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สาร...

จากนายกเทศมนตรี
นับตั้งแต่ที่ผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้บริหารงาน
พัฒนาต�ำบลบ้านกลางในต�ำแหน่งนายกเทศมนตรี  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555  
ขณะนี้รวมเป็นระยะเวลา 1 ปีเศษ  ผมมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจท�ำงานตามที่ได้หา
เสียง ไว้กับพี่น้องประชาชน ว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทั้งด้านระบบ
สาธารณูปโภค ถนน  ไฟฟ้า  ประปา รวมถึงการดูแลเรือ่ งสวัสดิการ   คุณภาพชีวติ
ของพี่น้องประชาชน ให้อยู่ดี  กินดี มีสุข  
ซึ่ ง โครงการ แผนงาน ที่ ไ ด้ ป ระสานของบประมาณจากหน่ ว ยงาน
ภายนอกนัน้ บางโครงการได้ดำ� เนินการไปแล้ว ได้แก่ ถนน 4 เลน หมายเลข 1147
สันป่าฝ้าย-บ้านธิ  , การก่อสร้างอาคารประกอบกิจกรรม บ้านหอชัย หมู่ 11 ,
โครงการขุดลอกล�ำน�้ำ ป้องกันน�้ำท่วม  ,โครงการก่อสร้างถนน รางระบายน�้ำ 
ตามโครงการป้ อ งกั น น�้ ำ ท่ ว มนิ ค มอุ ต สาหกรรม  บ้ า นสิ ง ห์ เ คิ่ ง และจั ด ตั้ ง
ศูนย์เจริญวัย เนอร์สเซอรี่ เป็นต้น ส�ำหรับการจัดตัง้ ศูนย์แพทย์ชมุ ชน  การจัดสร้าง
สนามกีฬาของต�ำบลในขณะนีก้ ำ� ลังอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ เรือ่ งการจัดซือ้ ทีด่ นิ
คาดว่าภายใน 1-2 ปีนี้ จะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ในส่วนของการพัฒนาในปีงบประมาณ 2555 ที่ได้น�ำเสนอผลงานใน
หนังสือเล่มนี  ้ เทศบาลยังคงมุง่ มัน่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพีน่ อ้ งประชาชน
ตามแผนงาน โครงการทีพ่ นี่ อ้ งประชาชนได้นำ� เสนอในเทศบัญญัตงิ บประมาณราย
จ่าย และแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี โดยเทศบาลได้สรุปเป็นเอกสารเพื่อชี้แจงให้
พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ตามเนื้อหาในหนังสือฉบับนี้
อย่างไรก็ตาม ผมและทีมงาน พร้อมพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ยินดี
ที่จะรับใช้พี่น้องประชาชน และขอความร่วมมือ ร่วมแสดงความคิดเห็น  และน�ำ
เสนอแนวทางการด�ำเนินงานพัฒนาต�ำบลบ้านกลาง เพือ่ สร้างต�ำบลบ้านกลาง ให้
เป็นชุมชนที่น่าอยู่ เป็นบ้านกลางของทุกๆคน...   

(ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง)
นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านกลาง

“ ฉับไว โปร่งใส ใส่ใจพัฒนา ”

สารบัญ
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รายงานกิจการเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง ประจ�ำปีงบประมาณ 2555

รายงานประจ�ำปี 2555

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติต�ำบลบ้านกลาง  P- 3
วิสัยทัศน์  P- 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร  P- 5
สมาชิกสภาเทศบาล 2 เขต  P- 7
หัวหน้าส่วนราชการ  P- 8

สรุป
โครงการ

การพัฒนาในแต่ละด้าน
ประจ�ำปี 2555

สรุป

รายงานการคลัง P- 33

สรุป

แผนงาน / โครงการ
ด้าน ศาสนา วัฒนธรรม  P-10 ประจ�ำปี 2555 P-36

และ นันทนาการ           
ด้านส่งเสริมความเข้มแข็ง  P-15
ของชุมชน           
ด้านสาธารณสุข  P-19
ด้านการศึกษา  P-23
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  P-26
ด้านบริหารงานทั่วไป   P-29
โครงการนอกงบประมาณ   P-32

