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กําหนดการชําระภาษี ประจําป 2563

• ภาษีปาย ยื่นแบบและชําระภาษี ตั้งแต มกราคม - มีนาคม 2563

• ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง กําหนดใชกฎหมายภาษีใหมตั้งแตเดือนมกราคม 2563 เปนตนไป

และสามารถชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ไดในหวงเดือน เมษายน 2563

ติดตอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีไดที่

งานพัฒนารายได กองคลัง เทศบาลตําบลบานกลาง โทรศัพท 053-090721 ตอ 212



ทรงพระเจริญ
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562



สารจากนายกเทศมนตรี
Executive Talk

กราบสวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน 
กระผม นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านกลาง 
หนังสือรายงานกิจการเทศบาลประจ�าปี 
งบประมาณ 2562 ฉบับนี้ ได้สรุปรวบรวม
ผลการด� า เนินงานของ เทศบาลต� าบล 
บ้านกลางรวมถึงการพัฒนาต�าบลบ้านกลาง
ในด้านต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุขและ
สิง่แวดล้อม ด้านสวสัดกิารสงัคม ด้านการศึกษา 
ฯลฯ โดยใช้งบประมาณกว่า 141 ล้านบาท 
ภาร กิจ ท่ี ได ้ ด� า เนิ นการ ไปทั้ งหมดนั้ น 
เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีต้่องด�าเนนิงานเพือ่ประโยชน์สขุ
ของพี่น้องประชาชนต�าบลบ้านกลาง

ในปี 2562 ที่ผ่านมานี้ เทศบาลต�าบล
บ้านกลาง ได้มุ ่งเน้นเรื่องของการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซึ่งมีโครงการ ที่ได้ด�าเนินงาน
จนเกดิผลสมัฤทธิแ์ล้ว ได้แก่ กิจกรรมการเรยีนรู้ 
โรงเรียนปัจฉิมาลัยเพ่ือผู ้สูงวัย ส ่งเสริม
กิจกรรมด้านสุขภาพและนันทนาการแก่
ผูส้งูอาย ุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกดิการ
รวมกลุ ่มของผู ้สูงวัย ในการร่วมกันดูแล
สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง 
โดยมกีารใช้พืน้ทีข่องศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติ 
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ภายในศูนย์กีฬา
และนันทนาการจามเทวี เทศบาลต�าบล

บ้านกลางที่เป็นอาคารเรือนไม้ใต้ถุนโล่ง 
จดักิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดยมปีราชญ์
ชาวบ้าน ตลอดจนผู ้สูงอายุที่มีทักษะและ
ความช�านาญในเรื่องต่างๆ ให้ความรู้และ
ลงมอืปฏบิตั ิเกดิการรวมกลุ่มของสูงวยั ส่งผล
ให้มีพัฒนาการท่ีดีด้านอารมณ์ สังคม และ
สามารถส่งเสรมิอาชพี สร้างรายได้อกีทางหนึง่ด้วย 
นอกจากนี้ ยังได้ด�าเนินกิจกรรมของโรงเรียน
มัชฌิมาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน พ่อบ้านวยักลางคน เสริมสร้างความรู้
ด้านการคดิวเิคราะห์ แก้ไขปัญหา การตดัสินใจ 
การสื่อสาร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการมีความรู ้สึกเป็นเจ้าของชุมชน 
ผ่านการการอบรม การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ
การปฏิบัติจริงในพื้นที่ตามความเหมาะสม

ด้านศนูย์กฬีาและนนัทนาการจามเทวี 
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ภายหลงัจากทีไ่ด้รบั
สนบัสนนุงบประมาณจากกระทรวงการท่องเทีย่ว 
และกีฬา จ�านวนกว่า 24 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้
ได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็เป็นทีเ่รียบร้อย และได้
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ท�าพิธีเปิดศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ ไปเม่ือ
เดือนมีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก 
ดร.ปัญญา หาญล�ายวง อธิบดีกรมพลศึกษา 
มาเป็นประธานเปิดศูนย์ฯ ปัจจุบันได้มี
ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ เป็นสถานท่ี
ออกก�าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึง
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาขอใช้
สถานที่ ในการจัดการแข ่งขันกีฬาต ่างๆ 
ประกอบกบัศนูย์กฬีาและนนัทนาการเทศบาล
ต�าบลบ้านกลาง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติระดับอ�าเภอ 
จึงได้มีแนวคิดในการจัดพื้นท่ีสวนสาธารณะ
เพิม่พ้ืนทีส่เีขยีว มุง่สร้างป่าชมุชน “ป่าในเมอืง
อุตสาหกรรม ปอดแห่งใหม่ของคนล�าพูน” 
เพือ่ให้เป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่ง
เรียนรู้และเป็นแลนด์มาร์ค (Land Mark) 
แห่งใหม่ของต�าบลบ้านกลาง และจงัหวดัล�าพนู 
ประกอบด้วย แหล ่งเรียนรู ้นิทรรศการ 
พระราชประวตั ิพระราชกรณยีกิจ ของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
รัชกาลที่  10 และต ้นไม ้ประจ�ารัชกาล 
“ต้นรวงผึ้ง” ซึ่งเป็นไฮไลท์ จุดเด่นของ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งน้ี, 
สวนอนุรักษ์สมุนไพรผักพื้นบ้าน ท่ีนับวัน
ใกล้จะสูญหายไปจากชุมชน ซึ่งอยู ่บริเวณ
อาคารเรอืนไทย ศนูย์พฒันาคณุภาพชีวติและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯ ด้านข้าง
ลานอนสุาวรีย์พระนางจามเทว ีในศนูย์กฬีาฯ, 
สวนป่าชุมชนที่มีการรักษาระบบนิเวศน์ให้
ใกล้เคียงป่าธรรมชาติ พร ้อมสะพานไม้ 

สกายวอร์ค (Sky Walk) เส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ ชมสวนป่าและสระกักเก็บน�้าใน
มุมสูง, สวนสุขภาพของครอบครัว เพื่อการ
ออกก�าลงักาย, สนามเด็กเล่นประเทอืงปัญญา, 
แหล่งจัดจ�าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อาหารสุขภาพปลอดสารพิษ พร้อมติดตั้งแผง
โซลาร์เซลล์ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ซึง่เป็นพลังงานสะอาดสามารถน�ามาใช้ให้เกดิ
ประโยชน์กบัองค์กร เป็นแหล่งเรยีนรูพ้ลังงาน
ทางเลือก และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ ่าย
ในการบรหิารจดัการศนูย์กฬีาและนนัทนาการฯ 
ได้อีกทางหนึ่ง โดยในปี 2563 นี้ จะได้
เร่ิมด�าเนินการเกี่ยวกับการขอความร่วมมือ 
ขออนุเคราะห์ ขอรับบริจาคต ้นไม ้จาก
ส่วนราชการ ทั้งในระดับภาค จังหวัด อ�าเภอ 
ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน บรษิทั ห้างร้าน
ในนิคมอุตสาหกรรมฯ ในพื้นที่ร่วมบริจาค
ต้นไม้ หรอืไม้ยนืต้นทีม่ขีนาดล�าต้นใหญ่แขง็แรง 
สามารถล้อมเพือ่น�ามาลงปลกูในพืน้ทีไ่ด้ และ
ในส่วนของสิง่ก่อสร้าง อาคารประกอบฯ ต่างๆ 
ตลอดจนถึงสะพานไม้เส ้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ (Hardscape) ได้ประมาณการ
งบประมาณรายจ่ายเป็นเงินทั้งส้ินกว่า 201 
ล้านบาท โดยใช้งบประมาณจากงบสนับสนุน
เพือ่การจดัสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรตฯิ 
ระดับอ�าเภอส่วนหนึ่ง, งบประมาณของ
เทศบาลต�าบลบ้านกลางจัดสรรอีกส่วนหนึ่ง 
และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
จากบรษิทัเอกชน อกีส่วนหนึง่สมทบ โดยคาดหวงั
การด�าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
3-5 ปี ทั้งน้ี ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือจาก
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ทุกภาคส่วน ในการร่วมด้วยช่วยกันผลักดัน
ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมได้
โดยเร็วที่สุด

ส� า ห รั บ ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 3 
เทศบาลต�าบลบ้านกลางจะได้ด�าเนินการ
ตามยทุธศาสตร์ต�าบลทีไ่ด้วางไว้ตามกรอบอ�านาจ
หน้าที ่ให้ครอบคลมุทกุด้าน เพือ่ให้สอดคล้อง
กบัยทุธศาสตร์ส�าคญัของจงัหวดัล�าพนู ตลอดจน
การบรหิารจดัการน�า้เพือ่แก้ไขปัญหา น�า้ท่วม 
น�า้แล้ง น�า้เสยี ทีต่�าบลบ้านกลางเราประสบปัญหา 
เป็นประจ�าทุกปีให้คลี่คลายลง และแก้ไข
จดัการปัญหาเหล่านีใ้ห้ส�าเรจ็ลลุ่วงได้ โดยการ 
บูรณาการจากทุกภาคส่วน นอกจากน้ี ยังได้
มุ ่งเน ้นในเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยการตั้งเป้าหมาย

	 “Goal	85	คือการส่งเสริมให้
ประชาชนได ้มี วิถีชีวิตที่ เรียบง ่าย	
ปลอดภัย	และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ	
จนสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างยืนยาว
ถึงอายุ	 85	ปีโดยประมาณ	ซึ่งเริ่มต้น
มาจากการกนิดี	อยู่ดี	การออกก�าลงักาย
ส ่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ าพ 	 โ ด ย ใ ช ้ ห ลั ก
พอประมาณ	พอเพยีงและพ่ึงพาตนเอง
ได้เป็นหลัก	 ผ่านกระบวนการอบรม
ตามโครงการต่างๆ	มคีวามรู้	คูค่ณุธรรม	
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

และมีความปลอดภัยในการด�ารงชีพ ส่งเสริม 
สนบัสนนุการด�าเนนิโครงการและกจิกรรมต่างๆ 
ตามนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชุมชน 
รวมทัง้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ ภาคครวัเรือน 
และภาคอุตสาหกรรม ให้ต�าบลบ้านกลาง
ให้เป็นศูนย์กลางการค้า และการลงทุนของ
จังหวัดล�าพูน ต่อไป

(นายอภิชาติ  เทพชา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านกลาง
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คณะผู้จัดทำา
Editorail Team 

ที่ปรึกษาและบรรณาธิการ 

 นายอภิชาติ   เทพชา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
     นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านกลาง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 นายชูพงศ์  ธนพรหมาวิวัฒน์  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
     ผู้อ�านวยการกองการศึกษา
 นางรณิดา เกตุเต็ม  หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล
 นางรัตนา   ปรีชานุกูล ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน
     รักษาราชการแทน
     ผูอ้�านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม
 นางวาสนา ธรรมโคร่ง ผู้อ�านวยการกองคลัง
 นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง ผู้อ�านวยการกองช่าง
 นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง   
 นายด�ารงค์  บุญกลาง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
     รักษาราชการแทน
     ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม

กองบรรณาธิการ

 นายธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ  นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ
 นายราชฤทธิ์ ธิแจ้  พนักงานจ้างทั่วไป
 นายคมสันต์ พรมสนธิ  พนักงานจ้างทั่วไป
 น.ส.ญาณิศา   มณีขัติย์  พนักงานจ้างทั่วไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
พันธกิจ   พัฒนาต�าบลให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนในต�าบลมีเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว และมไีฟฟ้าสาธารณะใช้ครอบคลมุทัง้พ้ืนทีข่องต�าบล รวมทัง้มนี�า้อุปโภค-บริโภค 
ใช้พอเพียง มีแหล่งน�้าใช้ในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
พันธกิจ   ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้ด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์   พัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงและมั่นคง

วิสัยทัศน์พัฒนาตำาบล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำาบลบ้านกลางทั้ง 8 ด้าน

เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ   เศรษฐกิจพัฒนา
การศึกษาชั้นน�า  วัฒนธรรมดีงาม

ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน  เปี่ยมล้นคุณภาพชีวิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
พนัธกิจ   สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างมัง่คงและยัง่ยืน เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน
เป้าประสงค์   พัฒนาคนและสังคม ให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเยาวชนมีอาชีพเสริม
และรายได้ และลดปัญหายาเสพติดในต�าบล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ   ส่งเสริมและพัฒนาต�าบลให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษ
เป้าประสงค์   พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยลดปัญหาและผลกระทบอันเกิด
จากปัญหาขยะมูลฝอยและน�้าเสีย และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
พนัธกจิ   ส่งเสริมและพัฒนาการศกึษาทัง้ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอย่างทัว่ถงึ
เป้าประสงค์   พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ประชาชนมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้ง
ส่งเสริมด้านการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
พนัธกิจ   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพย์สิน
เป้าประสงค์   พัฒนาด้านสาธารณสุขให้ประชาชนในต�าบลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการ
บริการสาธารณสุขและการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
พันธกิจ   ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์   พัฒนาการเมืองการบริหาร ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
การปกครองแบบประชาธปิไตย และพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและการด�าเนนิงานของเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการจัดท�าระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
พันธกิจ   ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นเพื่อรองรับการบริการ
ด้านทะเบียนราษฎร และบริการ E-Serviceเพื่อประชาชน
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รูปบ้าน 
หมายถึง สัญลักษณ์หรือตัวแทนของชื่อ “ต�าบลบ้านกลาง”
รูปมือสองข้าง 
หมายถึง มือของพี่น้องประชาชนในต�าบล ที่ร่วมมือกันพัฒนา
ต�าบลให้มีความเจริญรุ่งเรือง
รูปช่อชัยพฤกษ์ ที่ล้อมรอบ   
หมายถึง พลังแห่งคุณธรรม และความสามัคคีธรรมที่น�ามาซึ่ง
ความเจริญ รุ่งเรืองของต�าบลบ้านกลาง

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาล
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เปิดประตูสู่บ้านกลาง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2537 ได้มีพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลขึน้เป็นนโยบายการกระจายอ�านาจการปกครองสูก่ารปกครองส่วนท้องถิน่ให้มฐีานะเป็น
นติบิคุคลและได้ประกาศให้มผีลบงัคบัใช้ในราชกิจจานเุบกษา วนัที ่3 มนีาคม 2538 และต�าบล
บ้านกลางได้รบัการแต่งตัง้เป็นองค์การบรหิารส่วนต�าบล ต่อมาได้มกีารเลอืกสมาชกิหมูบ้่านละ 
2 คน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2538 และก�าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แพทย์ประจ�าต�าบล
เป็นสมาชกิโดยต�าแหน่ง และใน 4 ปีแรก ให้นายเมอืงค�า  เรอืนดล เป็นประธานกรรมการบรหิาร
องค์การบริหารส่วนต�าบลให้เป็นไปตามมติข้อบังคับ และแผนการพัฒนาต�าบลและรับผิดชอบ
การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต�าบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล ซึ่งด�ารง
ต�าแหน่งในช่วงปี พ.ศ.2538 – 2542

