สารจากนายกเทศมนตรี
ในการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี และสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เมื่ อ
วั น ที่ 8 มกราคม ที่ ผ ่ า นมา ผมต้ อ งขอขอบคุ ณ พี่ น ้ อ งประชาชน ที่ ไ ด้ ใ ห้
ความไว้วางใจ เลือกผม และสมาชิกสภาเทศบาล เข้ามาท� ำงานบริหาร
เทศบาลต�ำบลบ้านกลางอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งการกลับเข้ามาท�ำงานในครั้งนี้
ผมจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการดูแล เอาใจใส่
คุณภาพชีวิตของประชาชนในต�ำบล โดยส่งเสริม สนับสนุนจัดสวัสดิการ
ให้ กั บ ประชาชนทุ ก กลุ ่ ม   โดยเฉพาะการพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณ จะด�ำเนินการจัดสรร
ให้กระจาย ทั่วถึง และโปร่งใส ทั้ง 12 หมู่บ้าน และครอบคลุมทุกด้าน
ส�ำหรับการพัฒนาบุคลากร  ซึ่งผมยังคงเห็นว่าการจัดการศึกษา
แก่ เ ยาวชน ลู ก หลานในต� ำ บล  เป็ น สิ่ ง ที่ จ� ำ เป็ น และต้ อ งด� ำ เนิ น การ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พัฒนาต�ำบลบ้านกลางในอนาคต  
หลังจากที่ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ. 2549
ระยะเวลาผ่านไป 6 ปี ผลิตผล รุ่นแรก จากการส่งเสริมการศึกษา  นักเรียน
ของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดล�ำพูน
อย่างไรก็ตาม ผมยังมีนโยบายเร่งด่วน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อพี่น้องประชาชนในต�ำบล ภายใน 1-2 ปีนี้  ได้แก่ การจัดสร้างสนามกีฬา
ของต�ำบล  จัดตั้งเนอร์สเซอร์รี หรือสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน เป็นต้น  ดังนั้น
ผมและที ม งาน จึ ง อยากจะขอความร่ ว มมื อ รวมถึ ง แนวคิ ด แนวทาง
การด� ำ เนิ น งาน  เพื่ อ ผลั ก ดั น โครงการต่ า งๆ ให้ เ ป็ น รู ป ธรรม ตรงตาม
ความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุด

(ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง)
นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านกลาง
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โปร่งใส
ฉับไว
ใส่ใจพัฒนา
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ประวัติต�ำบลบ้านกลาง
ต� ำ บลบ้ า นกลาง  ในอดี ต เป็ น หั ว เมื อ งเล็ ก ๆ ประชาชนประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม และยั ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการซื้ อ ขาย แลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า ผลผลิ ต
ทางการเกษตร ของพ่อค้าแม่คา้ จากถิน่ อืน่ อีกทัง้ ยังเป็นศูนย์กลางในการเดินทางติดต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน ต�ำบลต่างๆและเส้นทางที่จะเดินทางไปในตัวเมือง
ต่อมา พ.ศ.2475 ได้มีพระราชบัญญัติการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น โดยมี
ก�ำนันเป็นผู้ปกครองเขตต�ำบลนั้น และในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ( พ.ศ. 2484
-2488 ) ในราวพ.ศ. 2486 ได้รวบรวมเอาต� ำบลบ้านกลางและต� ำบลมะเขือแจ้
เข้าไว้ด้วยกันเพื่อความเป็นเอกภาพในการปกครองและการเกณฑ์แรงงาน (ท�ำ
สงครามกับญีป่ นุ่ ใช้แรงงานเจาะถ�้ำขุนตาล) โดยให้นายผจญ  ไชยเหล็ก เป็นผูป้ กครอง
ทั้งสองต�ำบล เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลง รัฐบาลได้ประกาศแยกต� ำบลมะเขือแจ้
และต�ำบลบ้านกลาง จนถึงปัจจุบัน   
ต� ำ บลบ้ า นกลาง ตั้ ง อยู ่ ท างด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของ
อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้ำกวง มีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 18  ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอเมืองล�ำพูน ประมาณ  
10  กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ ต�ำบลมะเขือแจ้ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
ติดต่อกับ ต�ำบลศรีบัวบาน และต�ำบลป่าสัก อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
ติดต่อกับ ต�ำบลศรีบัวบาน อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
ติดต่อกับ ต�ำบลเหมืองง่า และต�ำบลเวียงยอง อ�ำเภอเมืองล�ำพูน

ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ�ำนวน 12 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ    หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีค�ำ-ต้นฮั่ง
หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก   หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย –หนองเป็ด
หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม     หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง-คอกวัว   
หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว     หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก    
หมู่ที่ 9  บ้านกลาง     หมู่ที่ 10  บ้านประตูโขง   
หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย
หมู่ที่12 บ้านแจ่มพัฒนา
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ประชากรตามทะเบียนราษฎร จ�ำนวนทั้งสิ้น 9,124 คน  ชาย 4,274 คน  
หญิง 4,850 คน  ครัวเรือน  8,833  หลัง  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว
รับข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษตรกรรม  
เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง ได้รับการจัดตั้งและยกฐานะ จากองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล เป็นเทศบาลต�ำบล เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2550 ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2550

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาล
รูปบ้าน
หมายถึง
รูปมือสองข้าง หมายถึง