หมายเลขโทรศัพท์ P-40

รางวัล

ผลงานเกียรติยศ
P-ปกหลัง
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ประวัติ
ต�ำบลบ้านกลาง
ต� ำ บลบ้ า นกลาง ในอดี ต เป็ น หั ว เมื อ งเล็ ก ๆ
ประชาชนประกอบอาชี พ เกษตรกรรม และยั ง เป็ น
ศูนย์กลางในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่ นสินค้า ผลผลิตทางการ
เกษตร ของพ่อค้าแม่คา้ จากถิน่ อืน่ อีกทัง้ ยังเป็นศูนย์กลาง
ในการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ต�ำบลต่างๆ และ
เส้นทางที่จะเดินทางไปในตัวเมืองล�ำพูน
ต่ อ มา พ.ศ.2475 ได้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขึ้ น โดยมี ก� ำ นั น เป็ น ผู ้ ป กครอง
เขตต�ำบลนั้น และในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ( พ.ศ.
2484-2488 ) ในราวพ.ศ. 2486 ได้รวบรวมเอาต�ำบล
บ้านกลางและต�ำบลมะเขือแจ้เข้าไว้ดว้ ยกัน เพือ่ ความเป็น
เอกภาพในการปกครองและการเกณฑ์แรงงาน(ท�ำสงคราม
กั บ ญี่ ปุ ่ น ใช้ แรงงานเจาะถ�้ ำ ขุ น ตาล) โดยให้ น ายผจญ  
ไชยเหล็ก เป็นผู้ปกครองทั้งสองต�ำบล เมื่อสงครามโลก
สิ้ น สุ ด ลง รั ฐ บาลได้ ป ระกาศแยกต� ำ บลมะเขื อ แจ้ แ ละ
ต�ำบลบ้านกลาง จนถึงปัจจุบัน   

ต�ำบลบ้านกลาง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ ของอ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้ำกวง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 18  
ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอเมืองล�ำพูน
ประมาณ  10  กิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ ต�ำบลมะเขือแจ้
อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
ติดต่อกับ ต�ำบลศรีบัวบาน และ
ต�ำบลป่าสัก อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
ติดต่อกับ ต�ำบลศรีบัวบาน
อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
ติดต่อกับ ต�ำบลเหมืองง่า
และต�ำบลเวียงยอง อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
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ประกอบด้ ว ยหมู ่ บ ้ า น จ� ำ นวน 12
หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่    1  บ้านพญาผาบ    หมู่    2   บ้านท่าล้อ-ศรีค�ำ
หมู่    3  บ้านขี้เหล็ก  
หมู่    4   บ้านสันป่าฝ้าย –หนองเป็ด
หมู่    5  บ้านศรีชุม     หมู่    6   บ้านสิงห์เคิ่ง-คอกวัว   
หมู่    7  บ้านร่องส้าว     หมู่    8   บ้านแม่ยาก    
หมู่    9   บ้านกลาง     หมู่  10   บ้านประตูโขง   
หมู่  11  บ้านหอชัย
หมู่  12   บ้านแจ่มพัฒนา
ประชากรตามทะเบี ย นราษฎร จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น
9,599 คน  ชาย 4,484 คน  หญิง 5,115 คน    ครัวเรือน  
10,167  หลัง  (ข้อมูลโดย ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
ต�ำบลบ้านกลาง)  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย   ธุรกิจ
ส่ ว นตั ว   รั บ ข้ า ราชการ  พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
เกษตรกรรม  เป็นต้น
เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง ได้รับการจัดตั้งและ
ยกฐานะ จากองค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นเทศบาลต�ำบล
เมือ่ วันที  ่ 24  สิงหาคม  พ.ศ. 2550 ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  พ.ศ.2550 เป็นต้นมา

“

ตราสัญลักษณ์
ของเทศบาล

รู ป บ้ า น หมายถึ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ ตั ว แทนของ
ชื่อ “ ต�ำบลบ้านกลาง”
รูปมือสองข้าง หมายถึง มือของพี่น้องประชาชน
ในต�ำบล ที่ร่วมมือกันพัฒนาต�ำบลให้มีความเจริญรุ่งเรือง
รูปช่อชัยพฤกษ์ ที่ล้อมรอบ   หมายถึง พลังแห่ง
คุณธรรม และความสามัคคีธรรมที่น�ำมาซึ่งความเจริญ
รุ่งเรืองของต�ำบลบ้านกลาง   