ต่อมาได้มกีารเลอืกตั้งสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านกลางขึน้ในช่วงป ีพ.ศ.
2542 – 2546 จากหมู่บ้านละ 2 คน และคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นขึ้น คือ ประธานกรรมการ
บริหารและกรรมการบริหารใหม่ ผลปรากฏว่า นายประสิทธ์ิ  จันทกลาง ได้รับการคัดเลือก
ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านกลาง จนกระทัง่ครบวาระ 
เมือ่วนัที่ 17 กรกฏาคม 2546 และได้จดัให้มีการเลอืกตัง้ในวันที่ 24 สิงหาคม 2546 โดยสมาชกิ
สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลฯ ที่ได้รับการเลือกตั้ง ทั้ง 22 ท่าน ได้คัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่น 
ผลปรากฏว่า นายประสิทธ์ิ  จันทกลาง ได้รับคะแนนเสียงจากสมาชิกสภาฯให้ด�ารงต�าแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านกลาง ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2550 หลังจากนั้น องค์การ
บริหารส่วนต�าบลบ้านกลาง ได้ยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนต�าบล เป็นเทศบาลต�าบล 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านกลาง และ
สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลบ้านกลาง ซ่ึงเป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเป็นครั้งแรก 
เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2550 ผลปรากฏว่า นายวิทยากร  เข่ือนแก้ว ได้ด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรี 
ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2554 และการเลอืกตัง้เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2555 ดร.ประสทิธ์ิ  จนัทกลาง 
ได้รับเลือกตั้ง เป็นนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านกลาง จนกระทั่งเม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง ได้เสียชีวิตลง หลังจากนั้น ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 1 ตุลาคม 2561 
ได้มนีายชดิพงศ์ เสนะสทุธพัินธุ ์ปลดัเทศบาลปฏบิติัหน้าทีน่ายกเทศมนตรตี�าบลบ้านกลาง ต่อมา
นายชดิพงศ์ เสนะสทุธพินัธุ ์ เกษียณอายุราชการ จึงรับโอนนายอภิชาติ เทพชา แต่งตั้งเป็น 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านกลาง จนถึงปัจจุบัน
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สภาพทั่วไป

1. ที่ตั้งของตำาบล

เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 201 หมู่9 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�าพูน อยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนืออ�าเภอเมืองล�าพูน อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ�าเภอเมืองล�าพูน จ.ล�าพูน 
ประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับต�าบลใกล้เคียง ดังนี้

 ทิศเหนือ  ติดต่อ ต�าบลมะเขือแจ้ อ�าเภอเมืองล�าพูน
 ทิศใต้  ติดต่อ ต�าบลป่าสัก, ต�าบลศรีบัวบาน อ�าเภอเมืองล�าพูน
 ทิศตะวันออก ติดต่อ ต�าบลมะเขือแจ้, ต�าบลศรีบัวบาน อ�าเภอเมืองล�าพูน
 ทิศตะวันตก ติดต่อ ต�าบลเหมืองง่า, ต�าบลเวียงยอง อ�าเภอเมืองล�าพูน

2. ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น�้ากวงฝั่งตะวันออก มีลักษณะลาดต�่ามาทาง
ทศิตะวนัตก จากแนวป่าเขาแม่ธ ิ– แม่สาร มลี�าน�า้ไหลผ่าน 3 สาย คอื ล�าน�า้แม่ตบี ล�าน�า้แม่ยาก 
และล�าน�้าร่องส้าว เป็นเขตพื้นที่เป้าหมายของการส่งน�้าโดยคลองชลประทานแม่กวง และเป็น
ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

3. ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของต�าบลบ้านกลาง แบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนของทุกปี ปริมาณน�้าฝน 103.25 มิลลิลิตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส

4. ลักษณะของแหล่งนำ้า

ล�าน�้า, ล�าห้วย  จ�านวน  3 สาย
บึง หนอง และอื่นๆ  จ�านวน  5 แห่ง
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เขตการบริหาร

ต�าบลบ้านกลางในปัจจุบัน มีพื้นที่ทั้งหมด 18.31 ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ�าเภอเมือง จ.ล�าพูน ประมาณ 10 กิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับ ต�าบลมะเขือแจ้  
อ�าเภอเมืองล�าพูน, ทิศใต้ ติดต่อกับ ต�าบลศรีบัวบาน และต�าบลป่าสักอ�าเภอเมืองล�าพูน, ทิศ
ตะวันออกติดต่อกับต�าบลศรีบัวบาน อ�าเภอเมืองล�าพูน, ทิศตะวันตกติดต่อกับต�าบลเหมืองง่า 
และ ต�าบลเวียงยอง อ�าเภอเมืองล�าพูน จ�านวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่   1  บ้านพญาผาบ  หมู่ที่  2  บ้านท่าล้อ-ศรีค�า
หมู่ที่   3  บ้านขี้เหล็ก   หมู่ที่  4  บ้านสันป่าฝ้าย
หมู่ที่   5  บ้านศรีชุม   หมู่ที่  6  บ้านสิงห์เคิ่ง
หมู่ที่   7  บ้านร่องส้าว  หมู่ที่  8  บ้านแม่ยาก
หมู่ที่   9  บ้านกลาง   หมู่ที่  10 บ้านประตูโขง
หมู่ที่  11 บ้านหอชัย   หมู่ที่  12 บ้านแจ่มพัฒนา

ต�าบลบ้านกลางมพ้ืีนทีท่ัง้หมดประมาณ 18.31 ตารางกโิลเมตร 11,446.25 ไร่ เป็นพืน้ที่
ท�าการเกษตร 4,483 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.86 ของพื้นที่ทั้งหมด มีประชากรทั้งสิ้น 11,324 คน 
10,904 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 5,253 คน แยกเป็นหญิง 6,071 คน รายได้เฉลี่ย 35,565 บาท/
ครัวเรือน/ปี

* ที่มาข้อมูล : ส�านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

อาชีพในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ท�านา ท�าสวนล�าไย และการเลี้ยงสัตว์ 
อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การท�าอุตสาหกรรมในครัวเรือน (ตู้เสื้อผ้า, ตู้ใส่กับ

ข้าวอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์) ค้าขาย รับจ้างทั่วไป รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ท�าธรุกจิส่วนตวั เจ้าของสถานประกอบกิจการ หอพกั บ้านเช่า 
อพาร์ตเม้นท์ เป็นต้น

พื้นที่ของตำาบล

การประกอบอาชีพ

รายงานกิจการประจำาปี 2562 เทศบาลตำาบลบ้านกลาง 13



ตามนโยบายแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่4 ระหว่างปี พ.ศ. 2520 - 
2524 ที่รัฐบาลก�าหนดให้มีการกระจาย การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคต่างๆ และ แผน
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ระหว่างปี พ.ศ.2525 - 2529 ที่เน้นการพัฒนา
เมืองหลัก และเมืองรอง ในภูมิภาค ต่างๆ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงมีโครงการ
จดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมภาคเหนอืขึน้ทีจ่งัหวดัล�าพนู บรเิวณทางหลวงหมายเลข 11 บ้านสนัป่าฝ้าย 
ต�าบลบ้านกลาง ถูกก�าหนดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ จากความเหมาะสมหลายๆ ด้าน 
อาทิ ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค แรงงาน และวัตถุดิบทางการเกษตร

“ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำาคัญของลำาพูน ”
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1. นายเมอืงค�า  เรอืนดล   พ.ศ. 2538-2542
2. นายประสทิธิ ์ จนัทกลาง  พ.ศ. 2542-2546

1. นายประสทิธิ ์  จนัทกลาง   18  ม.ิย. 2546-22 ก.ค. 2546
2. นายประสทิธิ ์ จนัทกลาง   25 ก.ย. 2546- 23  ส.ค. 2550

ทำาเนียบประธานกรรมการบริหาร อบต.บ้านกลาง

ทำาเนียบนายก อบต.บ้านกลาง

การก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่กว่า 1,800 ไร่ เริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2526 
จนแล้วเสร็จใน เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2528 ใช้เงินงบประมาณกว่า 358 ล้านบาท นบัแต่นัน้มา ชุมชน 
บ้านกลางในอดีต จงึกลายเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพืน้ทีแ่ละใกล้เคียง 
จนท�าให้จงัหวดัล�าพนูเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีส่�าคญัของภาคเหนอื มจี�านวนโรงงานอตุสาหกรรม
ทัง้ในและนอกเขตอตุสาหกรรม กว่า 70 แห่ง เป็นแหล่งพาณชิยกรรม ร้านค้า และภาคธรุกจิ การเงนิ 
การธนาคาร ต่างๆ จ�านวนกว่า 1,000 แห่ง และเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการส่วนภมิูภาคอกีด้วย

1. นายวทิยากร  เขือ่นแก้ว  2  ธ.ค. 2550 -1 ธ.ค. 2554 
2. นายประสทิธิ ์ จนัทกลาง  8 ม.ค. 2555 – 7 ส.ค. 2561
3. นายชดิพงศ์  เสนะสทุธิพันธุ ์ปลดัเทศบาลปฏบิติัหน้าทีน่ายกเทศมนตร ี8 ส.ค. - 30 

ก.ย.2561
4. นายชูพงศ์  ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดรักษาการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก

เทศมนตร ี1 ต.ค.2561
5. นายอภชิาต ิ เทพชา ปลดัเทศบาลปฏบัิตหิน้าทีน่ายกเทศมนตร ี2 ต.ค.2561 – ปัจจบัุน

ทำาเนียบ นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านกลาง
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สมาชิกสภาเทศบาล Member Of The Municipal Council

จ่าสิบเอก ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล

ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสนชัย  พรมสนธิ

รองประธานสภาเทศบาลฯ

นายมนตรี  สามารถ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ
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สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลบ้านกลาง

1.  นายชัยวุฒิ  เงินชุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ

2.  นายทวีป  พรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ

3.  นางพิกุล  ชมพู  สมาชิกสภาเทศบาลฯ

4.  นายธียศ  สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

5.  นายณรงค์ชัย  ไชยนวล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ

6.  นายชาตรี  สุริยจักร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ

7.  นายบุญทรง  วงค์ต๋อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ

1

4 5 6 7

2 3
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หัวหน้าส่วนราชการ Director Team

นายอภิชาติ  เทพชา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านกลาง

นายชูพงศ์  ธนพรหมาวิวัฒน์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำานวยการกองการศึกษา
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หัวหน้าส่วนราชการ Director Team

นางรณิดา  เกตุเต็ม

  หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล

นายสุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง

ผู้อำานวยการกองช่าง

นางรัตนา  ปรีชานุกูล

ผู้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน

รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายประจญ  ปัญโญใหญ่

ผู้อำานวยการ

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง

นางวาสนา  ธรรมโคร่ง

ผู้อำานวยการกองคลัง

นายดำารงค์  บุญกลาง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

รักษาราชการแทน

ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม
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หน่วยงานราชการในสังกัด สำานักปลัดเทศบาล

นางรณิดา  เกตุเต็ม

หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล

ส�านกัปลัดเทศบาล มีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบเกีย่วกบัราชการทัว่ไปของเทศบาล และ
ราชการที่มิได้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้ง
ก�ากบัและเร่งรัดการปฏบิัตริาชการของสว่นราชการในเทศบาลใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย แนวทาง 
และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการในส�านักปลัดเทศบาล ดังนี้

1) งานธุรการ มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบังานธรุการ, งานสารบรรณ, งานตดิต่อประสานงาน, 
งานพัสดุของส�านักปลัด, งานการประชุม เช่น การจัดท�าระเบียบวาระและรายงานการประชุม
ของเทศบาล, งานกจิการสภา เช่น งานสารบรรณ งานเก่ียวกบัระเบยีบกฎหมาย ข้อบงัคบัเกีย่วกบั
การประชุมสภา งานทะเบียนประวัติของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา, งานเลือกตั้ง, งานรัฐพิธี 
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2) งานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ, 
ประสานงานกับเลขานุการนายกเทศมนตรี, งานต้อนรับอ�านวยความสะดวกบุคคล คณะบุคคล
ที่มาติดต่อผู้บริหาร, งานเอกสารต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร, งานธุรการตรวจสอบหนังสือการเตรียม
งานเอกสารให้แก่ผู ้บริหาร, งานแผนปฏิทินงานการนัดหมายการประชุมของผู ้บริหารฯ, 
งานประชุมของนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายธุรการ ประกอบด้วย
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1) งานการเจ้าหน้าที ่มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนกังานจ้าง, งานบรรจุแต่งตัง้ การโอน ย้าย การเลือ่นระดับ, งานทะเบยีนประวตัพินกังาน 
ลกูจ้างประจ�า และพนกังานจ้าง, งานขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ เหรยีญจกัรพรรด-ิ
มาลา และผูท้�าคณุประโยชน์, งานประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ�า 
และพนกังานจ้าง, งานขออนมุตัปิรบัปรงุต�าแหน่งและแผนอตัราก�าลงั 3 ปี, งานพฒันาบคุลากร 
เช่น การฝึกอบรม การสมัมนา และการศกึษาดงูาน, งานพจิารณาการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนพนกังาน
เทศบาล การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ�า และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, งานจัดท�า
ค�าสั่ง และประกาศของงานการเจ้าหน้าที่, งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�า และ
พนักงานจ้าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2) งานควบคุมเทศพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดต้ังเทศพาณิชย์, งานตรวจสอบ 
รายงาน ควบคุมและดูกิจการเทศพาณิชย์, งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์กับ
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง, งานวิเคราะห์ปรบัปรุงเทศพาณิชย์ และงานอืน่  ๆทีเ่กีย่วข้องหรอืได้รบัมอบหมาย

1) งานรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบและ
จัดระเบียบในตลาดสดหาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ, งานควบคุมตรวจสอบและด�าเนินการให้เป็นตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง, งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความ
มัน่คงแห่งชาต,ิ งานประสานงานกบัจังหวดัและอ�าเภอในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยและความ
มั่นคง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2) งานทะเบยีนราษฎร มหีน้าทีเ่ก่ียวกบังานแจ้งการเกดิ, งานแจ้งการตาย, การแจ้งย้าย
ทีอ่ยู,่ การเพิม่ชือ่และจ�าหน่ายชือ่, การแก้ไขรายการในทะเบยีนบ้าน ทะเบยีนคนเกดิ ทะเบยีน
คนตาย, การพมิพ์บญัชรีายชือ่เกีย่วกบัการเลือกตัง้ และงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องหรอืได้รบัมอบหมาย

3) งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มหีน้าทีเ่กีย่วกบังานรกัษาความปลอดภยัของสถานที่
ราชการ, งานป้องกนัและระงบัอคัคีภยั, งานวิเคราะห์และพจิารณา ท�าความเหน็ สรปุ รายงาน 
เสนอแนะรวมทั้งด�าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ธรรมชาตแิละสาธารณภยัอืน่ เช่น อทุกภยั วาตภัย, งานตรวจสอบ ควบคมุดแูลในการจดัเตรยีม
และอ�านวยความสะดวกในการป้องกนับรรเทาและระงบัสาธารณภยัต่างๆ, งานจดัท�าแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั, งานฝึกซ้อมและด�าเนินการตามแผน, งานเกีย่วกบัวทิยสุือ่สาร, งานการ
ฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องหรอืได้รบัมอบหมาย

ฝ่ายอำานวยการ ประกอบด้วย

ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย
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หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ      
เกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสาร
การรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน
การบญัช ีงานตรวจสอบพสัดุและการเก็บรกัษา งานตรวจ
สอบทรพัย์สนิและการท�าประโยชน์จากทรพัย์สนิเทศบาล
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยตรวจสอบภายใน

1. พนักงานเทศบาล     จ�านวน  42  คน
2. พนักงานครูเทศบาล   จ�านวน  32   คน
3. ครูผู้ดูแลเด็ก    จ�านวน   3   คน
4. ลูกจ้างประจ�า     จ�านวน   9   คน
พนักงานจ้างเทศบาล - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ�านวน  51  คน
   - พนักงานจ้างทั่วไป  จ�านวน  49  คน
รวมทั้งสิ้น     จ�านวน 186  คน
*ข้อมูล* งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

ข้อมูลบุคลากร ในสังกัดเทศบาลตำาบลบ้านกลาง

งานเทศกิจ งานป้องภัน และบรรเทาสาธารณภัย

นางสุณี  สุยะเหล็ก

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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หน่วยงานราชการในสังกัด กองวิชาการและแผนงาน

นางรัตนา ปรีชานุกุล

ผู้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะ
เพือ่ประกอบการก�าหนดนโยบายจดัท�าแผนหรอืโครงการตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานตาม
แผนและโครงการต่างๆ ซึง่อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 
การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือ
เมอืงพัทยาและโครงการระดบัชาต ิระดบักระทรวง ระดบักรม หรอืระดบัจงัหวดัแล้วแต่กรณ ีและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการในกองวิชาการและแผนงาน ดังนี้

1) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ, งานดูแลรักษา จัดเตรียม และ
ให้บรกิารเรือ่งสถานที ่วสัดอุปุกรณ์ ตดิต่อและอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ, งานประสานงาน, 
งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส�าคัญของทางราชการ, งานจัดท�าค�าส่ัง
และประกาศ, งานรบัเร่ืองราวร้องทกุข์และร้องเรียน และงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรือได้รบัมอบหมาย

2) งานนิตกิาร มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบังานทางกฎหมายเกีย่วกบัการพจิารณาวนิจิฉยั
ปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค�าส่ัง
ท่ีเกี่ยวข้อง,งานจัดท�านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อด�าเนินการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย
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1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรวบรวมวิเคราะห์และ
ให้บริการข้อมูลสถิติท่ีจ�าเป็นต้องน�ามาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ, 
จดัเตรียมเอกสารทีใ่ช้ประกอบพจิารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงาน หรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้อง, 
วเิคราะห์และพยากรณ์การเจรญิเตบิโตของประชากรในเขตเมอืงและความเพยีงพอของบรกิาร
สาธารณูปโภค, จัดท�าและเรียบเรียงแผนพัฒนา การก�าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะ
ปานกลางและแผนปี, วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง, ประสานกับหน่วยงานในเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ สาธารณูปการ
ในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเก่ียวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและ
การประเมนิผลตามแผน, จดัเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏบิตังิานประจ�าปีให้หน่วยงานทราบ 
และด�าเนินการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2) งานงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - 
รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต, รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์สถานการณ์คลังเพื่อจัดท�า
แผนงบประมาณ, เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแนะน�าเกี่ยวกับการจัดท�างบประมาณ, จัดท�า
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม, และงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย

ตามกฎหมาย, งานสอบสวน ตรวจพจิารณาด�าเนนิการเก่ียวกับวนิยัพนกังานเทศบาลและการร้องทกุข์
หรืออุทธรณ์, งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท�าที่ละเมิดเทศบัญญัติ และงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3) งานประชาสมัพนัธ์ มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกับบริการและเผยแพร่วชิาการ, งานศกึษา
วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหา
ข้อขดัข้องต่างๆ เพ่ือเสนอแนะฝ่ายบรหิาร, เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล รวมทัง้เผยแพร่สนบัสนนุ
นโยบายของรฐับาลและเทศบาล, เผยแพร่งานศลิปวฒันธรรมของชาตแิละท้องถิน่, งานต้อนรบั 
แนะน�า อ�านวยความสะดวก และบริการน�าเท่ียว เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว, 
งานตดิตามข้อมลูข่าวสารจากสือ่ต่างๆ เพือ่น�ามาเผยแพร่ในหน่วยงานและประชาชนได้รบัทราบ, 
งานประชาสัมพันธ์โครงการก้าวหน้า โครงการพัฒนาของเทศบาล ทั้งก่อนและหลังด�าเนินการ
เพื่อให้ประชาชนทราบถึงการบริหารงานและการบริหารงานงบประมาณ, อ�านวยความสะดวก
แก่ผู้มาตดิต่อราชการ, เผยแพร่ผลงานทางด้านวชิาการ เช่น แผนงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รบัทราบ
ทุกครั้งที่มีการด�าเนินการ, งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวของเทศบาล และงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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หน่วยงานราชการในสังกัด กองคลัง

นางวาสนา  ธรรมโคร่ง

ผู้อำานวยการกองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน�าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส�าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน เงนิบ�าเหนจ็ บ�านาญ เงนิอืน่ๆ งานเกีย่วกบัการจดัท�างบประมาณฐานะทางการเงนิ 
การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท�าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ 
การควบคุมการเบิกจ่าย งานท�างบทดลองประจ�าเดือน ประจ�าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ
ของเทศบาลและงานอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้องและทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองคลัง ดงัน้ี

1) งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ การน�าส่งเงิน, การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน, การตรวจสอบใบส�าคัญฎีกา, งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงนิบ�าเหนจ็ บ�านาญ เงนิอืน่ๆ, งานเกีย่วกบัการจดัท�างบประมาณ ฐานะทางการเงนิ การจดัสรร
เงินต่างๆ, การจัดท�าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ, การควบคุม
การเบิกจ่าย,การจัดท�ารายงานทางการเงินประจ�าเดือน ประจ�าปี, งานการตรวจสอบหลักฐาน 
ใบส�าคญัคูจ่่าย เงนิลงบญัช,ี ท�ารายงานการบญัช ีรวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัการขอจดัตัง้งบประมาณ 
รายรบัรายจ่ายประจ�าปี, จดัท�าบญัชีเงนิสดประจ�าวนั บญัชเีงนิฝากธนาคาร บญัชแียกประเภท, 
ตรวจสอบใบส�าคัญหมวดรายจ่าย, เก็บรักษาใบส�าคัญ, ท�ารายงานการเงินเป็นประจ�าเดือน

ฝ่ายบริหารงานคลัง ประกอบด้วย
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1) งานพฒันารายได้ มหีน้าทีเ่กีย่วกบังานศกึษาวเิคราะห์วจิยั และเสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุ
การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล, งานวางแผน
การจดัเกบ็รายได้, งานพจิารณาปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การประเมิน และก�าหนดค่ารายปีของภาษต่ีางๆ 
และรายได้อืน่ๆ, งานประชาสมัพนัธ์เกีย่วกับการช�าระภาษ,ี งานจัดท�าหนงัสือแจ้งให้ผูอ้ยูใ่นเกณฑ์
เสียภาษีทราบล่วงหน้า, งานตรวจสอบและจัดท�าบัญชีรายช่ือของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน หรือค�าร้องภายในก�าหนด และรายช่ือผู้ไม่ช�าระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ 
ภายในก�าหนดของแต่ละปี, งานจัดท�าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดง
รายการทรพัย์สิน ไม่ช�าระค่าภาษ ีค่าธรรมเนยีม และรายได้อืน่ภายในก�าหนด, งานประสานงาน
กับงานนิติการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน, 
งานปรับข้อมลูแผนทีภ่าษโีรงเรอืนและทีด่นิและปรบัข้อมลูแผนทีภ่าษบี�ารงุท้องที,่ งานส�ารวจและ
ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม, งานตรวจสอบรหัสประจ�าแปลงที่ดิน, งานจัดท�ารายงานเสนอ
งานทะเบยีนทรัพย์สนิและงานบรกิารข้อมลู, งานจดัเกบ็และบ�ารุงรกัษาแผนทีภ่าษ ีรหัสชือ่เจ้าของ
ทรัพย์สิน และรหัสบัญชีผู้ช�าระภาษี (ผ.ท. 4 และ ผ.ท. 5), งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 และ 17), งานจัดเก็บและดูแลรักษา
ทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ, การจัดเก็บรายงานประจ�าเดือน, งานควบคุมดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย

3) งานทะเบียนพาณชิย์ มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการรบัจดทะเบยีนพาณชิย์ของผู้ประกอบพาณชิยกจิ
ที่มีส�านักงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่ของเทศบาลฯ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนารายได้ ประกอบด้วย

ประจ�าปี, ควบคมุการเบกิจ่ายงบประมาณ, ตรวจทานการตัง้ฎกีาเบกิจ่าย, ท�าบญัชแีละทะเบยีน
คมุการใช้จ่ายเงนิทัว่ไป และนอกงบประมาณ, ควบคมุการท�าบญัชทีกุประเภท, ท�าหนงัสือโต้ตอบ
เกี่ยวกับการบัญชีทุกประเภท และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2) งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ, งานประชุมและการประสานงานทั่วไป, 
ลงทะเบียนรับฎีกา, รวบรวมฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ, จัดเก็บฎีกา, งานจัดท�าค�าสั่งและประกาศ 
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3) งานพสัดแุละทรพัย์สนิ มหีน้าทีเ่ก่ียวกับการจดัซือ้จัดจ้าง, การจดัท�าทะเบยีนทรพัย์สนิ
ทะเบียนครภุณัฑ์, บญัชีพสัด ุและเคร่ืองหมายเลขประจ�าทรพัย์สนิ, การควบคุมการรบั - การจ่าย 
ใบเสร็จรับเงินทุกชนิด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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หน่วยงานราชการในสังกัด กองช่าง

นายสุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง

ผู้อำานวยการกองช่าง

กองช่าง มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการส�ารวจ ออกแบบ การจดัท�าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ 
การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้าง
และซ่อมบ�ารงุ การควบคมุการก่อสร้างและซ่อมบ�ารุง งานแผนงานด้านวศิวกรรมเครือ่งจกัรกล 
การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ�ารุงรักษา
เครือ่งจกัรกลและยานพาหนะ งานเกีย่วกบัแผนงาน ควบคมุ เกบ็รักษา การเบกิจ่ายวสัด ุอปุกรณ์ 
อะไหล่ น�้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการ
ในกองช่าง ดังนี้

1) งานวศิวกรรม มหีน้าทีเ่กีย่วกับงานออกแบบค�านวณด้านวศิวกรรม, งานวางโครงการ
และการก่อร้างด้านวิศวกรรม, งานให้ค�าปรึกษาแนะน�าและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม, 
งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม, งานออกแบบ
รายการรายละเอยีดทาง ด้านวศิวกรรม, งานส�ารวจหาข้อมลูรายละเอยีดเพือ่ค�านวณ ออกแบบ 
ก�าหนดรายละเอียดทางด้านวศิวกรรม, งานศกึษาวเิคราะห์ วจิยัทางด้านวศิวกรรม, งานประมาณ

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประกอบด้วย
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1) งานสถานทีแ่ละไฟฟ้าสาธารณะ มหีน้าทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบังานออกแบบ จดัสถานที ่
ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ งานประมาณการ, งานจัดสถานที่เนื่องในงาน
รัฐพิธีประเพณีและงานอื่นๆ, งานเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่, งานส�ารวจ
ออกแบบและค�านวณอุปกรณ์ไฟฟ้า, งานซ่อมบ�ารุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล งานควบคุม
การก่อสร้างในการตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า, งานให้ค�าปรกึษาแนะน�าตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า และ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2) งานสาธารณปูโภค มหีน้าทีเ่ก่ียวกบังานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า 
เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่นๆ, งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง, งานซ่อมบ�ารุงรักษาอาคาร 
ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า, งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่, งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน
สิง่แวดล้อมเป็นพิษ, งานให้ค�าปรกึษาแนะน�าหรอืตรวจสอบเกีย่วกบังานก่อสร้าง, งานควบคุมพสัด,ุ 
งานด้านโยธา, งานประมาณราคางานซ่อมบ�ารุงรักษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการงานธุรการ, งานสารบรรณ, 
งานงบประมาณ, งานดูแลรักษา จัดเตรียม, ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่อุปกรณ์, 
งานเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร, งานสาธารณกุศล, งานสวัสดิการของช่าง, 
งานจัดท�าค�าสั่งและประกาศ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการโยธา ประกอบด้วย

ราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม, งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม และงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2) งานควบคุมอาคาร มีหน้าท่ีเก่ียวกับงานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
ด้านสถาปัตยกรรม งานถนน และสะพาน ท่อระบายน�า้ ทางเท้า เขือ่น อโุมงค์ สะพานคนเดนิข้าม 
และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทางงานอาคารและส่ิงก่อสร้างอื่นๆ ซ่ึงเป็นโครงการ
ตามรายจ่ายงบประมาณประจ�าปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติมประจ�าปี โครงการจ่ายขาดเงนิสะสม 
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ�าปี ที่เป็นโครงการลักษณะพิเศษ, งานให้ค�าปรึกษา 
แนะน�า ตรวจสอบ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม งานถนน และ
สะพาน ท่อระบายน�้า ทางเท้า เขื่อน อุโมงค์ สะพานคนเดินข้าม และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
งานทาง งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  ที่เป็นโครงการลักษณะพิเศษ, งานจัดท�าบันทึกข้อมูล
รายการละเอียดต่างๆ ที่ได้รับจากควบคุมการก่อสร้าง, งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการก่อสร้าง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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หน่วยงานราชการในสังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางรัตนา ปรีชานุกุล

ผู้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน
รักษาราชการแทน

ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม มหีน้าทีเ่กีย่วกบัสาธารณสขุชมุชนส่งเสริมสขุภาพและ
อนามัย กองป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านสาธารณสขุ งานสตัวแพทย์ ในกรณทีีย่งัไม่จดัตัง้กองแพทย์ จะมีงานด้านการรกัษาพยาบาล
ในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข โดยแบ่งส่วนราชการ
ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตามพระราช
บัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535, งานควบคุมตรวจสอบสถานประกอบการ, งานควบคุมก�ากับ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต, งานอาชีวอนามัย, งานสุขาภิบาลอาหาร ตลาดสด และ
การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ, การแก้ไขตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเหตุร�าคาญ
จากการประกอบกิจการ, งานควบคุมด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, งานสุขาภิบาลอาหารและ
โภชนาการ, งานควบคุมการประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, งานป้องกันและควบคุม
แก้ไขเหตุร�าคาญและมลภาวะ, งานฌาปนกจิสถาน และงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืได้รบัมอบหมาย

ฝ่ายบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย
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2) งานรกัษาความสะอาด มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบังานกวาดท�าความสะอาดถนนและ
ทางเดินเท้าในเขตเทศบาล, งานเก็บขนขยะในเขตเทศบาล, งานตัดหญ้าในเขตเทศบาล, 
งานเกบ็ใบไม้ ก่ิงไม้ ขยะพเิศษตามเทศบญัญัตเิทศบาลฯ และงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืได้รบัมอบหมาย 

3) งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านสุขศึกษา, งานอนามัย
โรงเรียน, งานอนามัยแม่และเด็ก, งานวางแผนครอบครัว, งานสาธารณสุขมูลฐาน, 
งานโภชนาการ, งานสุขภาพจิต และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4) งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการป้องกันและสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค,งานควบคุมแมลงและพาหะน�าโรค, งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ, งานป้องกัน
การติดยาและสารเสพติด และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ, งานดูแลรักษา จัดเตรียม และ
ให้บริการเรือ่งสถานที ่วสัดอุปุกรณ์ ตดิต่อและอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ, งานประสานงาน, 
งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส�าคัญของทางราชการ, งานจัดท�าค�าสั่งและ
ประกาศ, งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ทีมกู้ชีพ EMS