รูปช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง
ที่ล้อมรอบ

สัญลักษณ์หรือตัวแทนของชือ่ “ ต�ำบลบ้านกลาง”
มือของพี่น้องประชาชนในต�ำบล ที่ร่วมมือกัน
พัฒนาต�ำบลให้มีความเจริญรุ่งเรือง
พลั ง แห่ ง คุ ณ ธรรม และความสามั ค คี ธ รรม
ทีน่ ำ� มาซึง่ ความเจริญ รุง่ เรืองของต�ำบลบ้านกลาง   

“ เมืองแห่งศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของล�ำพูน ”

ตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2520 - 2524 ที่รัฐบาล
ก�ำหนดให้มีการกระจาย การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคต่างๆ และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 5 ระหว่ า งปี พ.ศ.2525 - 2529   ที่ เ น้ น การพั ฒ นาเมื อ งหลั ก และเมื อ งรอง ในภู มิ ภ าคต่ า งๆ
การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย จึ ง มี โ ครงการจั ด ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ ขึ้ น ที่ จั ง หวั ด ล�ำ พู น
บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 บ้านสันป่าฝ้าย ต�ำบลบ้านกลาง  ถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่
จากความเหมาะสมหลายๆ ด้าน  อาทิ ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค แรงงาน และวัตถุดิบทางการเกษตร
การก่ อ สร้ า งและพั ฒ นาพื้ น ที่ ก ว่ า 1,800 ไร่ เริ่ ม ต้ น เมื่ อ เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2526 จนแล้ ว เสร็ จ ใน
เดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2528 ใช้ เ งิ น งบประมาณกว่ า 358 ล้ า นบาท นั บ แต่ นั้ น มาชุ ม ชนบ้ า นกลางในอดี ต
จึ ง กลายเป็ น แหล่ ง สร้ า งงาน สร้ า งรายได้ ให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ แ ละใกล้ เ คี ย ง จนท� ำ ให้ จั ง หวั ด ล� ำ พู น เป็ น
เมืองอุตสาหกรรมที่สำ� คัญของภาคเหนือ มีจ�ำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและนอกเขตอุตสาหกรรม กว่า 8 0 แห่ง
เป็นแหล่งพาณิชยกรรม ร้านค้า และภาคธุรกิจ ธนาคาร ต่างๆ จ�ำนวน 800 แห่ง และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ
ส่วนภูมิภาค
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วิสัยทัศน์ (VISION)
อุตสาหกรรมปลอดมลพิษ เศรษฐกิจพัฒนา
การศึกษาชั้นน�ำ 				 วัฒนธรรมดีงาม
ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน เปี่ยมล้นคุณภาพชีวิต
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คณะผู้บริหาร
5

3

1

เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
2

4

1.นายประสิทธิ์  จันทกลาง
2.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ  กันแจ่ม
3.นายดิศักดิ์  มะโนผาบ
4.นางแสงอรุณ  โพธิศาสตร์
5.นายสุพัตร  พงษ์แจ่ม

นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านกลาง
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
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สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมศักดิ์  มณีเหล็ก
ประธานสภา (สท.เขต 1)

จ.ส.อ.ธีระศักดิ์ อุปะละสกุล
รองประธานสภา (สท.เขต 2)
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เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง

นายณรงค์ชัย ไชยนวล

เลขานุการสภา (สท.เขต 2)

สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1
นายมนตรี สามารถ

นางพิกุล ชมพู

นายวรวุฒิ สุภาผาบ

นายวรศักดิ์ สามารถ

สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
นายบุญทรง วงค์ต๋อ

นายทวีป พรมกลาง

นายชัยวุฒิ เงินชุ่ม

นายชาตรี สุริยจักร์

นายสนชัย พรมสนธิ
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หัวหน้าส่วนราชการ

เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง

นายชิดพงศ์  เสนะสุทธิพันธุ์
ปลัดเทศบาล

นายศักดิพันธุ์ จันตัน
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล

นางรัตนา ปรีชานุกูล
ผู้อ�ำนวยการ
กองวิชาการและแผนงาน

นางวาสนา ธรรมโคร่ง
ผู้อ�ำนวยการ
กองคลัง

นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง
ผู้อ�ำนวยการ
กองช่าง

นายพิรุฬห์ ศิริทองค�ำ
ผู้อ�ำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางรณิดา เกตุเต็ม
ผู้อ�ำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม

นางลัทธวรรณ ใจกลาง
ผู้อ�ำนวยการ
กองการศึกษา

นายประจญ ปัญโญใหญ่
ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล

จ่าเอกชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์
รองปลัดเทศบาล
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เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานรักษาความสงบเรียบร้อย

นายศักดิพันธุ์  จันตัน
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ข้อมูลจ�ำนวนบุคลากร
สังกัดเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
1.  พนักงานเทศบาล
2.  พนักงานครูเทศบาล
3.  ลูกจ้างประจ�ำ 
4.  พนักงานจ้างตามภารกิจ
5.  พนักงานจ้างทั่วไป
		 รวมทั้งสิ้น
			

  จ�ำนวน    37  คน
  จ�ำนวน    18  คน
  จ�ำนวน    12  คน
  จ�ำนวน    54  คน
  จ�ำนวน    36  คน
จ�ำนวน 157 คน
* ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน  2555*  
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กิจกรรม

ดี

กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
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วั น ปิ ย มหาราช, วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว 5 ธั น วาคม  
และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12  สิงหาคม

โครงการ

เด่น

วันเทศบาล 24 เมษายน
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โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและบุคลากร

ให้ความช่วยเหลือประชาชน หมู่ 4 บ้านหนองเป็ด

ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ( น�้ำท่วม)

งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
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กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
รายงานกิจการเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง ประจ�ำปีงบประมาณ 2554

นางรัตนา  ปรีชานุกูล
ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

13
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สรุปผลการด�ำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556)  ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการศึกษาและกีฬา
ด้านระบบสาธารณสุข
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านฐานข้อมูลท้องถิ่น
รวม
คิดเป็นร้อยละ

จ�ำนวนโครงการ
ทั้งหมด

จ�ำนวนโครงการ
ที่ยกเลิก

จ�ำนวนโครงการ
ที่เพิ่มเติม

จ�ำนวนโครงการ
ที่ด�ำเนินการจริง

45
4
40
5
39
15
36
1
185
100.00

6
0
5
0
5
1
5
0
22
11.89

1
0
1
0
0
0
1
0
3
1.62

40
4
36
5
34
14
32
1
166
89.73
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กิจกรรม
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เทศบาลต�ำบลบ้านกลางพบประชาชน – ประชาคมจัดท�ำแผนพัฒนา

ดี

โครงการ

เด่น

โครงการเทศบาลใสสะอาด  คิดดี  ท�ำดี  มีคุณธรรม  ปี 2

เพื่อสร้างค่านิยมใหม่และเชิดชูคุณธรรม   จริยธรรม   เสริมสร้างการมีจิตอาสา แก่ผู้น�ำในท้องถิ่น พนักงานเทศบาล  นักเรียน
และประชาชน ให้เกิดกระบวนการ การมีส่วนร่วมในลักษณะร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมแก้ปัญหา ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
โดยมีกจิ กรรมต่าง ๆ อาทิ การสร้างจิตส�ำนึกและให้ความส�ำคัญในการออมเพือ่ ครอบครัวผูด้ อ้ ยโอกาส ,กิจกรรมพนักงานจิตอาสาพัฒนา
ท้องถิน่ , ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล, การยกย่องคนดี (คนดีศรีบา้ นกลาง) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และ กิจกรรมเสริมสร้าง
ผู้น�ำคุณธรรม  

Page
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อบรมเครือข่ายเยาวชน และคณะกรรมการฯ
หอกระจายข่าวประจ�ำหมู่บ้าน
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เครื อ ข่ า ยเยาวชนนั ก ประชาสั ม พั น ธ์
ประจ�ำหมู่บ้าน  และการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการฯ หอกระจายข่าว
ประจ�ำหมู่บ้าน เป็นโครงการต่อยอด จากโครงการอบรมเครือข่ายคณะกรรมการ
หอกระจายข่าวประจ�ำหมูบ่ า้ น เมือ่ ปี พ.ศ.2553  เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชน ตลอดจน
คณะกรรมการฯหอกระจายข่าวประจ�ำหมู่บ้าน  ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้าน
การประชาสัมพันธ์  เสริมสร้าง บุคลิกภาพ มารยาท การแสดงออกในที่ชุมชน
ทีถ่ กู ต้อง ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่าย เพือ่ การประสานงานทีด่ รี ะหว่างเทศบาล
กับประชาชน และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
ผู ้ เข้ า รั บ การอบรมได้ แ ก่ ตั ว แทนเยาวชนแต่ ล ะหมู ่ บ ้ า น, ตั ว แทน
นักเรียนโรงเรียนในเขตต�ำบลบ้านกลางคณะกรรมการฯหอกระจายข่าวประจ�ำ
หมู่บ้าน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กองคลัง

นางวาสนา  ธรรมโคร่ง
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
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รายจ่ายจริงของเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
ประจ�ำปีงบประมาณ 2554
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ

รายจ่ายจริง

สัดส่วนรายจ่ายจริง  ปีงบประมาณ  2554

4,604,220.33
งบกลาง
2,624,879.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
17,579,215.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจ�ำ)          
5,126,312.69
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย                                18,543,895.35
ค่าวัสดุ                                   8,706,644.72
1,132,880.27
ค่าสาธารณูปโภค
2,658,500.00
เงินอุดหนุน
1,783,716.10
ค่าครุภัณฑ์
5,163,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
273,518.64
รายจ่ายอื่น ๆ
68,197,382.10
รวม

ประมาณการรายรับและรายรับจริงของเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
ประจ�ำปีงบประมาณ 2554
หมวดรายได้
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุน
รวม

ประมาณการรายรับ
35,789,000.00
4,347,000.00
410,000.00
59,000.00
13,945,000.00
17,000,000.00
71,550,000.00

รวมรับจริง
39,163,022.31
5,044,360.09
505,993.35
222,883.07
21,852,892.63
15,053,640.00
81,842,791.45

สูงกว่าประมาณการ
3,374,022.31
697,360.09
95,993.35
163,883.07
7,907,892.63
-1,946,360.00
10,292,791.45
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สัดส่วนรายรับของเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง  ปี  2554
ประเภทรายได้

จ�ำนวนเงิน

รายได้ที่เทศบาลต�ำบลบ้านกลางจัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ (ภาษีจัดสรร)
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ (เงินอุดหนุน)
รวม

44,936,258.82
21,852,892.63
15,053,640.00
81,842,791.45

รายรับจริงของเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
ประจ�ำปีงบประมาณ 2551 - 2554
ประเภทรายได้
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุน
รวม

