ทต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาล ลูกจ้างประจําและ และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลบ้านกลางฯ โดยคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณธรรมและ

พนักงานจ้างของเทศบาล จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชน ฯลฯ

ตําบลบ้านกลาง ผู้มีคุณธรรม

และจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ

และให้บริการประชาชนดีเด่น

๔ โครงการเสริมสร้างความรู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองประชาธิปไตย 11,000 ทต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

ความเข้าใจ เร่ืองประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก

และการมีส่วนร่วมของประชาชน รู้ในสิทธิและหน้าท่ีเร่ืองประชาธิปไตย และเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

แบบ ผด.02



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

 งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

๕ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงาน 60,000 ทต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

สนับสนุนการบริหารงาน ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง โดยดําเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุน

ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง การบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ

๖ โครงการพัฒนาด้านคุณธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม  5,000 ทต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

และจริยธรรม โดยจัดอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด

เทศบาลตําบลบ้านกลาง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรการฝึกอบรม 

ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมฯลฯ 

๗ โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน ๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบล โดยจัดอบรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างในหน่วยงาน

บ้านกลาง ทุกกอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๘ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 100,000 ทต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

ท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน โดยจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารงานท้องถิ่นและการพัฒนา

ท้องถ่ิน สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

 งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

๙ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กรโดยการจัดฝึกอบรม 20,000 ทต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

ในองค์กร ให้ความรู้แก่พนักงานและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านกลาง และดําเนินการ

ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร เช่น สรุปข้อมูลข่าวสาร

การจัดทําคู่มือ การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๑๐ โครงการเสริมสร้างความสามัคคี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชน 11,000 ต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

ปรองดองของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ในเขตพ้ืนที่ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยจัดประชุมช้ีแจงสร้างความรู้

ตําบลบ้านกลาง ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนทุกหมู่เหล่า 

๑๑ เงินอุดหนุนตามโครงการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอํานวยความเป็นธรรมให้กับ 5,000 ต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

ให้ความรู้ด้านการอํานวยความเป็น ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองลําพูนโดยท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 

ธรรมให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองลําพูน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

๑๒ โครงการเทศบาลตําบลบ้านกลาง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลตําบลบ้านกลางพบประชาชน  4,500 ต.บ้านกลาง กองยุทธศาสตร์

พบประชาชน โดยการออกหน่วยเคล่ือนท่ีให้บริการประชาชนในตําบลบ้านกลาง  ฯลฯ และงบประมาณ



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                                

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

 งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65  พ.ศ.๒๕66

ท่ี  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๑๓ โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 500,000 ทต.บ้านกลาง กองคลัง

ทรัพย์สิน ตามรายละเอียดของโครงการ

๑๔ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ๔๐,๐๐๐ ทต.บ้านกลาง กองคลัง

การจัดเก็บรายได้ ตามรายละเอียดของโครงการ

แบบ ผด.02



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                           

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

 งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๑ โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพในการ 50,000 ทต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าท่ีเทศกิจ 

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทา และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความรู้ความสามารถในการ

สาธารณภัย เจ้าหน้าท่ีเทศกิจ ปฏิบัติงานช่วยเหลือทางราชการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

๒ โครงการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าท่ีของ 50,000 ทต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

ตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลตําบล เทศบาลตําบลบ้านกลาง กรณีเยียวยาหรือฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย

บ้านกลาง กรณีเยียวยาหรือฟ้ืนฟู เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน

หลังเกิดสาธารณภัย ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

๓ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ๕,๐๐๐ ต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ สําคัญโดยต้ังจุดบริการอํานวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่

เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ โดยเบิกเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน และค่าวัสดุอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการรณรงค์ และให้บริการประชาชน ฯลฯ 

แบบ ผด.02



 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                           

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

 งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65   พ.ศ.๒๕66

ท่ี  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด.02

๔ โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดใน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในสํานักงานโดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม ๑๑,๐๐๐ ต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

สํานักงาน ให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตําบลบ้านกลาง 

๕ โครงการตําบลขับข่ีปลอดภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตําบลขับข่ีปลอดภัยรักษากฎวินัยจราจร ๒๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

รักษากฎวินัยจราจร โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน

ได้อย่างปลอดภัย และถูกกฎจราจร ฯลฯ 

๖ โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟสํานักงาน ๓๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

อพยพหนีไฟสํานักงานเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านกลางตามรายละเอียดของโครงการ 

ตําบลบ้านกลาง

๗ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ของเทศบาลตําบลบ้านกลางตามรายละเอียดของโครงการ

เทศบาลตําบลบ้านกลาง



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี   ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                                

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

 งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.๒๕65  พ.ศ.๒๕66

ท่ี  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค

๑ โครงการจัดจ้างทําแอปพลิเคช่ันตลาด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดจ้างทําแอปพลิเคช่ัน 100,000 ทต.บ้านกลาง กอง

ออนไลน์ตําบลบ้านกลาง ตลาดออนไลน์ตําบลบ้านกลางตามรายละเอียดของโครงการ สวัสดิการสังคม

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ  ๓๐,๐๐๐ ทต.บ้านกลาง กอง

และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลบ้านกลาง สวัสดิการสังคม

เทศบาลตําบลบ้านกลาง

แบบ ผด.02



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

 พ.ศ.๒๕66

ก.ย