เมืองแห่งศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของล�ำพูน

ตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2520 - 2524 ทีร่ ฐั บาลก�ำหนดให้
มีการกระจาย การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูภ่ มู ภิ าคต่างๆ และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ระหว่าง
ปี พ.ศ.2525 - 2529  ทีเ่ น้นการพัฒนาเมืองหลัก และเมืองรอง ในภูมภิ าค ต่างๆ  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จึงมีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือขึ้นที่จังหวัดล�ำพูน บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 บ้านสันป่าฝ้าย
ต�ำบลบ้านกลาง ถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ จากความเหมาะสมหลายๆด้าน อาทิ ความพร้อม
ด้านสาธารณูปโภค แรงงาน และวัตถุดิบทางการเกษตร
การก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่กว่า 1,800 ไร่ เริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2526 จนแล้วเสร็จใน เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2528 ใช้เงินงบประมาณกว่า 358 ล้านบาท นับแต่นั้นมาชุมชนบ้านกลางในอดีต จึงกลายเป็นแหล่งสร้างงาน
สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง จนท�ำให้จังหวัดล�ำพูนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญของภาคเหนือ
มีจำ� นวนโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ ในและนอกเขตอุตสาหกรรม กว่า 70 แห่ง เป็นแหล่งพาณิชยกรรม ร้านค้า และภาคธุรกิจ
ธนาคาร ต่างๆ จ�ำนวน 1000 แห่ง และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค   

“
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VISION

วิสัยทัศน์การพัฒนาต�ำบล

พัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมทีป่ ลอดมลพิษ
พัฒนาให้เป็นแหล่งพาณิชย์ชั้นเลิศ
พัฒนาให้เป็นแหล่งก่อเกิดการศึกษาชั้นน�ำ
พัฒนาให้เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่น่าชม

STRATEGIC

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาต�ำบลบ้านกลาง
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เดินหน้าสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น
จัดการงบประมาณเพิ่มเติมและกระจายให้ทั่วถึงและโปร่งใส
เอาใจใส่คณ
ุ ภาพชีวติ ของประชาชนในต�ำบล โดยเติมเต็มให้กบั สวัสดิการ
ท�ำงานแบบเคียงบ่า เคียงไหล เพื่อแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชน
สร้างมิติใหม่ในการพัฒนาต�ำบล
ชูศกั ดิศ์ รีการเป็นผูน้ ำ� องค์กร ตอกย�ำ้ เกียรติภมู ิ การพัฒนาทีเ่ ป็นหนึง่ ของ
“ ต�ำบลบ้านกลาง ”
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คณะผู้บริหาร
ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง
นายกเทศมนตรี

ว่าที่ ร.ต.วัชระ กันแจ่ม นายดิศักดิ์ มะโนผาบ
รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

นายถวิล ทาสีค�ำ นางแสงอรุณ โพธิศาสตร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี
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สมาชิกสภาเทศบาล

จ.ส.อ.ธีรศักดิ์ อุปะละสกุล
นายสมศักดิ์ มณีเหล็ก

รองประธานสภาเทศบาล

นายณรงค์ชัย

ไชยนวล

เลขานุการสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล

1

2

3

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
1.   นายมนตรี     สามารถ  
4.   นายวรศักด์    สามารถ

1

2

2.   นางพิกุล     ชมพู
5.   นายสนชัย     พรมสนธิ

3

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
1.   นายบุญทรง   วงค์ต๋อ
3.   นายชัยวุฒิ     เงินชุ่ม

4

2.   นายทวีป     พรมกลาง
4.   นายชาตรี     สุริยจักร์

5
3.   นายวรวุฒิ     สุภาผาบ
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หัวหน้าส่วนราชการ

นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์
ปลัดเทศบาล

จ่าเอกชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์
รองปลัดเทศบาล

นายศักดิพันธุ์ จันตัน
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล

นางรัตนา ปรีชานุกูล
ผู้อ�ำนวยการ
กองวิชาการและแผนงาน

นางวาสนา ธรรมโคร่ง
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง

นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง
ผู้อ�ำนวยการกองช่าง

นายพิรุฬห์ ศิริทองค�ำ
ผู้อ�ำนวยการ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

นางรณิดา เกตุเต็ม
ผู้อ�ำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม

นางลัทธวรรณ ใจกลาง
ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา

นายประจญ ปัญโญใหญ่
ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
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สรุป

โครงการการพัฒนาในแต่ละด้าน

ประจ�ำปี 2555
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ด้าน

ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

วิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลได้จดั การแข่งขัน วิง่ มินมิ าราธอเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชน
หั น มาออกก� ำ ลั ง กาย และเฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  84 พรรษา  
โดยจัดแข่ง 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นประชาชน
ต�ำบลบ้านกลาง  โดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งในต�ำบล และ
นักวิ่งจากชมรมวิ่ง เชียงใหม่ และล�ำพูน เข้าร่วมการแข่งขัน
จ�ำนวนมาก