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนเงิน

35,689,880.78
5,057,453.95
233,116.27
76,148.00
18,218,173.68
11,506,423.12
70,781,195.80

38,902,670.86
4,504,036.89
337,398.67
61,755.00
15,179,951.93
15,488,827.00
74,474,640.35

38,576,687.47
4,672,272.50
420,379.31
98,662.00
18,662,972.24
12,172,827.00
74,603,845.52

39,163,022.31
5,044,360.09
505,993.35
222,883.07
21,852,892.63
15,053,640.00
81,842,791.45
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กิจกรรม

ดี

โครงการ

เด่น

1.  โครงการจูงใจให้ช�ำระภาษี

เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ
รายได้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  และให้ประชาชนผู้เสียภาษี
มีความเต็มใจในการช�ำระภาษี  ตามแนวทางการพัฒนา
ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ รายได้ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยจั ด ซื้ อ ร่ ม   ขนาด  22  นิ้ ว   แจกให้
ผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และภาษีป้าย  ที่ยื่นแบบ
และช�ำระภาษีภายในก�ำหนดระยะเวลา

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้

เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามสามารถ   ทั ก ษะ  
ประสบการณ์ ใ หม่ ๆ ของบุ ค ลากร  ให้ ส ามารถน� ำ มาปรั บ ใช้ เ ป็ น แนวทาง
การปฏิบตั งิ านเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึน้ รวมทัง้ เป็นการเสริมสร้าง
ขวัญก�ำลังใจของบุคลากร โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การจั ด เก็ บ รายได้ แ ละการศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่   อาทิ เทศบาลต� ำ บลเขางู  
อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี และ เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น    อ� ำ เภอหั ว หิ น  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง

นายสุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง
ผู้อ�ำนวยการกองช่าง

โครงการที่ด�ำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ 2554
1. งานไฟฟ้าถนน
      
จ�ำนวน     21     โครงการ
2. งานสวนสาธารณะ          
จ�ำนวน       4     โครงการ
3. งานบ�ำบัดน�้ำเสีย          
จ�ำนวน       5      โครงการ
4. ค่าบ�ำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
จ�ำนวน     14     โครงการ
					
รวม 					
44 โครงการ
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1. ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก จ�ำนวน 100,000 บาท

กิจกรรม

ดี

ขนาดกว้าง 2.50  เมตร   ยาว  89.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรัง   บริเวณหน้าบ้านคุณอรพิน  
อินต๊ะเหล็ก  ถึง หน้าบ้านนายแก้ว  ชนะโขง   หมู่ที่ 3  บ้านขี้เหล็ก

โครงการ

เด่น

2. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว  จ�ำนวน  100,000 บาท

ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  63.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  สถานที่บริเวณ บ้านนายวิโรจน์  ศรีเหล็ก  ถึง  บ้านนางแก้วดี   หมู่ที่ 7  
บ้านร่องส้าว
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3. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรดินลูกรัง  หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว จ�ำนวน 70,000 บาท

ค่ า ก่ อ สร้ า งเสริ ม ผิ ว จราจรดิ น ลู ก รั ง พร้ อ มบดอั ด แน่ น ขนาดกว้ า ง 3.00  เมตร  ยาว  250.00  เมตร  หนาเฉลี่ ย   0.25  เมตร
บริเวณหมู่บ้านบงกช ถึงด้านหน้าสวนของนายทองสืบ  สาวะจันทร์  หมู่ที่  7 บ้านร่องส้าว   

4.ก่อสร้างปิดฝารางระบายน�้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว  จ�ำนวน  100,000 บาท

ก่อสร้างฝารางระบายน�้ำ คสล. ปากรางระบายน�้ำกว้าง  0.90  เมตร  หนา  0.10  เมตร ยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า 146.00  เมตร  บริเวณรางระบายน�้ำ
ฝาเปิดด้านหลังป้อม   อส.ปปส.  หมู่ที่ 7  บ้านร่องส้าว
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5. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม จ�ำนวน 100,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร   ยาว 80.00 เมตร หนา   0.15  เมตร  บริเวณหน้าบ้านนายสุโรจน์  ปันแจ่ม  ถึง  ข้างบ้าน
นางสาวรพีพร    ยามะศักดิ์  หมู่ที่  5  บ้านศรีชุม  

6. ก่อสร้างปรับผิวทางหินคลุก  หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม จ�ำนวน 300,000 บาท

ก่อสร้างปรับผิวทางหินคลุก  ขนาดกว้าง  3.00   เมตร  ยาวไม่นอ้ ยกว่า  1,035.00  เมตร  หนา  0.12  เมตร   สถานทีก่ อ่ สร้างบริเวณถนนคอนกรีต
เดิมท้ายหมู่บ้านถึง บริเวณส�ำนักแม่ชี   หมู่ที่  5  บ้านศรีชุม

7. ขุดลอกล�ำเหมืองสาธารณะและรางระบายน�้ำ จ�ำนวน  12 หมู่บ้าน จ�ำนวน 800,500  บาท
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กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
รายงานกิจการเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง ประจ�ำปีงบประมาณ 2554

เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง

นายพิรุฬห์  ศิริทองค�ำ
ผู้อ�ำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรม

1.  รวมพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด

ดี

โครงการ

เด่น

2. ชุมชนสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย

3. ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านแบบพหุลักษณ์
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4. ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

5. พัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

6. โรงงานอุตสาหกรรมน่าอยู่ น่าท�ำงาน
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7. โครงการเรารักษ์ สิ่งแวดล้อม

8. ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

9. โครงการสานสัมพันธ์ ผู้สูงวัย สุขภาพใจดี

10. โครงการยกระดับมาตรฐานร้านเสริมสวย – แต่งผม   

กองการศึกษา
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เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง

นางลัทธวรรณ  ใจกลาง
ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา

เจ้าหน้าที่กองการศึกษา

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
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1.  สืบสานประเพณีสงกรานต์ - ลอยกระทง

กิจกรรม

ดี

โครงการ

เด่น

2. ตักบาตรเทโวโรหนะ

3. ศูนย์สามวัยใส่ใจพัฒนาการเด็กเล็ก
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4. หล่อเทียน – ถวายเทียน
จ�ำน�ำพรรษา

5. กิจกรรมฟังเทศน์
ช่วงเข้าพรรษา

6. สืบสานประเพณี
ประจ�ำต�ำบลบ้านกลาง

7. กีฬาต้านยาเสพติด
“ฟุตซอล-เปตอง
บ้านกลางลีก 2010”
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8. วิ่งมินิมาราธอน
เฉลิมพระเกียรติ
5 ธันวาคม

9.  วันเด็กแห่งชาติ

10. กีฬาสีสัมพันธ์นักเรียนในต�ำบล

11. จ้างนักเรียน-นักศึกษา
ท�ำงานช่วงปิดเทอม
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โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
รายงานกิจการเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง ประจ�ำปีงบประมาณ 2554

เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
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กิจกรรม

ดี

โครงการ

เด่น

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้
กลุม่ สาระวิชาภาษาอังกฤษ English Camp

นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2-5 โรงเรี ย นบ้ า นกลางวิ ท ยานุ กู ล
จ�ำนวน  70 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม English camp ในวันที่ 15 มีนาคม 2555
ณ เทศบาลต� ำ บลบ้ า นกลาง ที่ มี ที ม
วิทยากรชาวต่างชาติจากสถาบันภาษา
พิ ช ชาพั ฒ น์ มาจั ด กิ จ กรรมให้    ซึ่ ง
กิจกรรมประกอบด้วยฐานความรู้ต่างๆ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี โ อกาสได้
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น

2. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ค่ายเหนือเกล้า  จ.เชียงใหม่
การเข้ า ค่ า ยลู ก เสื อ เนตรนารี ร ะดั บ
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 วั น ที่ 15 – 16
ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า
อ.สั น ก� ำ แพง จ.เชี ย งใหม่ เพื่ อ เป็ น การฝึ ก ให้
นักเรียนได้อยู่ร่วมกัน ฝึกความกล้าหาญ อดทน
มีวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ลูกเสือและเนตรนารีสามัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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3. ทัศนศึกษาดูงาน สวนพฤษศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จ.เชียงใหม่
นั ก เรี ย นระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 2  ทัศนศึกษา สวนพฤกษศาสตร์
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีฐาน
กิ จ กรรมต่ า งๆหลายฐานให้ นั ก เรี ย นได้
ศึ ก ษา นั ก เรี ย นต่ า งได้ รั บ ความรู ้ แ ละ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน

4. เข้าร่วมกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่  29 “ก�ำแพงเพชรเกมส์”

โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. “ก�ำแพงเพชรเกมส์” ผลรางวัล วิ่ง 80 เมตร หญิงได้ผ่าน
รอบคัดเลือกในระดับภาค และเป็นตัวแทนเข้ารับการแข่งขันในระดับประเทศ

5. ฟังพระธรรมเทศนา
เนื่องในวันมาฆบูชา

6. วันครู

โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลได้จัดงานวันครูขึ้น   เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู และ
แสดงความยินดีกับคณะครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลต่างๆ  เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจ เชิดชูครูที่ท�ำ
ความดีต่างๆ แก่ศิษย์ และในงานยังจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูและ
พนักงานเทศบาล
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7. กีฬาสีสานสัมพันธ์  ฝ้ายค�ำเกมส์ ครั้งที่  5

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการฝึกทักษะการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะขั้นพื้นฐานด้านกีฬา   การมีระเบียบวินัย  ความรัก  
ความสามัคคี  มีน�้ำใจ   เป็นนักกีฬา  รู้แพ้   รู้ชนะ   รู้อภัย  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้ปกครองและประชาชน
จ�ำนวนมากในการเข้าร่วมกิจกรรม

8. โครงการบรรพชา-อุปสมบท และบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ ภาคฤดูร้อน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล จ�ำนวน 9 คน ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชา-อุปสมบท และบวชศีลจาริณี
เฉลิมพระเกียรติ ภาคฤดูร้อน  เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธศาสนา

9. งานวันบัณฑิตน้อย - เปิดบ้านกลาง (Open House)

โรงเรี ย นบ้ า นกลางวิ ท ยานุ กู ล  ได้ จั ด งานมอบประกาศนั ย บั ต ร แก่ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6  และมอบสั ม ฤทธิ บั ต ร แก่ นั ก เรี ย น
ชั้น อนุ บ าลปี ที่ 3 ประจ�ำปีการศึกษา2554  ณ ศู น ย์ วั ฒ นธรรมต�ำ บลบ้ า นกลาง โดย นายประสิ ท ธิ์   จั น ทกลาง  นายกเทศมนตรี เป็ น ประธาน
ในพิธีมอบ  
นอกจากนี้ ได้จัดงาน  “เปิดบ้านกลางร่วมกันสร้างงานวิชาการ (open house) “ ประจ�ำปีการศึกษา 2554 ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียน
ผลงานครู และผลงานโรงเรียน
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กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
รายงานกิจการเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง ประจ�ำปีงบประมาณ 2554