รายงานกิจการประจำาปี 2562 เทศบาลตำาบลบ้านกลาง 31



หน่วยงานราชการในสังกัด กองสวัสดิการสังคม

นายดำารงค์  บุญกลาง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

รักษาราชการแทน

ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม
สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด 
การจัดให้มีและสนับสุนนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และ
งานสาธารณะ การให้ค�าปรกึษาแนะน�าหรอืตรวจสอบเกีย่วกบังานสวสัดกิารสังคมและปฏิบตังิาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการในกองสวัสดิการสังคม ดังนี้

1) งานพฒันาชมุชนและส่งเสรมิอาชีพ มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบังานส่งเสรมิ สนับสนุน 
และพัฒนาระบบการจัดเก็บ บันทึกประมวลข้อมูล จปฐ., กชช2ค, ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท�าแผนชุมชน, ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนทุกประเภท, ส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน, ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างบ้านผู้ยากจนไร้ที่อยู่
อาศัย, ส่งเสริมให้ค�าปรึกษากองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน/การออมทรัพย์, ส่งเสริมภารกิจบทบาท
หน้าท่ีสิทธิสตรี/สวัสดิภาพสตรี/สงเคราะห์หญิงบางประเภท, ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ

ฝ่ายพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
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ชุมชน/การเคหะ, ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามัคคี กีฬา นันทนาการในชุมชน, 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอาชีพและพัฒนาอาชีพสตรี เด็ก เยาวชน, ส่งเสริมและ
สนบัสนนุศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ�าต�าบล, ส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดัท�าอาชพี
การเกษตร, ส่งเสริมและสนับสนุนตลาดการจ�าหน่ายสินค้าชุมชน, ส่งเสริมและสนับสนุน
ศนูย์เศรษฐกิจชมุชน/กองทนุส่งเสรมิและพฒันาอาชีพ และงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืได้รบัมอบหมาย

2) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ โต้ตอบหนังสือราชการ, 
งานคุมบัญชีงบประมาณ การท�าฎีกา, งานทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์, งานจัดเก็บ บันทึก 
ประมวลผลข้อมลู จปฐ., งานประสานงานในส�านกังานและต่างหน่วยงาน และงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
หรือได้รับมอบหมาย

3) งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร ผูป่้วยโรคเอดส์ เดก็ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากโรคเอดส์ เดก็ทีย่ากจนขาดผูอ้ปุการะ
เลี้ยงดู, ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
เดก็ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากโรคเอดส์, ส่งเสรมิและสนบัสนนุการฌาปนกจิสงเคราะห์, ส่งเสรมิและ
สนบัสนนุศนูย์สงเคราะห์ราษฎรประจ�าหมูบ้่าน, ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมการพฒันาอาชพี
ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผู้ป่วยโรคเอดส์, ส่งเสรมิกจิกรรมการพฒันาจติใจ พฒันาร่างกายในกลุม่ผูสู้งอายุ 
ผู้พิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

4) งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนทีค่รอบครวัประสบปัญหาความเดอืนร้อนต่างๆ, งานสงเคราะห์เดก็ก�าพร้า อนาถา ไร้ทีพ่ึง่ 
เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง, งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา, 
งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนท่ียากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน 
อาหารกลางวัน ทุนการศึกษาฯลฯ, งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง 
ดแูล และช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนทีป่ระพฤตตินไม่สมแก่วยั, งานประสานและร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ส่งเสรมิสวสัดกิารเดก็และเยาวชน, งานให้ค�าปรกึษา แนะน�าแก่เดก็และเยาวชน
ซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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ศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่) ตำาบลบ้านกลาง

เทศบาลต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน ได้มีนโยบายส�าคัญในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเด็ก โดยการจัดตั้งศูนย์เจริญวัย 
(เนอร์สเซอรี่) เทศบาลต�าบลบ้านกลางขึ้น ในการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนในเขตต�าบล
บ้านกลาง เพื่อเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก ตั้งแต่ 3 เดือน – 2 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเด็กและเพื่อ
คุม้ครองสทิธเิดก็ให้สอดคล้องกบับรบิทของพืน้ที ่และความต้องการของประชาชนและแรงงาน
ในพืน้ท่ีทีเ่สนอปัญหา และความต้องการต่อจงัหวดัเกีย่วกบัความต้องการสถานท่ีรบัเลีย้งเดก็อ่อน
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หน่วยงานราชการในสังกัด กองการศึกษา

นายชูพงศ์  ธนพรหมาวิวัฒน์

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการกองการศึกษา

กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา 
ทัง้การศกึษาในระบบการศกึษา การศึกษานอกระบบการศกึษาและการศกึษาตามอธัยาศยั เช่น 
การจดัการศกึษาปฐมวัย อนบุาลศกึษา ประถมศกึษา มธัยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยมงีานธรุการ 
งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน 
งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองการศึกษา ดังนี้

1) งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหรือศูนย์การเรียน, ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ งบประมาณ 
บคุลากรให้แก่บคุคล ครอบครวั หน่วยงานสถานประกอบการในการอบรมเลีย้งดบูตุรหรอืบคุคล
ที่อยู่ในการดูแล ให้ได้รับการพัฒนาและสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้ตามความเหมาะสม, 
จัดการศึกษาแบบบูรณาการและแบบองค์ความรู้โดยให้ความส�าคัญทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม 

ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย
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และกระบวนการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกับระดบัการศกึษา, จดักจิกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ 
ความถนัด และธรรมชาติของวัยของผู้เรียน โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและถือว่า
ผู้เรียนส�าคัญที่สุด, จัดให้มีระบบความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองครอบครัว
สถานประกอบการ องค์กรหรือสถาบนัอืน่ในท้องถิน่ เข้ามามส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษาปฐมวยั, 
ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ครูผูส้อนจดับรรยากาศการเรยีนการสอน การจดัสือ่การเรยีน เพือ่ส่งเสรมิ
การเรียนรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ โดยผู้เรียนผู้สอนอาจเรียนรู้
ไปพร้อมกัน, จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน องค์กรต่างๆ ได้มีส่วนช่วยบริจาคทรัพย์สินและ
ทรัพยากรอื่น รวมทั้งรับภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย

2) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ, ควบคุม ดูแล จัดซื้อวัสดุต่างๆ
ม งบประมาณของเทศบาลทกุประเภท ให้มใีช้และอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน, รบั-ส่ง หนงัสือหรอื
เอกสารทางราชการ, งานจัดท�าค�าสั่งและประกาศ, ดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงานและ
ให้บรกิารเรือ่งสถานที ่ วสัดอุปุกรณ์ เครือ่งใช้ตดิต่อและอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ, จดัท�า
ทะเบยีนคมุเอกสารทางราชการทีไ่ด้รับจากหน่วยงานราชการต่างๆ และเอกสารทีน่�าส่งโรงเรียน, 
ลงทะเบียนและแยกประเภทหนังสือ, ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ คัดหรืออัดส�าเนา และ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3) งานส่งเสรมิการศกึษา มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบังานบรหิารงานบคุคลของพนกังาน
ครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา, เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บุคลากร-ครูด�ารงต�าแหน่งวิทยฐานะ, การโอนย้าย การบรรจุแต่งตั้ง, การสรรหาพนักงานจ้าง, 
การเลือ่นระดับ, การปรับต�าแหน่ง, การขอใช้บญัช,ี การลาออกจากราชการ, รวบรวมข้อมลูสถติิ 
วนัลา, การขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์พนกังานคร ูและงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องและได้รบั
มอบหมาย

4) งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน 
การส่งเสริมกจิการศาสนา, การส่งเสรมิสนบัสนนุภมิูปัญญาท้องถิน่, การส่งเสรมิ รักษา และด�ารงไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จารีตประเพณี, งานรวบรวมข้อมูลและจัดท�าแผนงานของ 
กองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5) งานกฬีาและนนัทนาการ มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการจดัตัง้ศูนย์เยาวชน สนามกฬีา
หรอืลานกฬีา เพ่ือเป็นศนูย์กลางการจดักจิกรรมของเดก็และเยาวชน, จดั/สนบัสนนุ การจดักจิกรรม 
เพือ่พฒันาทกัษะ ด้านต่างๆ แก่เดก็และเยาวชน, จดัชมรม หรือกลุ่มกฬีา ตลอดจนกจิกรรมกฬีา
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และนนัทนาการ เพ่ือให้เดก็และเยาวชนได้พฒันาทกัษะ, ส่งเสรมิ สนบัสนนุ การจดัการแข่งขนักฬีา
และนันทนาการนักเรียนในสถานศึกษา, ส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
นักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา, ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
รณรงค์เก่ียวกับการออกก�าลังกายให้เด็ก และประชาชน, ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
การกีฬาพื้นฐาน การพัฒนาเทคนิคการกีฬา, จัดการแข่งขันกีฬา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการจดัการศึกษา, ส่งเสริมให้ผูเ้รยีนมคุีณธรรมจรยิธรรมและปฏิบตัตินตามศาสนา
ทีนั่บถอื, ส่งเสรมิสนบัสนนุการจดักจิกรรมอนรุกัษ์ สบืสานวฒันธรรมประเพณทีีด่งีาม, พฒันาการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ, พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้มี
คุณภาพและเอื้อต่อการจัดการเรียน พัฒนาผู ้เรียนเพื่อปลูกฝังความมีวินัย คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี, จัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตส�านึกในการมีจิตสาธารณะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม, ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม, ส่งเสริมให้ชุมชน
เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

หน่วยศกึษานเิทศก์ มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัควบคมุตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และการจัดระบบการประกันคุณภาพ, เสนอเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปฏิบัติงานด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนางานวิชาการ, นิเทศและ
ให้ค�าปรกึษา และน�าทางวชิาการ, ส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดัท�าสาระของหลักสูตร การพฒันา
หลักสูตร การจัดท�ากระบวนการเรียนรู้ แนวทางการจัดประสบการณ์ แผนการสอน คู่มือครู 
การผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานทีเ่หมาะสมตามมาตรฐานวชิาชีพ, ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการพฒันา
วชิาการ, ตดิตาม ประเมนิผล และวเิคราะห์ผลการประเมนิคุณภาพการจดัการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลบ้านกลาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลบ้านกลาง มีหน้าที่บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ปลูกฝัง
จิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ปลูกฝังให้เด็กด�าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในร่วมในการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
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หน่วยงานราชการในสังกัด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง

นายประจญ  ปัญโญใหญ่

ผู้อำานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 

บ้านกลาง

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลต�าบลบ้านกลางได้จัด 
การศึกษาโดยน�านโยบายและยุทธศาสร์ของคณะผู้บริหาร มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ได้ด�าเนินกิจกรรม แบบบูรณาการและเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ภายใต้
ความร่วมมือของผูป้กครอง ชมุชน วดั สถานอีนามัย หน่วยงานราชการอืน่ เพือ่ให้การจดัการศกึษา
ของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ สอดคล้องกับนโยบายก่อให้เกิดความคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้วยพลังประชารัฐ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย

วิสัยทัศน์โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
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1.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็น ในทศวรรษที่ 21
3.  จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย
4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมอันดีงาม
5.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.  ยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล บริหารงานแบบมีส่วนรวม

พันธกิจ

“ การเรียนดี มีวินัย ใฝ่พัฒนา นำาพาคุณธรรม ”

“ การศึกษา เพื่อชีวิตและสังคม ”

คำาขวัญของโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลานจอดรถ คสล. ความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 235.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,410.00 ตารางเมตร พร้อมลาน
จอดรถ คสล. ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรอืมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 830.00 ตารางเมตร 
บรเิวณบ่อพกัขยะเทศบาลต�าบลบ้านกลาง หมูท่ี ่9 บ้านกลาง ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมอืงล�าพนู 
จังหวัดล�าพูน งบประมาณก่อสร้าง 949,000.00.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รายละเอยีดโครงการต่างๆ ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2562 ของ

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์

ประจำาปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1
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โครงการก่อสร้างอาคารศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต�าบลบ้านกลาง แบบตอกเสาเขม็
ขนาด 81-100 คนบริเวณภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ – ศรีค�า ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน งบประมาณ
ก่อสร้าง 2,325,400.- บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

2
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โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ความกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร บริเวณภายในศูนย์กีฬา
และนันทนาการจามเทวี เทศบาลต�าบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ - ศรีค�า ต�าบลบ้านกลาง 
อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน งบประมาณก่อสร้าง 910,000.- บาท (เก้าแสนหน่ึงหม่ืน
บาทถ้วน)

3
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โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก (ฝ้ายค�าแลนด์) ความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 
ตารางเมตร บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก (ฝ้ายค�าแลนด์) ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมืองล�าพูน 
จังหวัดล�าพูน งบประมาณก่อสร้าง 499,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

4
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โครงการจ้างเหมาก�าจัดวัชพืชและขยะ ทางระบายน�้าข้างตลาดจาวเหนือ หมู่ที่ 6 
บ้านสิงห์เคิ่ง - คอกวัว ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน งบประมาณจ�านวน 
68,000.- บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

5
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โครงการจ้างเหมาขุดลอกล�าเหมืองบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก 
ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน งบประมาณจ�านวน 10,800.- บาท 
(หนื่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

6
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โครงการส่งเสรมิอาชพีให้แก่ประชาชนต�าบลบ้านกลาง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เทศบาลต�าบลบ้านกลางได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่
ประชาชนในต�าบลบ้านกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านรายได้และการมีอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้ 
จงึจดัท�าโครงการส่งเสรมิอาชพีให้แก่ประชาชนต�าบลบ้านกลาง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เพื่อให้ความรู ้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพ ส่งเสริม
การประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน และสามารถพึ่งตนเองได้ แก้ไขปัญหา
และบรรเทาความเดอืดร้อนด้านรายได้และการประกอบอาชพี และเพือ่ส่งเสริมการด�าเนนิชวีติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1
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กิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู ้สูงอายุ ประจ�า
ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ได้ด�าเนนิการก่อสร้างอาคารศนูย์พฒันาคณุภาพ
ชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอาย ุภายในบรเิวณศนูย์กฬีาและนนัทนาการจามเทว ีเทศบาลต�าบล
บ้านกลาง หมู่ท่ี 2 บ้านท่าล้อ-ศรีค�า เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต�าบลบ้านกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
เป็นสถานทีบ่รกิารส่งเสรมิด้านอาชพีและการถ่ายทอดภมูปัิญญาของผูส้งูอายใุนชมุชน ส่งเสรมิ 
ให้ผูส้งูอายไุด้รบัการพฒันาสขุภาพกาย จติใจ และสงัคม รวมถึงการท�ากจิกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
ต�าบลบ้านกลาง การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
ต�าบลบ้านกลาง และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต�าบลบ้านกลาง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลและได้รับบริการด้านสิทธิสวัสดิการอย่างท่ัวถึง การด�าเนินงานจัดกิจกรรมภายใน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์