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ต�ำบลบ้านกลาง
ในปีงบประมาณ 2555 เทศบาลได้จดั กิจกรรมสืบสานประเพณี
สงกรานต์ ที่ศูนย์วัฒนธรรมต�ำบลบ้านกลาง เพื่ออนุรักษ์ ประเพณีอัน
ดีงามไว้ โดยมีขบวนแห่พระพุทธรูป การประกวดคนเฒ่าแม่ญิงงาม
การแข่งขันผู้สูงอายุสุขภาพดี การแข่งขันลาบ แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
รวมถึงการแข่งขันประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ พ่อบ้านและแม่บ้าน
เป็นต้น
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งานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในปี 2555 พนักงานเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ และปล่อยโคมลอย จ�ำนวน 9 ลูก
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม และร่วมสืบสานประเพณีลอย
กระทง หรือ ยี่เป็ง  ณ บริเวณส�ำนักงานเทศบาล   

งานบรรพชา –อุปสมบท ภาคฤดูร้อน

เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง ร่วมกับคณะสงฆ์ตำ� บลบ้านกลาง จัดโครงการบรรพชา อุปสมบทและบวชศีลจาริณี ภาค
ฤดูรอ้ น ณ วัดศรีชมุ หมูท่ ี่ ๕ ต.บ้านกลาง เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ ๕๗ พรรษา รวมทั้งเพื่อสืบสานประเพณีปอยลูกแก้ว ร่วมสร้างศาสนทายาท ส่งเสริม
ให้เยาวชนได้มโี อกาสเข้ารับการบรรพชาและได้ศกึ ษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ก่อ
ให้เกิดความสงบสุขในชีวิตและสังคมสืบไป
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ท�ำบุญตักบาตร วันออกพรรษา

ในวันออกพรรษา ของทุกปี เทศบาลต�ำบลบ้าน
กลาง ร่วมกับ คณะสงฆ์ต�ำบลบ้านกลาง และประชาชนใน
ต�ำบล ร่วมกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรเทโวโรหะนะ เนื่องใน
วันออกพรรษา เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตั้งแต่
บริเวณด้านหน้าสถานีต�ำรวจภูธรเมืองล�ำพูน สาขานิคม
อุตสาหกรรม ถึงหน้าตลาดสันป่าฝ้าย โดยมีประชาชนเข้า
ร่วมท�ำบุญตักบาตรจ�ำนวนมาก

พิธีเททองจุกเมาลี พระเจ้าทองทิพย์

เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง ร่วมกับคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนต�ำบลบ้านกลาง
ร่วมในพิธีเททองหล่อพระเมาลี ส�ำหรับปิดเศียรพระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
คูบ่ า้ น คูเ่ มือง ทีเ่ ก่าแก่ ของต�ำบลบ้านกลาง โดยมีพระครูสภัทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะต�ำบล
บ้านกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และว่าทีร่ อ้ ยตรีวชั ระ  กันแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตำ� บล
บ้านกลาง ประธานฝ่ายฆราวาส  เพือ่ ถวายเป็นพุทธบูชา ในวาระ
ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า รวม
ทัง้ เป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จ
พระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
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ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

ประเพณีสรงน�้ำพระเจ้าทองทิพย์

ฉลองสมโภช (ปอยหลวง) วัดศรีค�ำ

ประเพณีปางเก้า บ้านหอชัย
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ประเพณีสรงน�้ำพระธาตุ วัดศรีชุม

ประเพณีตักน�้ำทิพย์ ดอยขะม้อ

ประเพณีสรงน�้ำพระเถระต�ำบลบ้านกลาง
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ด้าน
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เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ฝึกอบรมอาชีพ เพิ่มรายได้
ให้ประชาชน เด็กและเยาวชน

เสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
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พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้น�ำท้องถิ่น เด็ก และเยาวชน

โครงการพ่อแม่อุ่นใจ

เตรียมลูกรักสู่ศูนย์เจริญวัย
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ศูนย์เจริญวัย ให้บริการรับเลี้ยงเด็กอ่อน

เมื่ อ ปลายปี พ.ศ. 2555 เทศบาลได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ จริ ญ วั ย
เนอร์สเซอรี่ ตั้งอยู่ที่บ้านหอชัย หมู่ 11 เพื่อให้เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน
อายุระหว่าง 3 เดือน – 2 ขวบ โดยมีพี่เลี้ยงเด็ก และพยาบาลวิชาชีพ
คอยดูแล เสริมสร้างพัฒนาการ สติปัญญา เป็นการช่วยเหลือพ่อแม่ใน
วัยแรงงาน ที่มาอาศัยในต�ำบลบ้านกลาง และเป็นครอบครัวเดี่ยว ซึ่งจะ
ต้องท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ดังนั้นจึงเป็นนโยบายด้านสวัสดิการชุมชนที่ส�ำคัญ  ที่จะต้อง
ให้การดูแล อบรม เลีย้ งดูตงั้ แต่แรกเกิด เป็นการสร้างบุคลากรให้มคี ณ
ุ ภาพ
ของสังคมในอนาคต

มอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้
ให้ราษฎรผู้ยากไร้
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ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างก�ำลังใจ
เด็กด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อ
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ด้าน
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สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงการหน้าบ้าน น่ามอง

ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านแบบพหุลักษณ์
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พัฒนาศักยภาพ

อสม.

ยกระดับมาตรฐานร้านเสริมสวยแต่งผม
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ออกหน่วยรักษาพยาบาล
เคลื่อนที่

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
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พัฒนาสุขาภิบาลสถานทีจ่ ำ� หน่าย
และสะสมอาหาร
ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
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ด้าน การศึกษา

กีฬาสัมพันธ์เด็กนักเรียน
โรงเรียนในต�ำบล
ศึกษาดูงานและร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
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ส่งเสริมความเข้มแข็งและเพิ่มทักษะ
การจัดการเรียนรู้ของบุคลากรครู

มอบสัมฤทธิบัตร และประกาศนียบัตร
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ส่งเสริมทักษะทางวิชาการเด็กนักเรียน

วันเด็กแห่งชาติ
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ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

จัดท�ำผังเมืองชุมชนต�ำบลบ้านกลาง
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บ้านสิงห์เคิ่ง-ร่องส้าว

โครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนสายบ้านสิงห์เคิ่งไปบ้านร่องส้าว
ช่ ว งที่ 1 กว้ า งเฉลี่ ย 4.00 เมตร ยาวไม่ น ้ อ ยกว่ า
874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 3,496.00
ตารางเมตร บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 ถึงทางแยกหอพัก
ร่มเย็น
ช่ ว งที่ 2 กว้ า งเฉลี่ ย 4.00 เมตร ยาวไม่ น ้ อ ยกว่ า
1,002.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า
4,008.00 ตารางเมตร บริเวณแยกไปบ้านแม่ยาก ถึง ทางแยก
บ้าน นางประนอม ค�ำเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านสิงห์เคิง่ หมูท่ ี่
6 ถึง บ้านร่องส้าว หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ล�ำพูน
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ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
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โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สถานที่
ก่อสร้างบริเวณภายในโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล หมู่ที่ 9 บ้านกลาง

ก่อสร้างห้องสุขา

โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล

โครงการก่อสร้างห้องสุขานักเรียน คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร จ�ำนวน 6 ห้อง สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
ภายในโรงเรี ย นบ้ า นกลางวิ ท ยานุ กู ล หมู ่ ที่ 9 บ้ า นกลาง ต� ำ บล
บ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
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ปรับปรุงอาคารศูนย์ OTOP
เป็นห้องสมุดประชาชน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ OTOP ขนาด 16.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร เพื่อใช้เป็นห้องสมุด
ประชาชนต�ำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก

ปรับปรุงอาคารห้องสมุด
เป็นศูนย์เจริญวัย

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
ห้องสมุดประชาชนต�ำบลบ้านกลางให้เป็น
ศูนย์เจริญวัยเนอร์เซอรี่  ของเทศบาลต�ำบล
บ้านกลาง บริเวณ หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย

ก่อสร้างถนนเลียบคลองชลประทาน

โครงการก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต
ขนาดกว้ า ง 4.00 เมตร ยาวไม่ น ้ อ ยกว่ า 709.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยว่า 2,836.00 ตารางเมตร
บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานช่วง  ร้านพิซซาคอมปานี
ถึง บริเวณร้านหมูกระทะรวมมิตร ม.4 บ้านสันป่าฝ้าย
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ด้าน

การพัฒนาองค์กร
และการบริหารงานทั่วไป

เทศบาลใสสะอาด ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
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โครงการเทศบาลต�ำบลบ้านกลางพบประชาชน

งานวันเทศบาล
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งานรัฐพิธี

ถวายความจงรักภักดี

งานมหกรรมธงฟ้าสินค้าราคาประหยัด
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โครงการ

ที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
ก่อสร้างอาคารประกอบกิจกรรม
พื้นบ้าน