นางรณิดา  เกตุเต็ม
ผู้อ�ำนวยการกองสวัสดิการสังคม
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1.  โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเอง

กิจกรรม

ดี

โครงการ

เด่น

2. ฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาฝีมือ สร้างงาน สร้างอาชีพ

   การฝึกอบรมการท�ำเทียนหอม

   การฝึกอบรมการจีบผ้า

   การฝึกอบรมการท�ำบายศรีและพานหมั้น

   การฝึกอบรมการท�ำตุ๊กตาจากถุงเท้า
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�ำท้องถิ่น

4. ก่อสร้างบ้านผูด้ อ้ ยโอกาส และยากจน “ บ้านเทิดไท้ องค์ราชันย์ 84 พรรษา ”

5. โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
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6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส

7. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ  เด็กที่ได้รับผลกระทบ
และเงินสงเคราะห์ด้านการศึกษา
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สรุปโครงการ

ประจ�ำปีงบประมาณ 2554
ส�ำนักปลัดเทศบาล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจ�ำปี 2554
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�ำหมู่บ้าน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้น�ำท้องถิ่น
โครงการก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืชในล�ำน�้ำ
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส�ำคัญ
เงินอุดหนุนส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ�ำเภอเมืองล�ำพูน
เงินอุดหนุนส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล�ำพูน
รวมงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

โครงการ

โครงการ

โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดท�ำงบประมาณของเทศบาล
โครงการติดตามและประเมินผลโครงการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการเทศบาลต�ำบลบ้านกลางพบประชาชน
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
โครงการเผยแพร่กฎหมายในชีวิตประจ�ำวัน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน
โครงการเทศบาลใสสะอาด คิดดี ท�ำดี มีคณ
ุ ธรรม เพือ่ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการเครือข่ายเยาวชนนักประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หอกระจายข่าวประจ�ำหมู่บ้าน
โครงการประชุมสัมมนาที่ปรึกษาเทศบาลประจ�ำหมู่บ้าน
รวมงบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้จริง

50,000.00
100,000.00
60,000.00
200,000.00
85,000.00
30,000.00
40,000.00
30,000.00
595,000.00

35,000.00
140,800.00
29,400.00
121,730.00
85,000.00
22,200.00
35,000.00
30,000.00
499,130.00

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้จริง

35,000.00
30,000.00
20,000.00
50,000.00
20,000.00
20,000.00
15,000.00
30,000.00
15,000.00
20,000.00
50,000.00
305,000.00

33,247.00
59,004.00
10,250.00
45,918.00
550.00
20,000.00
15,000.00
29,531.00
14,975.00
16,980.00
49,945.00
295,400.00
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กองคลัง

โครงการ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้
2. โครงการจูงใจให้ช�ำระภาษี
3. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
รวมงบประมาณ

กองช่าง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

โครงการ

ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ (บ้านนายสงวน)
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีค�ำ (บ้านคุณบัวหลวง)
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก (บ้านคุณอรพิน)
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก (บ้านนางสุภา)
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก (บ้านนายก๊วน)
ค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม (บ้านนายจ�ำรัส)
ค่าก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม
ค่าก่อสร้างปรับผิวทางหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
ค่าก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว (บ้านนายสุธี)
ค่าก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว (บ้านนายวิโรจน์)
ค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรหินคลุก  หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว  (บ้านนายมณเฑียร)
ค่าก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว (บ้านนายถา)
ค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว (บ้านนายบงกช)
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง (บ้านนายมานพ)
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง (สามแยกกลางหมู่บ้าน)
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย (บ้านนางอัมพร)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้จริง

30,000.00
100,000.00
20,000.00
150,000.00

29,520.00
98,975.00
20,000.00
148,495.00

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้จริง

98,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
30,000.00
60,000.00
70,000.00
50,000.00
34,000.00
200,000.00

98,000.00
100,000.00
100,000.00
57,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
266,900.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
30,000.00
60,000.00
70,000.00
50,000.00
34,000.00
199,500.00
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