2
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โครงการเสริมสร้างความรูเ้กีย่วกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ�าปีงบประมาณ 
2562 เทศบาลต�าบลบ้านกลางตระหนักถึงการน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เผยแพร่และขยายผลสูก่ารปฏบิตัใิห้เกดิเป็นรปูธรรมในพืน้ที ่โดยทกุหน่วยงานต้องมกีารบรูณาการ
ประสานการท�างานให้เกิดผลส�าเร็จสู่ประชาชน ด้านการเพิ่มรายได้ต้องส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้านอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน โดยใช้แรงงานในครัวเรือน
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิต ด้านการลดรายจ่ายต้องส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนต้องปลูกพืชผัก
สวนครัวรัว้กนิได้และส่งเสรมิการจัดท�าบญัชีรายรบั-รายจ่าย เพือ่เป็นการปลกูฝังนสิยัรักการออม
และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัวในชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต�าบลบ้านกลาง
จึงได้จัดท�าโครงการเสริมสร้างความรู ้เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�า
ปีงบประมาณ 2562 เพือ่เป็นการเผยแพร่ความรูค้วามเข้าในหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ
ให้ความรูด้้านการประกอบอาชพีเกษตรทฤษฎใีหม่เกษตรสวนครวั เพือ่เป็นการลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน
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โครงการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพผู้น�าท้องถิน่ คณะท�างานศนูย์พฒันาครอบครวั
ชุมชนสภาเด็กและเยาวชนต�าบลบ้านกลาง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลต�าบล
บ้านกลาง ได้จัดท�าโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้น�าท้องถิ่น คณะท�างานศูนย์พัฒนา
ครอบครวัชมุชน สภาเดก็และเยาวชน ต�าบลบ้านกลาง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึน้เพือ่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะ เพิ่มขีดความสามารถ ส่งเสริมกระบวนการเรียน
รู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีศักยภาพในการสร้างพลังชุมชนและเครือข่ายในชุมชน เป็นการ
เสรมิสร้างองค์ความรูแ้ละพัฒนาศกัยภาพความสามารถในการบรหิารจดัการองค์กรและชมุชน
ที่ดีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ในหลักให้ความรู้และความเข้าใจในหลักการท�างาน
แบบบรูณาการมส่ีวนร่วนขององค์กรภาครฐัและองค์กรชมุชนภาคประชาชน และเป็นการเสรมิ
สร้างภาวะผู้น�าและคุณธรรม จริยธรรม และความเสียสละมีจิตอาสาท�าความดีด้วยหัวใจ เพื่อ
ช่วยเหลือส่วนรวมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
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โครงการฝึกอบรมการจดัท�าแผนชมุชน ต�าบลบ้านกลาง ประจ�าปีงบประมาณ 2562 
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน มีความรู้และแนวคิดในการจัดท�าแผนชุมชน การสร้าง
จิตส�านึกการมีส่วนร่วมเพื่อชุมชน การจัดการความขัดแย้งในชุมชน และการบูรณาการ
แผนชุมชน เชือ่มโยงแผนชมุชนสูแ่ผนพฒันาท้องถ่ินและแผนพฒันาจงัหวดับนพืน้ฐานการพึง่พา
ตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอกโดยใช้ทรัพยากรหรือศักยภาพทางภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ตามวิถีของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการเรยีนรู ้และพฒันาขดีความสามารถของชุมชนในการจดัการพฒันาและแก้ไขปัญหา
ในชุมชนทกุๆ ด้าน ตามความต้องการของชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดท�าแผนชมุชนเป็นเครือ่งมอื 
น�าไปสู ่ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองและเอาชนะความยากจน สนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง
ของชมุชน สร้างจติส�านกึการมส่ีวนร่วมเพือ่ชุมชน การจดัการความขดัแย้งในชมุชน บนพืน้ฐาน
การพึ่งพาตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดท�า ทบทวน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
แผนชุมชน น�าไปสู่การเชื่อมโยงปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาอ�าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด
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โครงการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ คุ้มครองเด็กในชุมชน และการป้องกันแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจ�าปีงบประมาณ 2562 เทศบาลต�าบล
บ้านกลาง อ�าเภอเมอืงล�าพนู จงัหวดัล�าพูน ได้จดัท�าโครงการเฝ้าระวงัการค้ามนษุย์ คุ้มครองเด็ก
ในชุมชน และการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจ�า
ปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากพื้นท่ีต�าบลบ้านกลางเป็นท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
มปีระชากรในพืน้ทีต่�าบลบ้านกลาง ประมาณ 10,000 คน แต่มปีระชากรจากต่างถิน่เข้ามาอาศยั
อยูต่ามหอพัก บ้านเช่า เพือ่มาประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรษิทัโรงงานเขตอตุสาหกรรม จ�านวน
ประมาณ 40,000 คน และในพืน้ทีต่�าบลบ้านกลางยงัมีแหล่งสถานบนัเทงิ ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์
เป็นจ�านวนมาก ซึ่งจากสภาพพื้นที่ดังกล่าว ที่มีประชากรเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 
จงึท�าให้เกดิปัญหาต่างๆ ตามมา ทัง้ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาความรนุแรง
ต่อเดก็ สตรี และบคุคลในครอบครวั รวมถงึเสีย่งต่อการเกิดปัญหาการค้ามนษุย์ ดงันัน้ คนในชมุชน
จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติ
คุม้ครองผูถ้กูกระท�าความรนุแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และพระราชบญัญตัป้ิองกนัปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ตระหนักและ
เห็นถึงความส�าคัญในการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้น�าชุมชน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ 
คณะท�างานศูนย์พฒันาครอบครวั และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง จ�านวน 60 คน โดยการจดักจิกรรม
บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และมีการมอบป้ายศูนย์รับแจ้งเหตุประจ�าหมู่บ้าน
ให้กับตัวแทน ทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อติดป้ายศูนย์รับแจ้งเหตุ ณ ที่ท�าการก�านันต�าบลบ้านกลาง 
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านหรือศาลาเอนกประสงค์ประจ�าหมู่บ้าน กรณีพบผู้ถูกกระท�าความรุนแรง 
ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผู้อยู่ในภาวะยากล�าบากที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถ
แจ้งหน่วยงานภาครัฐ เครือข่าย ในชุมชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือได้
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โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. เทศบาล
ต�าบลบ้านกลาง โดยกองการศกึษาร่วมกบัคณะสงฆ์ต�าบลบ้านกลาง จดักจิกรรมตกับาตรเทโวโรหนะ 
โดยมพีระสงฆ์จ�านวน 67 รปู ณ ถนนสาย สนัป่าฝ้าย – บ้านธิ (บรเิวณหน้าร้านกรนี ถงึตลาดสนัป่าฝ้าย) 
ต�าบลบ้านกลางอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่
ตลอดไป ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก
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โครงการสบืสานประเพณลีอยกระทง เมือ่วันที ่22 พฤศจกิายน 2561 เวลา 18.00 น. 
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง จัดโครงการสบืสานประเพณลีอยกระทง มกีจิกรรม ดงันี ้ การประกวด
กระทงเล็ก, การแข่งขันโคมลอยควัน, การจุดดอกไม้ไฟ ถวายเป็นพุทธบูชา ณ บริเวณสะพาน
ล�าน�้าแม่ตีบ ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน
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โครงการสบืสานประเพณสีงกรานต์และรดน�า้ด�าหวัผูส้งูอาย ุเมือ่วนัที ่12 เมษายน 2562 
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง จดักจิกรรมสบืสานประเพณสีงกรานต์ และรดน�า้ด�าหัวผูส้งูอาย ุประจ�า
ปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรมดังน้ี จัดกิจกรรมสรงน�้าพระพุทธชยันตรี และ บวงสรวง
พระภมูเิจ้าที ่ณ ส�านกังานเทศบาลต�าบล บ้านกลาง, บวงสรวงอนสุาวรย์ีเจ้าจามเทว ีณ ศูนย์กฬีาและ
นันทนาการจามเทว ีหมู่ที ่2 บ้านท่าล้อ – ศรคี�า, พธิสีามีจกิรรม (รดน�า้ด�าหวัพระสงฆ์), กจิกรรม
รดน�า้ด�าหัวผูส้งูอายใุนต�าบลบ้านกลาง จ�านวน 60 คน ณ วัดร่องส้าว หมูท่ี ่7 ต.บ้านกลาง อ.เมอืง จ.ล�าพนู
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โครงการก�าจัดผักตบชวาและวัชพืชในล�าน�้าประจ�าป ีงบประมาณ 2562 
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ได้จัดท�าโครงการก�าจัดผักตบชวาและวัชพืชในล�าน�้า ในระหว่างวันที่ 
15-16 พฤษภาคม 2562 สถานที่ด�าเนินการ ล�าน�้าแม่ยาก บริเวณรงเรียนธนรัตน์วิทยา 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ล�าน�้ามีความสะอาด น่ามอง มีการระบายน�้าที่ดี ป้องกันน�้าท่วมและ
ลดความรนุแรงของอทุกภยั เพือ่เป็นแหล่งเพาะพนัธุส์ตัว์น�า้ เพือ่เป็นไปตามนโยบายของรฐับาล
ที่ต้องการให้แม่น�้าล�าคลองใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนา ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
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โครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ประจ�าปีงบประมาณ 2562 
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ได้จดัท�าโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สถานท่ีด�าเนินการ ส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านกลาง โดยมี
วตัถปุระสงค์ เพือ่รณรงค์สร้างจติส�านกึในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัและ
ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เก่ียวกับประกาศห้ามเผาของ
จังหวัดล�าพูน เพ่ือสร้างจิตส�านึกและปลูกฝังความรัก ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ได้จัดท�าโครงการเรารักษ์
สิ่งแวดล้อม ต�าบลบ้านกลางประจ�าปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน
ในต�าบลบ้านกลาง มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ประชาชน 
ตลอดจนอาสาสมคัรท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) มจีติส�านกึในการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม และน�าไปสู่
จิตสาธารณะที่ดีต่อสังคมและชุมชนกระตุ้นให้ประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส�านึกในการรักษาความ
สะอาด และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเกิดโรคท�าให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรงปราศจากโรคภยัไข้เจบ็ ตลอดจนเพ่ือให้ประชาชนในต�าบลบ้านกลาง ตระหนกัถงึ
ความส�าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
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โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรต�าบลบ้านกลาง เทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของสมนุไพรพืน้บ้าน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบ�ารงุและการรกัษาสขุภาพ
อย่างปลอดภยัโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในราคาสงู เป็นอกีทางเลอืกหนึง่ในการดแูลสขุภาพเบือ้งต้น
และเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัว ดังนัน้จงึมแีนวคดิในการจดัท�าโครงการพฒันาศนูย์การเรยีนรู้
สมนุไพรต�าบลบ้านกลางขึน้ โดยน�าพืน้ทีบ่รเิวณศนูย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ 
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง มาพฒันาพืน้ทีร่อบข้าง จดัท�าเป็นศนูย์การเรยีนรูส้มนุไพร ต�าบลบ้านกลาง 
โดยเน้นพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน เด็ก เยาวชนได้ศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านสมนุไพรและเห็นคุณค่า สรรพคณุของสมนุไพรในท้องถิน่ ก่อให้เกดิประโยชน์ในชีวติประจ�าวนั
ตามวิถีชีวิตพอเพียง และเป็นการสานต่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
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โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)แห่งประเทศไทย 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ซ่ึงเป็นโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลต�าบลบ้านกลาง ส่งตวัแทนนกัเรยีน
เข้าร่วมการแข่งขนักฬีานกัเรยีนสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย รอบคดัเลอืก 
ระดับภาคเหนือ ณ. จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2561 สรุปผลรางวัล ดังนี้

1. ด.ญ.พลอยชมพ ูศรวิีชยั รางวัลชนะเลศิเหรยีญทอง ขว้างจักร รุน่อายไุม่เกิน 14 ปีหญงิ
2. ด.ช.ธนสทิธิภ์ากร วงค์ธนรชัพล รางวัลรองชนะเลศิเหรียญเงนิ ขว้างจักร รุ่นอายไุม่เกนิ 

14 ปีชายและรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ทุ่มน�้าหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย
โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

ในระดับประเทศ ณ. จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-10 ธ.ค. 2561 ต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
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2 โครงการกฬีาสสีานสมัพนัธ์นกัเรยีน โรงเรยีนเทศบาล 1 บ้านกลาง วนัที ่16 ธนัวาคม 
2561 โรงเรยีนเทศบาล 1 บ้านกลางร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรยีนและคร ูจัดการแข่งขันกฬีาสี
สานสมัพันธ์นกัเรียนและผูป้กครอง “ฝ้ายค�าเกมส์” ครัง้ที ่12 โดยมนีายอภชิาต ิเทพชา ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านกลางเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
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โครงการส่งเสริมขวัญก�าลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู วันที่ 16 มกราคม 
2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่วมกิจกรรม งานวันครู ประจ�าปี 2562 ครั้งที่ 63 
ตามโครงการส่งเสริมขวัญก�าลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล�าพูน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ต�าบลอุโมงค์อ�าเภอเมือง 
จังหวัดล�าพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูน เป็นประธาน ในงาน
ช่วงเช้ามีการประกอบพิธีทางศาสนา, กิจกรรมร�าลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีบูชาครู และ 
พธิปีฏญิาณตนเป็นครูทีดี่ โอกาสนี ้ท่านรองผูว่้าราชการจงัหวดัล�าพนู ได้มอบโล่และเกยีรตบิตัร
เชดิชเูกียรตใิห้ แก่ ข้าราชการครแูละบคุคลากรทางการศกึษา โดยโรงเรยีนเทศบาล 1 บ้านกลาง
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรมจัดกิจกรรมการแสดง
บนเวที ของเด็กนักเรียนศูนย์ เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่) เทศบาลต�าบลบ้านกลาง, การแสดงบน
เวทีของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต�าบลบ้านกลาง, การแสดงบนเวทีของเด็ก
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการ
แสดงจากโรงเรียนวัดขี้เหล็ก รวมท้ังมีการแจกขนมและของรางวัลในแต่ละซุ้ม ณ โรงเรียน
เทศบาล 1 บ้านกลาง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน
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โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต�าบลบ้านกลาง เทศบาลต�าบลบ้านกลางจึงได้จัดท�า
โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต�าบลบ้านกลาง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อท�าพิธีเปิด
ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ให้เป็นสถานที่ในการเล่นกีฬาและ
ออกก�าลังกายของประชาชนต่อไป ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน�้าใจ
เป็นนกักฬีา ของคนในชมุชน ส่งเสรมิให้ประชาชนตระหนกัถงึคุณค่าของการออกก�าลังกายและ
การเล่นกีฬา ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
และส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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โครงการป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลอืดออก เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ได้จดัท�าโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต�าบลบ้านกลาง ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเพื่อ
เป็นการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลอืดออก สร้างความตระหนกัถึงพษิภยัอนัตรายจากโรคไข้เลอืดออก 
ยบัยัง้การระบาดของโรคไข้เลอืดออกในเขตพืน้ทีต่�าบลบ้านกลางไม่ให้แพร่กระจาย โดยการจดั
กจิกรรมจดักจิกรรม big cleaning day เก็บรณรงค์กวาดล้างแหล่งเพาะพันธุย์งุ โดยอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน ผู้น�าชมุชน คณะกรรมการหมูบ้่าน และประชาชนทกุหมูบ้่าน บรูณา
การท�างานร่วมกนัสุม่ส�ารวจและกวาดล้างท�าลายแหล่งเพาะพนัธุลู์กน�า้ยงุลายภายในชมุชน วดั 
โรงเรียน และสถานบรกิารสาธารณสขุ พร้อมทัง้รณรงค์ให้ประชาชนใส่ทรายเคลอืบสารทมีฟีอส
ในภาชนะทีม่นี�า้ขงั เพือ่ก�าจดัลกูน�า้ยงุลาย, ฉีดพ่นสารเคมกี�าจดัยงุตวัเต็มวยั กรณเีกิดโรคไข้เลอืด
ออกและพบความชกุชมุยงุลายสูง, รณรงค์ให้ประชาชนใส่ทรายเคลือบสารทมีฟีอสเพือ่ก�าจดัลูกน�า้
ยงุลายและท�าลายแหล่งเพาะพนัธุล์กูน�า้ยงุลาย, ตดิตามกระตุน้ให้อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�า
หมูบ้่านได้ด�าเนนิการเฝ้าระวงัป้องกนั และก�าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุของลกูน�า้ยงุลายอย่างต่อเนือ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
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โครงการสตัว์ปลอดโรค จากโรคพิษสนุขับ้าตามพระราชปณธิาน ศ.ดร.สมเดจ็พระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ต�าบลบ้านกลาง เทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
ได้จดัท�าโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสนุขับ้า ตามพระปณธิาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ต�าบลบ้านกลาง ประจ�า
ปีงบประมาณ 2562 เพือ่ให้การด�าเนนิโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับ้า 
เป็นไปตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี เป็นมาตรการเพื่อกระตุ้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้ได้
มากกว่าร้อยละ 80 สามารถลดอตัราการเกดิโรคและการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ และโอกาส
การเกิดโรคในคนต่อไป รวมทั้งเพื่อกระตุ้นการสร้างจิตส�านึกสาธารณะแก่ประโยชน์ให้มีความ
รับผิดชอบ น�าสัตว์เลี้ยงของตนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้มีความรู้ความ
เข้าใจสามารถป้องกันตนเอง และสัตว์เลี้ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า
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โครงการพฒันาศกัยภาพระบบการแพทย์ฉกุเฉิน ต�าบลบ้านกลาง เทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
จัดท�าโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ต�าบลบ้านกลาง ประจ�าปีงบประมาณ 
2562 โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฟื้นฟูศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพอาสา
สมัครกู้ชีพ ผู้น�าชุมชน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน�าสุขภาพ และประชาชนจิตอาสา ให้ได้ตาม
มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในต�าบลบ้านกลาง
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โครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมต�าบลบ้านกลาง 
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” 
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย 
พ.ศ.2559-2564 จงึได้จัดท�าโครงการรณรงค์คดัแยกขยะเพือ่การจดัการขยะมลูฝอยทีเ่หมาะสม 
ต�าบลบ้านกลาง ประจ�าปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างทัศนคติแนวคิด และปรับเปลี่ยนมุมมอง
ของประชาชน ในการสร้างมูลค่าขยะเป็นรายได้ ให้แก่ครัวเรือน/ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/ชุมชน 
เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพและมปีระสทิธผิล และลดปรมิาณขยะมลูฝอย และก�าจดัขยะมลูฝอย
อย่างถกูวธิ ีตามหลกัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมโดยใช้หลกัการ 3Rs 
คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ�้า (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle)