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประกอบกิจกรรม
พื้นบ้าน คสล.1 ชั้น หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย  กว้าง 14.00 เมตร
ยาว 21.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 294.00 ตารางเมตร
บริเวณหมู่ที่ 11 บ้านหอชัย  จากกรมส่งเสริมการปกครอ
งส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ขุดลอก ล�ำน�้ำ ป้องกันน�้ำท่วม

ขุ ด ลอก ล� ำ น�้ ำ ส� ำ คั ญ 3 สาย ได้ แ ก่ ล� ำ น�้ ำ ร่ อ ง
ส้าว ล�ำน�้ำแม่ตีบ และล�ำน�้ำแม่ยาก เพื่อป้องกันน�้ำท่วม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
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สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕

กองคลัง
เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง

โครงการจูงใจให้ช�ำระภาษี ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

กองคลัง  งานพัฒนารายได้  ได้ด�ำ เนิ นการจั ด ท� ำ โครงการจู ง ใจให้
ช�ำระภาษี  ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้   และให้ประชาชนผูเ้ สียภาษีมคี วามเต็มใจใน
การช�ำระภาษี  ตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารด�ำเนินการตามมาตรการต่างๆ เกีย่ วกับการจูงใจให้มี
การช�ำระภาษี  โดยได้มีการ แจกของที่ระลึกส�ำหรับผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
และภาษีป้าย  ที่ยื่นแบบและช�ำระภาษีภายในก�ำหนดระยะเวลา

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง

กองคลัง  งานพัสดุแลทรัพย์สิน  ได้จัดท�ำโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง  
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงหลักการระเบียบ กฎหมาย และบทบาทหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด
เห็ น   ร่ ว มตั ด สินใจ  ตรวจสอบการปฏิบัติข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการทุจริต  โดยมีคณะผู้บริหาร
เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ�ำ  พนักงานจ้าง  
ก�ำนัน  ผูใ้ หญ่บา้ นภายในต�ำบลบ้านกลาง  และผูแ้ ทนชุมชนทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือกแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้าง  เข้าร่วมรับการ
อบรมตามโครงการฯ  เมือ่ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
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ประมาณการรายรับและรายรับจริง ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ประมาณการ
รายรับ

หมวดรายรับ
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุน
รวม

37,689,000.00
4,463,000.00
410,000.00
108,000.00
15,180,000.00
16,000,000.00
73,850,000.00

รวมรับจริง

สูงกว่า
ประมาณการ

41,189,254.71
5,841,401.42
790,612.74
249,823.00
27,096,626.23
13,792,734.00
88,960,452.10

3,500,254.71
1,378,401.42
380,612.74
141,823.00
11,916,626.23
-2,207,266.00
15,110,452.10

สัดส่วนรายรับของเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง ปี ๒๕๕๕
ประเภทรายได้
รายได้ที่เทศบาลต�ำบลบ้านกลางจัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ (ภาษีจัดสรร)
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ (เงินอุดหนุน)
รวม

หน่วย:บาท
จ�ำนวนเงิน
48,071,091.87
27,096,626.23
13,792,734.00
88,960,452.10
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รายจ่ายจริงของเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ

รายจ่ายจริง

งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจ�ำ)          
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย                               
ค่าวัสดุ                                  
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รายจ่ายอื่น ๆ

3,101,292.02
2,692,146.00
20,442,785.00
3,481,711.25
20,526,404.15
8,743,299.16
1,277,497.06
2,844,229.67
2,924,115.85
4,154,700.00
-

รวม

70,188,180.16

สัดส่วนรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
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แผนงาน

โครงการประจ�ำปี 2555
รายการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ที่ใช้จริง

แผนงานบริหารงานทั่วไป
    1. โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น
    2. โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น
    3. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
       ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
    4. โครงการเทศบาลต�ำบลบ้านกลางพบประชาชน
    5.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธี
    6 โครงการจัดงานวันเทศบาล
    7.  เงินอุดหนุนที่ท�ำการปกครองอ�ำเภอเมืองล�ำพูน
    8. เงินอุดหนุนส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดล�ำพูน
    9. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
        ในต�ำบล
    10. โครงการจูงใจให้ช�ำระภาษี
    11. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดซื้อจัดจ้าง

35,000.00
20,000.00

31,225.00
9,625.00

30,000.00

11,700.00

70,000.00
150,000.00
40,000.00
35,000.00
30,000.00

69,140.00
70,800.00
40,000.00
35,000.00
30,000.00

100,000.00

319,275.00

100,000.00
30,000.00

99,850.00
28,300.00

30,000.00

25,130.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
    1. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส�ำคัญ