โครงการ
ค่าก่อสร้างหอถังสูงโครงเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปนสถานประจ�ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ
ค่าปรับพื้นที่ลานออกก�ำลังกาย หมู่ที่  1  บ้านพญาผาบ
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเดินเชื่อม  คสล.  หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ
ค่าก่อสร้างปิดฝารางระบายน�้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว (หลังป้อม อส.ปปส.)
ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน�้ำ คสล. หมู่ที่ 1  บ้านพญาผาบ
ค่าปรับปรุงฝารางระบายน�้ำภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4  บ้านสันป่าฝ้าย
ค่าขุดลอกล�ำเหมืองสาธารณะและรางระบายน�้ำ หมู่ที่ 1  บ้านพญาผาบ
ค่าขุดลอกล�ำเหมืองสาธารณะและรางระบายน�้ำ หมู่ที่ 2  บ้านท่าล้อ-ศรีค�ำ
ค่าขุดลอกล�ำเหมืองสาธารณะและรางระบายน�้ำ หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก
ค่าขุดลอกล�ำเหมืองสาธารณะและรางระบายน�้ำ หมู่ที่ 4  บ้านสันป่าฝ้าย
ค่าขุดลอกล�ำเหมืองสาธารณะและรางระบายน�้ำ หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม
ค่าขุดลอกล�ำเหมืองสาธารณะและรางระบายน�้ำ หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
ค่าขุดลอกล�ำเหมืองสาธารณะและรางระบายน�้ำ หมู่ที่ 7  บ้านร่องส้าว
ค่าขุดลอกล�ำเหมืองสาธารณะและรางระบายน�้ำ หมู่ที่ 8  บ้านแม่ยาก
ค่าขุดลอกล�ำเหมืองสาธารณะและรางระบายน�้ำ หมู่ที่ 9 บ้านกลาง
ค่าขุดลอกล�ำเหมืองสาธารณะและรางระบายน�้ำ หมู่ที่ 10  บ้านประตูโขง
ค่าขุดลอกล�ำเหมืองสาธารณะและรางระบายน�้ำ หมู่ที่ 11  บ้านหอชัย
ค่าขุดลอกล�ำเหมืองสาธารณะและรางระบายน�้ำ หมู่ที่ 12  บ้านแจ่มพัฒนา
ค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก
รวมงบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว้
340,000.00
200,000.00
196,000.00
98,000.00
98,000.00
100,000.00
98,000.00
300,000.00
90,000.00
90,000.00
74,500.00
50,000.00
50,000.00
90,000.00
90,000.00
50,000.00
50,000.00
66,000.00
50,000.00
50,000.00
     697,000.00
4,769,500.00
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งบประมาณที่ใช้จริง
339,500.00
144,500.00
195,000.00
98,000.00
98,000.00
100,000.00
98,000.00
300,000.00
90,000.00
90,000.00
74,500.00
50,000.00
50,000.00
90,000.00
90,000.00
50,000.00
50,000.00
66,000.00
50,000.00
50,000.00
697,000.00
4,635,900.00
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการ

1.
2.
3.
4.
    
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

โครงการบริการรักษาพยาบาลออกหน่วยเคลื่อนที่
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานที่จ�ำหน่าย
อาหารและสะสมอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต�ำบลบ้านกลาง
โครงการยกระดับมาตรฐานร้านเสริมสวย-แต่งผม
โครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
โครงการโรงงานอุตสาหกรรมน่าอยู่น่าท�ำงาน  (Happy Work Place)
โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน�้ำสาธารณะต�ำบลบ้านกลาง
โครงการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ปีก
โครงการชุมชนสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย
โครงการอนามัยโรงเรียน ต�ำบลบ้านกลาง
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านแบบพหุลักษณ์
เงินอุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
เงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เงินอุดหนุน ศตส.อ.เมืองล�ำพูน
เงินอุดหนุน ศตส.จ.ล�ำพูน
รวมงบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้จริง

150,000.00
150,000.00
50,000.00
50,000.00

149,400.00
149,969.00
50,000.00
49,775.00

180,000.00
30,000.00
150,000.00
30,000.00
50,000.00
50,000.00
20,000.00
40,000.00
30,000.00
30,000.00
20,000.00
240,000.00
180,000.00
30,000.00
20,000.00
1,500,000.00

160,960.00
28,270.00
94,456.00
30,000.00
49,759.00
49,500.00
13,496.00
40,000.00
25,000.00
16,440.00
20,000.00
240,000.00
180,000.00
30,000.00
20,000.00
1,397,025.00
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กองสวัสดิการสังคม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
     
9.
     
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

โครงการ

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสยากจน  ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู   
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ต�ำบลบ้านกลาง
โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.
โครงการวันสตรีสากล
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ  (อพมก.)
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต�ำบลบ้านกลาง  
เงินอุดหนุนกองทุนผู้ติดเชื้อเอดส์ (กลุ่มทานตะวัน)                   
เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต�ำบลบ้านกลาง
เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านต�ำบลบ้านกลาง
เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพต�ำบลบ้านกลาง  
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต�ำบลบ้านกลาง
รวมงบประมาณ
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งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้จริง

240,000.00
234,000.00
150,000.00
36,000.00
20,000.00
30,000.00
50,000.00
30,000.00

240,000.00
230,400.00
180,000.00
33,318.00
20,000.00
48,000.00
50,000.00
29,860.00

120,000.00

75,300.00

20,000.00
200,000.00
100,000.00
150,000.00
50,000.00
120,000.00
40,000.00
1,590,000,00

20,000.00
200,000.00
100,000.00
150,000.00
50,000.00
120,000.00
40,000.00
1,585,078.00
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กองการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

โครงการ

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โครงการกีฬาสัมพันธ์เด็กนักเรียนภายในต�ำบลบ้านกลาง
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท�ำงานช่วงปิดเทอม
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการส่งเสริมความประพฤติ
โครงการส่งเสริมขวัญและก�ำลังใจและภาคภูมิในวิชาชีพครู
โครงการส่งเสริมการอ่านในหมู่บ้าน
โครงการทัศนศึกษาดูงานเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจ้างเหมาครูสอนกลุ่มสาระที่ขาดแคลน
โครงการกีฬาสีนักเรียนของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล (SBM)
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SBM)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2554 (SBM)
โครงการศูนย์สามวัยใส่ใจพัฒนาการเด็กเล็ก (SBM)
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการของเด็กนักเรียน (SBM)
โครงการบัณฑิตน้อยสู่โลกกว้าง (SBM)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (SBM)
โครงการฝึกสอนดนตรีพื้นเมืองในภาคฤดูร้อน (SBM)
โครงการร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นและศึกษาดูงาน (SBM)
โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  (SBM)
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรครู
สังกัดเทศบาล (SBM)
โครงการกีฬาเทศบาลและมวลชนสัมพันธ์จังหวัดล�ำพูน
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต�ำบลบ้านกลาง
โครงการส่งเสริมกีฬาพนักงานภายใน
โครงการวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
โครงการเทศกาลล�ำไย
โครงการวันส�ำคัญทางศาสนา
โครงการส่งเสริมประเพณีส�ำคัญจังหวัดล�ำพูน
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้จริง