4
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โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจ�าปี 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 7

การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

1
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โครงการเชดิชเูกยีรตพินกังานเทศบาล ลกูจ้างประจ�า และพนกังานจ้างของเทศบาล
ต�าบลบ้านกลางผูมี้คณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบตัริาชการและให้บรกิารประชาชนดเีด่น 
ประจ�าปี 2562

โครงการจดัท�าแผนพฒันาท้องถ่ิน

2

3
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โครงการเทศบาลต�าบลบ้านกลางพบประชาชน4
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โครงการ “ส่งเสรมิและยกย่องคนด ี(คนดศีรบ้ีานกลาง)”

โครงการโรงเรยีนสีขาว “โตไปไม่โกง”

5

6
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โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในช่วงเทศกาลส�าคญั7
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ยุทธศาสตร์ที่ 8

การพัฒนาด้านการจัดทำาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
ประจ�าปีงบประมาณ2562 เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กร ทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการปฏบิตัริาชการ จงึได้จดัท�าโครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศในหน่วยงาน ของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที ่ได้มคีวามรูค้วามเข้าใจ ในการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรบัปรงุ
กระบวนการท�างาน และสามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

1
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ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลบ้านกลาง ได้ประกาศใช้เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2561 เพือ่ใช้เป็นกรอบในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยในในปีงบประมาณ 2562 ท่ีผ่านมา เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ได้ด�าเนนิโครงการพัฒนาทีบ่รรจุในแผน
พฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) และแผนการด�าเนนิงานประจ�าปีงบประมาณ 2562 เดมิมจี�านวน 109 โครงการ 
เพิม่เตมิจ�านวน 26 โครงการ รวมท้ังส้ิน 135 โครงการ เป็นเงนิจ�านวน 140,951,000 บาท (หนึง่ร้อยสีส่บิเอ็ดล้าน
เก้าแสนห้าหม่ืนหนึง่พนับาทถ้วน) ซึง่ครอบคลุมยทุธศาสตร์การพัฒนาทัง้ 8 ด้าน ผลการด�าเนินงาน สรุปได้ดงันี้

ผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2562

ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จ�านวน
โครงการ
ท้ังหมด

งบประมาณ
ทั้งหมด

จ�านวน
โครงการ
ท่ีด�าเนิน
การจริง

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

จ�านวน
โครงการ
ที่ยังไม่ได้

ด�าเนนิการ/
โครงการที่

ยกเลิก

งบประมาณ
ที่ยังไม่ได้เบิก

จ่าย

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ

16 10,612,000.00 16 10,609,400.00 0 2,600.00

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

2 92,142.00 2 90,900.00 0 1,242.00

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

24 18,536,589.50 17 16,816,539.50 7 1,720,050.00

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 189,600.00 4 188,925.00 0 675.00

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
และการกีฬา

11 11,913,182.00 10 10,455,390.00 1 1,457,792.00

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณสุข

11 693,600.00 9 691,674.80 2 1,925.20

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

66 98,903,886.50 57 94,263,733.56 9 4,640,152.94

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดท�า
ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น

1 10,000.00 1 9,970.00 0 30.00

รวม 135 140,951,000.00 116 133,126,532.86 19 7,824,467.14

คิดเป็นร้อยละ 85.93% 94.45% 14.07% 5.55%
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รายละเอียดโครงการท่ีได้ดำาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณปูการ1

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

1 ค่าบ�ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 242,900.00

2 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในส�านักงานเทศบาล
ต�าบลบ้านกลาง

1,250,000.00

3 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที ่8 บ้านแม่ยาก (ฝ้ายค�าแลนด์) 499,000.00

4 ค่าต่อเติมอาคารนราดิศร 2,200,000.00

5 ค่าปรับปรุงอาคารส�านักงานกองช่าง 1,220,000.00

6 ค่าปรับปรุงช่องระบายอากาศอาคารเรียน 4 ชั้น 99,500.00

7 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 120,000.00

8 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฐานเสาธงชาติ 100,000.00

9 ค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลานจอดรถ คสล. บริเวณบ่อพัก
ขยะเทศบาลต�าบลบ้านกลาง

949,000.00

10 ค่าก่อสร้างเข่ือนกนัตลิง่เลยีบล�าน�า้แม่ตบี แบบแผ่นเสยีบอดัแรง
พร้อมถนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1,700,000.00

11 ค่าก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายแสวง ถึงบ้านนางพิลัย 
หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย

49,000.00

12 ค่าก่อสร้างถนน คสล.ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 
ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี

430,000.00
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและวฒันธรรม

2

3

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

13 ค่าติดตั้งโคมไฟถนนหลอด LED ภายในส�านักงานเทศบาล
ต�าบลบ้านกลาง

400,000.00

14 ก่อสร้างรางระบายน�้าบริเวณบ้านนางระพีพร ยามะศักดิ์ 
– บ้านนางมา บ้านศรีชุม หมู่ที่ 5

851,000.00

15 ค่าก่อสร้างรั้ว คสล.โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 399,000.00

16 ค่าก่อสร้างเสาธงชาติภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี 100,000.00

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนต�าบลบ้านกลาง 45,400.00

2 โครงการเสรมิสร้างความรู้เกีย่วกบัหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 45,500.00

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต�าบลบ้านกลาง 279,675.00

2 โครงการจัดท�าแผนชุมชน 12 หมู่บ้าน 31,468.00

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�าท้องถิ่น คณะท�างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัว ชุมชน และสภาเด็กและเยาวชนต�าบลบ้านกลาง

575,390.00

4 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรีและ ผู้น�าชุมชน 
ต�าบลบ้านกลางในโรงเรียนมัชฌิมาลัย

295,555.00
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

5 โครงการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์และการป้องกันแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

19,950.00

5 โครงการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์และการป้องกันแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

19,950.00

6 โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ 9,975.00

7 โครงการแห่เทียนพรรษา 20,000.00

8 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 85,376.50

9 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ 78,500.00

10 โครงการเทดิพระเกยีรตพิระนางจามเทว ีเนือ่งในวนัขึน้ครองเมอืง 30,000.00

11 โครงการส่งเสริมประเพณี "ป๋างเก้า" 10,000.00

12 โครงการส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา 5,350.00

13 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,105,700.00

14 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,542,400.00

15 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 425,000.00

16 ค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลบ้านกลาง 200,000.00

17 เงินอุดหนุนวัดในต�าบลบ้านกลาง 102,200.00
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษาและการกฬีา

4

5

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

1 โครงการก�าจัดผักตบชวาและวัชพืชในล�าน�้า 20,000.00

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 24,600.00

3 โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม 25,000.00

4 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรต�าบลบ้านกลาง 119,325.00

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

1 โครงการส่งเสริมขวัญก�าลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู 10,000.00

2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 149,300.00

3 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ การจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน

39,970.00

4 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.)แห่งประเทศไทย

19,990.00

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 136,000.00

6 โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้าน
กลาง

39,090.00

7 โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ 
ระดับประเทศ

38,880.00

8 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 13,632.00
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

9 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 59,935.00

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 8,899,013.00

11 โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต�าบลบ้านกลาง 405,500.00

12 เงินอุดหนุนส�าหรับจัดหาอาหารกลางวันส�าหรับเด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตต�าบลบ้านกลาง

644,080.00

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข6

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

1 โครงการหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่อคุณภาพชีวิต
ประชาชน

10,000.00

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 68,174.80

3 โครงการสัตว์ปลอดโรคจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระราช
ปณธิาน ศ.ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 
อัครราชกุมารี ต�าบลบ้านกลาง

35,000.00

4 โครงการเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้ประปา น�า้ดืม่ และตูน้�า้ดืม่หยอดเหรยีญ 20,000.00

5 โครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลในสถานที่จ�าหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร

40,000.00

6 โครงการพฒันาศกัยภาพระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ ต�าบลบ้านกลาง 25,000.00

7 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสมต�าบลบ้านกลาง

48,500.00

8 ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 205,000.00

9 เงินอุดหนุนส�าหรับการด�าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด�าริด้านสาธารณสุข

240,000.00
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร7

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงการบริหารจัดการด้านเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
ของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง

15,375,600.00

2 โครงการบริหารจดัการด้านการบรกิารของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง 3,606,263.90

3 โครงการบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมและเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง

447,773.00

4 โครงการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและระบบ
โทรคมนาคมของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง

3,015,191.66

5 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต�าบลบ้านกลาง

2,793,252.86

6 ค่าเบี้ยประชุม 8,943.00

7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 61,480.00

8 โครงการจัดซื้อและบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง

1,915,014.12

9 โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจ�าปี 2562 39,996.00

10 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

280,137.00

11 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�า และ
พนักงานจ้างของเทศบาลต�าบลบ้านกลางผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
ประจ�าปี 2562

1,660.00

12 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้น�าท้องถิ่น

79,584.00
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

13 โครงการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น 33,450.00

14 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 7,700.00

15 โครงการเทศบาลต�าบลบ้านกลางพบประชาชน 3,691.00

16 โครงการ "ส่งเสริมและยกย่องคนดี (คนดีศรีบ้านกลาง)" 11,993.00

17 โครงการโรงเรียนสีขาว "โตไปไม่โกง" 28,422.00

18 ค่าจ้างเหมาปรบัปรงุฐานข้อมลูแผนท่ีภาษแีละทะเบยีนทรพัย์สนิ
เพือ่ใช้ในการจดัเกบ็ภาษ ีทีดิ่นและสิง่ปลูกสร้าง ประจ�าปี 2563

430,000.00

19 เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมืองล�าพูน 
จังหวัดล�าพูน

17,000.00

20 เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเพื่อการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดล�าพูน

70,000.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

21 โครงการบริหารจัดการด้านเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
ของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง

1,453,320.00

22 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต�าบลบ้านกลาง

168,589.20

23 โครงการจัดซื้อและบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง

758,348.00

24 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส�าคัญ

5,110.00

25 โครงการฝึกอบรมทบทวนความรูเ้พ่ิมประสทิธิภาพในการปฏบิตัิ
งาน ให้แก่เจ้าหน้าทีป้่องกันบรรเทาสาธารณภยั เจ้าหน้าทีเ่ทศกจิ
และสมาชกิอาสาสมคัรป้องกันภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.)