แผนงานการศึกษา
    1. ค่าก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    2. ค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน
    3. โครงการกีฬาสัมพันธ์เด็กนักเรียน โรงเรียนในต�ำบลบ้านกลาง
    4. โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
   5. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน ในสังกัด อปท.
   6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
   7. โครงการศึกษาดูงานและร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

300,000.00 497,000.00
200,000.00 290,000.00
30,000.00
28,526.00
80,000.00 127,090.00
100,000.00
33,120.00
3,607,600.00 2,733,809.00
150,000.00 146,080.00
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   8. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้ของ         
        บุคลากรครูสังกัดเทศบาล
   9. โครงการส่งเสริมขวัญและก�ำลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู
   10. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการเด็กนักเรียน
   11. โครงการเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้เพื่อการศึกษาต่อ (ติวเข้ม)
   12. โครงการมอบสัมฤทธิบัตรและประกาศนียบัตร
   13 โครงการส่งเสริมการอ่านในหมู่บ้าน
   14. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2555
  15 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  16. โครงการฝึกสอนดนตรีพื้นเมืองภาคฤดูร้อน
  17. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น
  18. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน
  19. โครงการส่งเสริมความประพฤติ
  20. ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   21. ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
   22. ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตต�ำบลบ้านกลาง
   23.ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาส�ำหรับเด็กนักเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
   24. ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาส�ำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    25.ค่าจัดซื้อหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ในห้องสมุดประชาชน
   26. เงินอุดหนุนเทศบาลเจ้าภาพกีฬานักเรียนเทศบาลระดับเขต

50,000.00
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48,430.00

40,000.00
33,450.00
80,000.00 105,320.00
50,000.00
36,800.00
40,000.00
25,082.00
40,000.00
30,960.00
80,000.00
78,547.00
30,000.00
14,000.00
5,000.00
4,800.00
27,700.00
27,700.00
25,000.00
19,900.00
7,000.00
6,420.00
118,800.00
76,495.72
1,459,360.00 1,122,984.87
273,240.00 235,194.66
688,790.00 339,971.03
30,000.00
29,240.00
80,000.00
22,097.00
10,000.00
10,000.00

แผนงานสาธารณสุข
    1. โครงการบริการรักษาพยาบาลออกหน่วยเคลื่อนที่
    2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
    3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
    4. โครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลในสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
   5. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ต�ำบลบ้านกลาง
   6. โครงการยกระดับมาตรฐานร้านเสริมสวย-แต่งผม
   7. โครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสื้นยาเสพติด
   8. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน�้ำสาธารณะต�ำบลบ้านกลาง
   9. โครงการส่งเสริมคุณภาพระบบ
   10. โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
   11. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านแบบพหุลักษณ์

120,000.00
120,000.00
50,000.00
50,000.00
  200,000.00
   40,000.00
150,000.00
  50,000.00
50,000.00
30,000.00
20,000.00

98,370.00
103,338.02
48,125.00
39,300.00
587,900.00
39,575.00
15,419.50
39,950.00
25,460.00
29,900.00
20,000.00
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   12. โครงการหน้าบ้านน่ามอง
   13. เงินอุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
    14. เงินอุดหนุนอาสาสมัครป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
    15. เงินอุดหนุน ศตส.อ.เมืองล�ำพูน
    16. เงินอุดหนุน ศตส. จ.ล�ำพูน

150,000.00
240,000.00
180,000.00
30,000.00
20,000.00

84,545.20
240,000.00
165,000.00
30,000.00
20,000.00

30,000.00

30,000.00

300,000.00
288,000.00
0.00
200,000.00
100,000.00
150,000.00

300,000.00
76,800.00
192,000.00
200,000.00
100,000.00
150,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์
    1.  ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจน
        ตามโครงการบ้านเทิดไท้
    2. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสยากจน ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
    3. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
     4. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก (เอดส์)
    5.  เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต�ำบลบ้านกลาง
    6. เงินอุดหนุนกองทุนผู้ติดเชื้อเอดส์  (กลุ่มทานตะวัน)
    7.  เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต�ำบลบ้านกลาง

แผนงานเคหะและชุมชน
    1. โครงการจัดท�ำผังเมืองชุมชนบ้านกลาง
    2. โครงการส�ำรวจออกแบบขุดลอกล�ำน�้ำแม่ยาก, ร่องส้าว และแม่ตีบ
    3. ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตถนนสายบ้านสิงห์เคิง่ ไปบ้านร่องส้าว
    4. ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม

475,330.00 350,545.00
0.00 375,000.00
0.00 3,122,000.00
300,000.00 294,229.67

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    1. โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.
    2. โครงการฝึกอบรมอาชีพ
    3. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิม่ รายได้และพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวติ แก่เด็ก
         และเยาวชน
    4. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง
    5. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
         ที่บ้าน (อผส.)
    6. โครงการสงเคราะห์ชว่ ยเหลือดูแลครอบครัว  ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากจน         
        และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
    7.  โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
    8. โครงการจัดท�ำแผนชุมชน 12 หมู่บ้าน
    9.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน  ผู้น�ำท้องถิ่น เด็ก และเยาวชน

36,000.00
30,000.00

34,542.00
30,000.00

20,000.00

20,000.00

40,000.00

40,000.00

30,000.00

29,200.00

100,000.00

38,000.00

20,000.00
50,000.00
0.00

20,000.00
48,800.00
379,897.00
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  10. โครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กประจ�ำศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่)
  11. โครงการพ่อแม่อุ่นใจเตรียมลูกรักสู่ศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่)
    12. เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ต�ำบลบ้านกลาง
    13. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพในต�ำบลบ้านกลาง
    14. เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต�ำบลบ้านกลาง
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0.00
0.00
60,000.00
120,000.00
40,000.00

75,890.00
23,460.00
60,000.00
120,000.00
40,000.00

100,000.00
30,000.00
20,000.00
30,000.00
75,000.00
60,000.00
100,000.00
600,000.00
15,000.00
20,000.00
20,000.00
300,000.00
300,000.00
20,000.00
15,000.00
80,000.00

83,269.00
28,060.48
20,000.00
22,345.00
36,920.00
34,950.00
53,700.00
547,178.00
35,000.00
20,000.00
20,000.00
300,000.00
300,000.00
20,000.00
15,000.00
80,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
   1. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทศบาลจังหวัดล�ำพูน
   2. โครงการวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
    3. เงินอุดหนุนเทศบาลเจ้าภาพกีฬาเทศบาลจังหวัดล�ำพูน
    4. โครงการเทศกาลล�ำไย
    5. โครงการวันส�ำคัญทางศาสนา
    6. โครงการส่งเสริมประเพณีส�ำคัญจังหวัดล�ำพูน
    7. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
    8. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
    9. โครงการสืบสานประเพณีประจ�ำต�ำบลบ้านกลาง
    10. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  บ้านหอชัย
    11. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา
    12. เงินอุดหนุนวัดในต�ำบลบ้านกลาง
    13. เงินอุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนต�ำบลบ้านกลาง
    14. เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต�ำบลบ้านกลาง
    15. เงินอุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรม  ศิลปะการแสดงล้านนา
    16. เงินอุดหนุนชมรมกีฬาต�ำบลบ้านกลาง
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หมายเลขโทรศั
พ
ท์
ต
ด
ิ
ต่
อ
เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง โทรศัพท์ 0-5309-0721-23 โทรสาร กด 115
ห้องผู้บริหาร
330
นายกเทศมนตรีฯ
305
รองนายกเทศมนตรี (ว่าที่ร.ต.วัชระ)
331
รองนายกเทศมนตรี (คุณดิศักดิ์)
323
เลขานุการนายกเทศมนตรี
323
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
105
ประธานสภาฯ
322
ห้องกิจการสภาฯ
ส�ำนักปลัดเทศบาล
102
ปลัดเทศบาล
134
รองปลัด
332
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล
122
งานธุรการ
201
งานการเจ้าหน้าที่
222
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
116
งานรักษาความสงบเรียบร้อย
303
หน้าห้องผู้บริหาร / หน้าห้องปลัด
304
กองคลัง
106
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
121
งานการเงินและบัญชี
329
งานพัสดุฯ
117
งานจัดเก็บรายได้ , งานพาณิชย์

กองช่าง
120
ผู้อ�ำนวยการกองช่าง
123
งานควบคุมอาคาร
202
งานวิศวกรรม
207
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
316
งานสาธารณูปโภค
324
งานธุรการ
กองวิชาการและแผนงาน
104
ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
302
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
308
งานนิติการ
313, 134 งานประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขฯ
301
ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขฯ
208
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
209
งานธุรการ
118
งานป้องกันและควบคุมโรค
กองการศึกษา
319
ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา
315
งานส่งเสริมการศึกษา
320
งานธุรการ

โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล (ตึกอ�ำนวยการ)
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล (อาคารเรียน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เจริญวัย (เนิร์สเซอรี่)

053-090523
053-090558
053-090766
053-582555