30,000.00
2,615,000.00
30,000.00
15,000.00
21,700.00
25,000.00
7,000.00
50,000.00
50,000.00
30,000.00
100,000.00
40,000.00
100,000.00
80,000.00
30,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
5,000.00
150,000.00
20,000.00
50,000.00

30,000.00
2,387,390.00
29,130.00
15,000.00
15,640.00
25,000.00
7,000.00
22,875.00
34,800.00
22,919.00
108,800.00
39,985.00
76,670.00
59,137.75
26,565.00
29,830.00
29,510.00
30,000.00
5,000.00
137,590.00
13,000.00
12,990.00

200,000.00
350,000.00
100,000.00
30,000.00
30,000.00
75,000.00
90,000.00
200,000.00

210,500.00
340,735.00
20,000.00
25,990.00
22,025.00
72,536.00
55,193.00
194,244.00
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

โครงการ

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการสืบสานประเพณีประจ�ำต�ำบลบ้านกลาง
โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต�ำบลบ้านกลาง
ค่าปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
ค่าปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนต�ำบลบ้านกลาง
เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดล�ำพูน
เงินอุดหนุนอ�ำเภอเมืองล�ำพูน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา
เงินอุดหนุนวัดในต�ำบลบ้านกลาง
เงินอุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนต�ำบลบ้านกลาง
เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต�ำบลบ้านกลาง
เงินอุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงล้านนา
รวมงบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว้
300,000.00
20,000.00
15,000.00
100,000.00
100,000.00
50,000.00
300,000.00
200,000.00
18,000.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00
400,000.00
300,000.00
20,000.00
15,000.00
6,531,700.00
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งบประมาณที่ใช้จริง
309,020.00
20,000.00
15,000.00
88,000.00
84,790.00
30,000.00
299,000.00
200,000.00
12,000.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00
400,000.00
300,000.00
20,000.00
11,500.00
5,939,364.75

รายงานการรับ-จ่าย เงินนอกงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2554
ที่

รายการ

1.
2.
3.

เงินรางวัล อปท.ดีเด่น ทีมีความพยายามจัดเก็บภาษี ประจ�ำปี 2554
เงินรางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต จากส�ำนักงาน ป.ป.ช.
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ตามนโยบายรัฐบาล)ได้แก่  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และเบี้ยยังชีพผู้พิการ
โครงการเรียนฟรี 15 ปี ได้แก่ ค่าการเรียนการสอนรายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน
กิจกรรมคุณภาพ ค่าหนังสือ และค่าอุปกรณ์การเรียน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ –เงินเดือนครู ร.ร.บ้านกลางวิทยานุกูล
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ –(สวัสดิการ)ค่าเล่าเรียนบุตร/ค่ารักษาพยาบาล
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ –(สวัสดิการ) เงินประกันสังคม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ –เงินเดือนครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ –(สวัสดิการ) เงินประกันสังคม

4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายรับจริง

รายจ่ายจริง

987,951
300,000
5,546,500

239,200
273,645
5,509,500

1,575,847

1,566,330

2,285,459
110,790.75
9,840
566,400
28,320

2,285,459
85,387.75
9,020
566,400
25,960
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง  โทรศัพท์ 0-5309-0721-23  โทรสาร กด 115 , 146
330
305
331
323
323
105
322

ห้องผู้บริหาร

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี (ว่าที่ร.ต.วัชระ)
รองนายกเทศมนตรี (คุณดิศักดิ์)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ประธานสภาฯ
ห้องกิจการสภาฯ

ส�ำนักปลัดเทศบาล

102 ปลัดเทศบาล
222 รองปลัด
332 หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล
122 งานธุรการ
201 งานการเจ้าหน้าที่
113 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
116 งานรักษาความสงบเรียบร้อย
303/304 หน้าห้องผู้บริหาร / หน้าห้องปลัด

กองคลัง

106
121
329
117

ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุฯ
งานจัดเก็บรายได้ , งานพาณิชย์

120
123
202
207
316
324

กองช่าง

ผู้อ�ำนวยการกองช่าง
งานควบคุมอาคาร
งานวิศวกรรม
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
งานสาธารณูปโภค
งานธุรการ

กองวิชาการและแผนงาน

104
302
308
146

ผูอ้ �ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติการ
งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล (ตึกอ�ำนวยการ)

053-090523

โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล (อาคารเรียน)

053-090558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

053-090766

กองการศึกษา

319 ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา
315 งานส่งเสริมการศึกษา
320 งานธุรการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
301
208
209
118

311
321
114
312

ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
งานธุรการ
งานป้องกันและควบคุมโรค

กองสวัสดิการสังคม

ผู้อ�ำนวยการกองสวัสดิการสังคม
งานธุรการ
งานสังคมสงเคราะห์
งานพัฒนาชุมชน