13,308.20
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

26 โครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด 19,100.00

แผนงานการศึกษา 

27 โครงการบริหารจัดการด้านเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
ของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง

16,321,342.00

28 โครงการบริหารจดัการด้านการบรกิารของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง 2,450,935.00

29 โครงการบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมและเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง

125,764.00

30 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต�าบลบ้านกลาง

2,771,324.32

31 โครงการจัดซื้อและบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง

829,643.00

แผนงานสาธารณสุข 

32 โครงการบริหารจัดการด้านเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
ของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง

2,625,300.00

33 โครงการบริหารจดัการด้านการบรกิารของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง 1,382,091.20

34 โครงการบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมและเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง

83,368.00

35 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต�าบลบ้านกลาง

285,616.16

36 โครงการจัดซื้อและบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง

582,690.53

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

37 โครงการบรหิารจดัการด้านเงนิเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนของ
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง

2,096,786.00
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

38 โครงการบริหารจดัการด้านการบรกิารของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง 568,600.00

39 โครงการบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมและเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง

45,966.41

40 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต�าบลบ้านกลาง

171,733.00

41 โครงการจัดซื้อและบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง

121,429.00

แผนงานเคหะและชุมชน 

42 โครงการบริหารจัดการด้านเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
ของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง

5,356,351.00

43 โครงการบริหารจดัการด้านการบรกิารของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง 14,217,900.00

44 โครงการบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมและเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง

19,304.00

45 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต�าบลบ้านกลาง

2,497,671.21

46 โครงการจัดซื้อและบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง

1,798,085.02

47 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าก�าลังภายในส�านักงาน
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง

498,620.00

48 ค่าจ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 349,355.00

49 ค่าจ้างเหมาขยายเขตประปา 321,982.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

50 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต�าบลบ้านกลาง

10,000
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

แผนงานงบกลาง 

51 ค่าช�าระหนี้เงินต้น 4,431,790.92

52 ค่าช�าระดอกเบี้ย 844,993.87

53 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 696,114.00

54 ส�ารองจ่าย 178,878.40

55 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 89,773.00

56 เงินบ�ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 103,943.58

57 เงนิสมทบกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) 1,696,180.00

58 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ�านาญ (ชคบ.) 13,536.00

59 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 31,920.00

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจดัท�าระบบฐานข้อมลูท้องถิน่8

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานของเทศบาล
ต�าบลบ้านกลาง

9,970.00
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รายการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

1 ค่าก่อสร้างรางระบายน�้า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอย 10 
(ต่อจากรางระบายน�้าเดิม) ถึงล�าเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้าน
พญาผาบ ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

178,000

2 ค่าก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านต้นฮั่ง หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 
- ศรีค�า ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

1,170,000

3 ค่าก่อสร้างถนนดนิลกูรงั สถานทีก่่อสร้างบริเวณ ถนนทางหลวง
หมายเลข 1147 ถึง บรเิวณฌาปนสถานบ้านขีเ้หล็ก หมูท่ี่ 3 
บ้านข้ีเหลก็ ต�าบลบ้านกลางอ�าเภอเมอืงล�าพนู จงัหวัดล�าพนู

500,000

4 ค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ 
บ้านนายสุโรจน์ ปันแจ่ม ถึงบ้านนายบุญทรง จ�าปาโชค 
เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 3045 หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม 
ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

739,000

5 ค่าก่อสร้างรางระบายน�้า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณ
บ้านยายลูน(เดิม) ปัจจุบันบ้านนายบุญรัตน์ สารีโนศักดิ์ ถึง 
สามแยก หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ต�าบลบ้านกลาง
อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

346,000

6 ค่าก่อสร้างรางระบายน�้า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด พร้อมวางท่อ 
บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ใจเมือง ถึง บ้านพ่อหลวงม่ิง
(นายสุวชิา อริยะจกัร) ล�าเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี ่6 บ้านสงิห์เคิง่ 
ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

142,000

7 ค่าก่อสร้างรางระบายน�้า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณหอพัก
อารีมิตรหมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมือง
ล�าพูน จังหวัดล�าพูน

348,000

8 ค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง บรเิวณบ้านนายมา ธวิงค์ค�า 
ถึงบ้านนางบัวตอง มณีส้าว หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว 
ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

61,000
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย

9 ค่าก่อสร้างรางระบายน�้า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณบ้าน
นายบญุเป็ง กนัทะโล ถึง นายผล ปินตาแจ่ม หมู่ที ่7 บ้านร่องส้าว 
ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

78,000

10 ค่าก่อสร้างรางระบายน�้า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด พร้อมบ่อพัก 
บริเวณบ้านนายสุธี เผือกผาสุก ถึงบ้านนายสถาพร พรมนัส 
หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมืองล�าพูน 
จังหวัดล�าพูน

128,000

11 ค่าปรับปรงุเสริมผวิจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต บรเิวณด้านหลงั
หอพักเภาวณาแมนชั่น ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ 8 
บ้านแม่ยาก ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

448,000

12 ค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในบริเวณหมู่บ้านฝ้ายค�าแลนด์ 
(ซอยข้างฝ้ายค�าอพาร์ทเม้นต์ถึงสามแยกทางไปบ้านแม่ยาก) 
หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก

803,000

13 ค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในบรเิวณหมูบ้่านฝ้ายค�าแลนด์ หมูท่ี ่8 
บ้านแม่ยาก ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมอืงล�าพูน จงัหวัดล�าพนู

808,000

14 ค่าปรับปรุงรางระบายน�้า คสล. พร้อมเสริมขอบรางระบายน�้า
ยกขอบเสมอผิวจราจรบริเวณร้านกระเบื้องหอชัย หมู่ที่ 11 
บ้านหอชัย ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

120,000

15 ค่าก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสะพานข้ามล�าน�า้แม่ตบี หมูท่ี ่12 
บ้านแจ่มพัฒนา ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมอืงล�าพนู จงัหวดัล�าพนู

72,000
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รายการเงินนอกงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการกันเงินเบิกตัดปี

ประเภท รายการ งบประมาณ

เงนิอุดหนนุเฉพาะกจิ 1. เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,032,300.00

2.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

27,300.00

เงนิอุดหนนุเฉพาะกจิ 
(เหลอืจ่าย)

1. เงนิอดุหนุนส�าหรบัสนับสนนุการก่อสร้างอาคาร
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็และสิง่ก่อสร้างประกอบ

706,900.00

ที่ โครงการ/กิจกรรม

1 ค่าบ�ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านกลาง

3 ค่าต่อเติมอาคารนราดิศร

4 ค่าปรับปรุงอาคารส�านักงานกองช่าง

5 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง

6 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฐานเสาธงชาติ

7 ค่าก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งเลียบล�าน�้าแม่ตีบ แบบแผ่นเสียบอัดแรงพร้อม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบล�าน�้าแม่ตีบ หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ต�าบลบ้านกลาง

8 ค่าก่อสร้างถนน คสล.ของโรงเรียนเทศบาล 1บ้านกลาง ภายในศูนย์กีฬาและ
นันทนาการจามเทวี

9 ค่าติดตั้งโคมไฟถนนหลอด LED ภายในส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านกลาง

10 ก่อสร้างรางระบายน�า้บรเิวณบ้านนางระพพีร ยามะศกัดิ ์– บ้านนางมา บ้านศรชีมุ หมูท่ี ่5

11 ค่าก่อสร้างเสาธงชาติภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดซื้อและบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

กองวิชาการและแผนงาน
1. ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

2 โครงการจัดซื้อและบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

ส�านักปลัดเทศบาล
1. ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

3 โครงการจัดซื้อและบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
(แผนงานเคหะและชุมชน)

กองช่าง
1. ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
2. ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะอัดกระแทกคอนกรีต
3. ค่าจัดซื้อแท่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก
4. ค่าจัดซื้อรอกสลิงดึงสายไฟ
5. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน 

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำาปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

รายการ
ประมาณการ

(บาท)
รายรับจริง

+ สูง

- ตำ่า

รายรับตามประมาณการ
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
ภาษีจัดสรร 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รวมรายรบัตามประมาณการรายรบัทัง้สิน้

48,585,000.00
5,839,000.00

510,000.00
1,025,000.00

28,850,000.00
56,142,000.00

57,363,148.36
6,349,520.89

765,923.58
740,314.00

41,069,456.29
50,619,731.00

8,778,148.36
510,520.89
255,923.58

-      284,686.00
12,219,456.29

-   5,522,269.00

140,951,000.00 156,908,094.12 15,957,094.12

รายการ
ประมาณการ

(บาท)
รายจ่ายจริง

+ สูง

- ตำ่า

รายจ่ายตามงบประมาณการ
งบกลาง 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจ�า)
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์ 
เงินอุดหนุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมรายจ่ายตามงบประมาณการจ่ายทัง้สิน้

25,435,770.00
1,368,000.00

42,753,196.00
616,555.00

41,767,982.50
9,364,111.50
3,210,545.00
4,539,640.00
1,133,200.00

10,762,000.00

23,565,229.77 
1,368,000.00 

41,347,299.00 
583,823.00 

38,269,974.38 
8,698,186.75 
3,015,191.66 
4,446,848.30 
1,073,280.00 

10,758,700.00 

1,870,540.23 
-

1,405,897.00 
32,732.00 

3,498,008.12 
665,924.75 
195,353.34 
92,791.70 
59,920.00 
3,300.00 

140,951,000.00 133,126,532.86 7,824,467.14

    รวมรายรับสูงกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 23,781,561.26

Annual report 2019 of Baanklang Municipality92



ประมาณการรายรับและรายรับจริง ประจ�าปีงบประมาณ  2562

เทศบาลต�าบลบ้านกลาง

หมวดรายรับ
ประมาณการ

รายรับ
รวมรับจริง

สูงกว่า

ประมาณการ

ภาษีอากร 48,585,000.00 56,934,031.36 8,349,031.36

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,839,000.00 6,349,520.89 510,520.89

รายได้จากทรัพย์สิน 510,000.00 765,923.58 255,923.58

รายได้เบ็ดเตล็ด 1,025,000.00 740,314.00 -284,686.00

ภาษีจัดสรร 28,850,000.00 41,069,456.29 12,219,456.29

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 56,142,000.00 50,619,731.00 -5,522,269.00

รวม 140,951,000.00 156,478,977.12 15,527,977.12
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แสดงสัดส่วนหมวดรายรับของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง ปี 2562

ประเภทรายได้ จำานวนเงิน

รายได้ที่เทศบาลต�าบลบ้านกลางจัดเก็บเอง 64,789,789.83

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ (ภาษีจัดสรร) 41,069,456.29

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ (เงินอุดหนุน) 50,619,731.00

รวม 156,478,977.12
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รายได้หมวดภาษีอากรที่เทศบาลต�าบลบ้านกลางจัดเก็บเอง

ของปีงบประมาณ 2559 – 2562

ประเภทภาษี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 43,490,963.09 45,394,424.80 48,436,153.53 52,674,548.02

ภาษีบ�ารุงท้องที่ 106,222.35 88,686.30 98,329.75 117,621.34

ภาษีป้าย 3,457,423.84 3,887,276.00 4,011,240.40 4,141,862.00

รวม 47,054,609.28 49,370,387.10 52,545,723.68 56,934,031.36
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รายจ่ายจริง ประจ�าปีงบประมาณ 2562

เทศบาลต�าบลบ้านกลาง

สัดส่วนรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2562

ที่ รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง

1 งบกลาง 25,435,770.00 23,565,229.77

2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,368,000.00 1,368,000.00

3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ�า) 42,753,196.00 41,347,299.00

4 ค่าตอบแทน 616,555.00 583,823.00

5 ค่าใช้สอย 41,767,982.50 38,269,974.38

6 ค่าวัสดุ 9,364,111.50 8,698,186.75

7 ค่าสาธารณูปโภค 3,210,545.00 3,015,191.66

8 ค่าครุภัณฑ์ 4,539,640.00 4,446,848.30

9 เงินอุดหนุน 1,133,200.00 1,073,280.00

10 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10,762,000.00 10,758,700.00

รวม 140,951,000.00 133,126,532.86

 
 

5 ค่าใช้สอย                                41,767,982.50 38,269,974.38 
6 ค่าวัสดุ                                   9,364,111.50 8,698,186.75 
7 ค่าสาธารณูปโภค 3,210,545.00 3,015,191.66 
8 ค่าครุภัณฑ ์ 4,539,640.00 4,446,848.30 
9 เงินอุดหนุน 1,133,200.00 1,073,280.00 
10 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10,762,000.00 10,758,700.00 

 รวม 140,951,000.00 133,126,532.86 
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ประกาศสภาเทศบาลต าบลบา้นกลาง 
เรื่อง ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามญัและระยะเวลาของสมยัประชุมสามญั  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 และวนัเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญและระยะเวลา 
ของสมัยประชุมสามญัประจ าปีสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

....................................................... 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ แก้ไข       
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบมติสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ในคราวประชุมสภาเทศบาล   
ต าบลบ้านกลาง เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562 จึงประกาศก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ       
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒562 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ดังนี ้
  ๑. การประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕62 
ถึงวันที่ ๓0 พฤษภาคม ๒๕62 มีก าหนด ๓๐ วัน 

๒. การประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕62 
ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีก าหนด ๓๐ วัน 

๓. การประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕62 
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มีก าหนด ๓๐ วัน 

๔. วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 เริ่มวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕63 
ถึงวันที่ 3 มีนาคม ๒๕63 มีก าหนด ๓๐ วัน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   28   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 

  

             จ่าสิบเอก 

    (ธีระศักด์ิ  อุปะละสกุล) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

Annual report 2019 of Baanklang Municipality96



 

 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลบา้นกลาง 
เรื่อง ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามญัและระยะเวลาของสมยัประชุมสามญั  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 และวนัเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญและระยะเวลา 
ของสมัยประชุมสามญัประจ าปีสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

....................................................... 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ แก้ไข       
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบมติสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ในคราวประชุมสภาเทศบาล   
ต าบลบ้านกลาง เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562 จึงประกาศก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ       
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒562 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ดังนี ้
  ๑. การประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕62 
ถึงวันที่ ๓0 พฤษภาคม ๒๕62 มีก าหนด ๓๐ วัน 

๒. การประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕62 
ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีก าหนด ๓๐ วัน 

๓. การประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕62 
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มีก าหนด ๓๐ วัน 

๔. วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 เริ่มวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕63 
ถึงวันที่ 3 มีนาคม ๒๕63 มีก าหนด ๓๐ วัน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   28   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 

  

             จ่าสิบเอก 

    (ธีระศักด์ิ  อุปะละสกุล) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
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กิจการสภาเทศบาลตำาบลบ้านกลาง
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“ของดีบ้านเฮา” 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสถานที่สำาคัญ

พระเจ้าทองทิพย์

ตามต�านานเล่าขานกันมาของผู้เฒ่า
ผู้แก่ ประวัติของ พระเจ้าทองทิพย์ วัดขี้เหล็ก
นัน้มปีระวตัเิก่ียวข้องกบัวดัพระธาตหุรภิญุชยั 
มาตั้งแต่สมัยในอดีต ก่อนนั้นอาชีพของคนใน
หมูบ้่านเป็นช่างตเีหลก็ ทีม่ชีือ่เสยีงของจังหวัด
ล�าพูน ต่อมาวัดพระธาตุหริภุญชัยได้สร้าง
พระมหาธาตเุจดย์ีหรภุิญชยัข้ึน เมือ่สร้างเสรจ็
เจ้าผูค้รองนครล�าพูน ได้มาขอรัว้ทีวั่ดขีเ้หลก็เพือ่
น�าไปสร้างเป ็นรั้วล ้อมรอบบริเวณเจดีย ์
พระธาตุ ทางวดัได้อนญุาตให้น�าไปได้และวธิกีาร
ขนรั้วไปวัดพระธาตุหริภุญชัยนั้นใช้วิธีการ
ขนทางแม่น�้ากวง น�าใส่แพแล้วลอยไปตามน�้า 
ขึ้นฝั่งที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย

ในการสร้างเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย 
ทางวดัได้น�าทองทีเ่หลือมาหล่อเป็นพระพทุธรปู 
และได้ตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระเจ้า
ทองทพิย์ แล้วน�ามาประดษิฐานไว้ทีวั่ดข้ีเหล็ก
เป ็นการแลกเปลี่ยนที่ ให ้รั้ ว เหล็กไปกั้น
พระธาตฯุ ซึง่พระเจ้าทองทพิย์เป็นพระพทุธรปู
ทีช่าวบ้านให้ความเคารพสักการะ โดยจดัเป็น
ประเพณีสรงน�้าพระเจ้าทองทิพย์ ขึ้นเป็น
ประจ�าทุกปี ในวันแรม 8 ค�่า เดือน 9 เหนือ 
และได้สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

ปัจจุบันพระเจ้าทองทิพย์ ประดิษฐาน ณ วิหารหลวงวัดขี้เหล็ก 
หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�าพูน
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“ของดีบ้านเฮา” 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสถานที่สำาคัญ

พระพุทธชยันตี

พิธีบวงสรวงและเททองหล่อ
พระพุทธชยันตีศรีบ้านกลาง

เริ่มต้นจากกิจกรรม “ต้นไม้แห่งความดี” 
ตามโครงการเทศบาลใสสะอาด สร้างความซื่อตรง 
โปร่งใส ใฝ่คุณธรรม เป็นกิจกรรมบันทึกความดี 
หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 
ด้วยการเขียนความดีที่ต้องการท�าลงในใบโพธิ์
แผ่นทองเหลือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้า
พระบรมราชนินีาถ แล้วน�ามาผกูต้นไม้แห่งความดี 
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ท�าความดี
ที่เริ่มจากตัวเอง น�าไปสู่คนรอบข้าง สังคมและ
ประเทศชาติ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2555 จนถึง
วันที่ 5 ธันวาคม 2555

และในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ได้น�าใบโพธิ์
แผ่นทองเหลอืง จากต้นไม้แห่งความด ีทีป่ระชาชน
เขียนความดีหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ไปหล่อเป็น
พระพุทธรูปเพื่อสักการะ จ�านวน 2 องค์ เป็นการ
เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า และเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสท่ี
พระบาทสมเ ด็จพระเจ ้ าอยู ่หั ว  ทรงเจริญ
พระชนมายุ 85 พรรษา, วโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ และเฉลมิพระเกยีรต ิ60 
พรรษา สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 
โดยได้ประดิษฐานพระพุทธชยันตีไว้ ณ ส�านกังาน
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�าพูน

Annual report 2019 of Baanklang Municipality100



“ของดีบ้านเฮา” 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสถานที่สำาคัญ

วัดศรีชุม

ประวัติความเป็นมาของวัดศรีชุม

ตั้งอยู่เลขที่ 270 บ้านศรีชุม หมู่ที่ 5 ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน

วัดศรีชุม เป็นวัดโบราณท่ีน่าจะมีมา
แล้วตั้งแต่สมัยล้านนา เน่ืองจากยังหลงเหลือ
ซากโบราณสถานร้างกระจัดกระจาย อาทิ 
บ่อน�้า ร่องรอยของก�าแพงอิฐ เศษกระเบื้อง
มงุหลงัคาของวิหารหลงัเดมิ ฯลฯ ต่อมาได้รบัการ
ฟื ้นฟูสภาพให้เป็นพระอารามอีกครั้งในปี 
2452 โดยคณะศรัทธาท่ีอาศัยอยู ่ละแวก
บ้านผามววั ได้อาราธนา “พระครชูยาลงัการ์” 
จากวัดเหมืองง่า อ.เมือง จ.ล�าพูน มาเป็น
ผู ้อ�านวยการสร ้างวัด และวางรากฐาน
การบริหารปกครอง ตั้งชื่อว่า “วัดศรีชุม” 
ภาษาล้านนามกัอ่านแบบเรยีงตวัแยกพยางค์ว่า 

“วัดสะหลีจุม” หมายถึงวัดที่มีการปลูกต้น
พระศรีมหาโพธิ์ จ�านวนมากหลายต้น

ภายในวัดประกอบด้วยเสนาสนะ
ท่ีส�าคัญได้แก่ พระพุทธรูปส�าริดสมัยล้านนา 
“พระเจ้าฝนแสนห่า” พระเจดีย์รูปแบบผสม
ระหว ่ างทรงกลมลังกาที่ มีการตกแต ่ ง               
ซุ ้มจระน�าแบบพม่า-ไทยใหญ่ พระวิหาร            
พระอโุบสถหลังเก่า อาคารห้องสมดุเดมิ (ตัง้อยู่
ด้านนอกของก�าแพงแก้ว) และอาคารกุฏิ
ทรงตึกแบบตะวันตก ซึ่งในอดีตเคยเป็น
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
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อาคารที่เรียกว่า กุฏิวัดศรีชุม หลังนี้ 
เป็นผลงานของครูบาชยาลงัการ์ เจ้าอาวาสรปู
แรก โดยวตัถปุระสงค์เมือ่แรกสร้างนัน้ มคีวาม
ตั้งใจที่จะได้อาคารทรงตึกสมัยใหม่ สองชั้น
มีระเบียงทางเดินยาว และตกแต่งลวดลาย
วงโค้ง-“อาร์ค” เรียงรายในลักษณะอาเขต 
(Arcade) หรือที่นิยมเรียกกันว่า “รูปแบบ
มิชชั่น นารี” เพื่อรองรับพระภิกษุ สามเณร 
ได้จ�านวนมาก ส�าหรับใช้เป็นอาคารเรียนของ
โรงเรยีนพระปริยตัธิรรม แผนกธรรม เปิดสอน
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2468

สิ่งท่ีน่าสนใจยิ่งคือมีตัวอักษรจารึกไว้
ในช่องโค้งเหนอืบานหน้าต่างด้านนอกอาคาร
ทางทิศตะวันตก เขียนว่า ปีชวด อัฐศก 
จุลศักราช 1298 พร้อมกับการค�านวณตัวเลข
เป็น พ.ศ.2479 ให้ทราบด้วย ซึง่ไม่มผีูใ้ดแน่ใจ
ว่าตัวเลขดังกล่าว หมายถึงการระบุปีที่มีการ
อนรุกัษ์อาคารหลงันีค้รัง้ใหญ่ หรอืว่าหมายถงึ
การระบุศักราชเมื่อยุคแรกสร้างเน่ืองจาก
ครูบาชยาลังการ์เจ้าอธิการ ปกครองวัดศรีชุม
อยู่ยาวนานระหว่างปี พ.ศ.2452-2486 และ
โรงเรียนปริยัติธรรมก็เปิดการสอนมาแล้ว
ตั้งแต่ปี 2468 ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีเก่ากว่า
การระบไุว้ในช่องหน้าต่างราวหน่ึงทศวรรษ

ในยคุต่อมาได้มกีารปรบัเปลีย่นหน้าที่
ใช้สอยของอาคารดังกล่าว จากโรงเรียน
พระปริยัติธรรม กลายมาเป็นศูนย์การศึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ ตัง้แต่ปี พ.ศ.2527 

ควบคู่ไปกับการเปิดพื้นที่อาคารให้ประชาชน 
ชาวบ้านและส่วนราชการได้มีโอกาสเข้ามา
ใช้ประโยชน์ เป็นศนูย์กลางการจดัประชมุหารอื
เรือ่งราวต่างๆ ของชุมชน จนกระทัง่ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้ยกเลิกไป และ
อาคารดังกล่าวได้ปรับมาเป็นกุฏิสงฆ์อยู่ช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง

เม่ือได้มีการสร้างกุฏิหลังใหม่ส�าหรับ
เจ้าอาวาส ท�าให้กุฏิหลังนี้หมดหน้าที่ใช้สอย 
กลายเป็นสถานที่ เก็บของเก ่าภายในวัด 
กระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2548 ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ 
ใจอินทร์ (ขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งเป็นหัวหน้า
พพิธิภณัฑ์สานแห่งชาต ิหรภุิญไชย) ได้ลงพืน้ที่
ส�ารวจ วดัศรีชมุ ร่วมกบั ดร.ประสิทธิ ์จนัทกลาง 
นายกเทศมนตรีต�าบลบ ้านกลาง จึงได ้
หารือกับเจ้าอาวาส พระครูจารุตม์ อรุโณ 
ว่าเห็นควรด�าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์อาคาร
กุฏิหลังน้ี เน่ืองจากมีความงดงามในด้าน
สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึง
ความเจรญิรุง่เรอืงในด้านพระพทุธศาสนาของ
จงัหวดัล�าพนู เพือ่จะได้ใช้ประโยชน์ส�าหรบัจัดท�า
เป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด และแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนในท้องถิน่ต่อไป ซึง่ทางเจ้าอาวาสมนีโยบาย
ด้านนี้อยู ่แล้วจึงเห็นชอบ จากน้ันได้มีการ
ประสานไปยังส�านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
ให้มาเก็บข้อมูล ถ่ายภาพ ท�าผัง จัดท�าแบบ 
ประมาณการเม่ือปี พ.ศ.2549 กระท่ังได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมศิลปากร 

สถาปัตยกรรมของอาคารกุฏิวัดศรีชุม
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ให้ด�าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิวัดศรีชุม 
ระหว่างปี พ.ศ.2551-2552 จนแล้วเสร็จ

ส�าหรับด้านศิลปะสถาปัตยกรรมน้ัน 
จัดได้ว่าเป็นรูปแบบเฉพาะท่ีพบไม่มากนัก
ในเขตล้านนา กล่าวคอื เป็นอาคารก่ออฐิถือปนู
แบบตะวันตก แบบรูปทรงที่เรียกว่า อาคาร 
มชิชนันารี หรอื นโีอโคโลเนยีล มกีารเปิดพืน้ที่
ตอนในอาคารเป็นสวนโรมัน หรือ Roman 
Court ในทุกรายละเอียดจะมีการตกแต่ง
ทัง้ด้วยเคร่ืองไม้และปนูหล่อ อาท ิลกูกรงระเบยีง 
บันได ฝ้าเพดาน บานหน้าต่าง ประตู ทุกองค์
ประกอบสถาปัตยกรรมจะให้ความส�าคัญ
กบัการเน้นช่องไฟ จงัหวะ มุมฉาก ความกลมกลงึ
ของการถากไม้ ผสานกับการฉาบปูน ทาสีส้ม
อมชมพูที่ผนังด้านนอก สอดรับกับลูกกรง
ปนูหล่อ และการใช้สนี�า้เงนิเขยีนเป็นตวัอกัษร
ระบุปีศักราช(ที่สร้างหรือบูรณะ) ในช่องโค้ง
เหนือบานหน้าต่างที่ผนังอาคารด้านนอก

 เกี่ยวกับช่างฝีมือนี้ ถือว่ามีความ
ประณีตมากเป็นพิเศษ เมื่อพินิจในทุกๆ 
รายละเอยีดแล้วชวนให้สงสยัว่าอาจมีชาวตะวนัตก 
(หรืออย ่างน ้อยเคยมีประสบการณ์จาก
เมืองนอก) เป็นผู้ออกแบบ หรือให้ค�าแนะน�า
ในการควบคุมการก่อสร้าง แต่เน่ืองจากไม่มี
การบันทึกหลักฐานไว้ ทราบกันเพียงแต่ว่า 
“ครูบาชยาลังการ์” นั้นเป็นผู้กว้างขวางและ
เป็นผู ้มีรสนิยม ทั้งยังมีความสนิทสนมกับ
เจ้านายฝ่ายเหนอืทัง้ในเชยีงใหม่-ล�าพนู มาก่อน 
ซึ่งเจ้านายสายสกุลล�าพูนหลายท่านได้ส�าเร็จ
การศกึษาจากต่างประเทศ อาท ิเนเธอร์แลนด์ 

อิตาลี ฝรั่งเศส อาจเป็นไปได้ว่า ทีมช่างที่มา
มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานออกแบบก่อสร้าง
อาคารกุฏิ(หรืออาคารโรงเรียนปริยัติธรรม) 
หลังน้ี ได ้รับการคัดเลือกมาแล้วอย่างดี
โดยกลุ ่มเจ ้านายฝ ่ายเหนือ ผ ่านมายัง
ครูบาชยาลังการ์ ไม่ใช่ฝีมือช่างในท้องถิ่น

ด้วยเหตนุีเ้ม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 
ดร.เพญ็สภุา สขุคต ใจอนิทร์ จงึได้ลงพืน้ทีเ่กบ็
ภาพถ่ายกุฏิวัดศรีชุมนี้อีกครั้งภายหลังจากที่
ได้มีการบูรณะผ่านไปแล้ว 3 ปี พร้อมทั้งได้
ขออนญุาตเจ้าอาวาสในการน�าเสนออาคารหลงันี้
ต ่อสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก             
รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นฯ โดย
ได้รบัความเหน็ชอบจากทกุฝ่าย ทัง้ฝ่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ คอื เทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
และฝ่ายรับผิดชอบดูแลด้านโบราณสถาน คือ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย และ
ส�านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ จนส่งผลให้กุฏิ
วัดศรีชุมแห่งนี้ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะ
สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทปูชนียสถาน
และวัดวาอาราม ประจ�าปี 2556 - 2557 จาก
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์
ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2556 - 
2557 จากพระหตัถ์สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
กรุงเทพมหานครฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
2558
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แหล่งข้อมูล: ดร.เพ็ญสุภา  สุขคตะ ใจอินทร์ กรรมการบริหารสถาบันอาเซียนศึกษา, อาจารย์ประจ�า
หลกัสตูรปรญิญาเอก สาขาวชิาภูมภิาคลุม่น�า้โขงและสาละวินศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงใหม่ และ
อาจารย์พิเศษคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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“ของดีบ้านเฮา” 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสถานที่สำาคัญ

หอหลวง(หอจัย) พ่อปู่พญาฮุ้งขาว ประเพณีปางเก้า

ได้ก�าหนดจัดขึ้นในวันขึ้น 8 ค�่า เดือน 
9 เหนือ เป็นประจ�าทุกปี ตามค�าบอกเล่าของ
ผู ้เฒ่าผู ้แก่ ประเพณีนี้เริ่มต้นมาจากสมัย
พทุธกาล คร้ังหนึง่เมือ่พระพทุธเจ้าได้ทรงเสรจ็
มาเผยแพร่ศาสนา ณ บริเวณดอยขะม้อ 
จงัหวดัล�าพนู ในระหว่างทีเ่สดจ็เผยแผ่ศาสนา
อยูน่ัน้ มยีกัษ์ตนหนึง่ออกมาเจอและหมายจับ
พระพุทธเจ้ากิน แต่พระพุทธเจ้าได้ต่อรองว่า
ก่อนที่จะกินตนนั้น ขอให้ตัวพระพุทธเจ้า
ได้ดืม่น�า้ก่อนจะยอมให้จับกนิกเ็ลยขอร้องให้ยกัษ์
ตนนัน้ไปหาน�า้มาให้ดืม่ก่อน ยกัษ์ตนนัน้กย็อม
ไปหาน�า้มาให้เพราะต้องการ จะกินพระพทุธเจ้า

จึงยอมปฏิบัติตามค�าขอ ปรากฏว่าบริเวณนั้น
ไม่มีน�้าให้ดื่มเลย และบริเวณที่ยักษ์ไปหาน�้า
มาน้ันปัจจุบันเรียกว่า บ้านหนองแล้ง (บ้าน
ไชยสถาน) เมือ่บรเิวณนัน้ไม่มนี�า้ ยกัษ์กไ็ม่รูว่้า
จะไปหาน�้ามาจากที่ไหนได้ จึงกลับมาหา
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงแสดงปาฏิหาริย์
โดยการใช้หัวแม่มือจิ้มลงไปในบริเวณยอด
ดอยขะม้อ ปรากฏว่ามนี�า้พุง่ออกมา ยกัษ์ก็เห็น
สิง่ทีไ่ม่น่าเชือ่ จงึยอมแพ้และขอเป็นทาสรบัใช้
พระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าก็เลยส่ังให้ยกัษ์ตนนัน้
ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมและปกปักษ์รักษา
บริเวณบ่อน�้าและบริเวณรอบ ดอยขะม้อ 

ประเพณีปางเก้า บ้านหอชัย หมู่ 11

ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข 1147 หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�าพูน

รายงานกิจการประจำาปี 2562 เทศบาลตำาบลบ้านกลาง 105



รวมไปถึงคนที่อยู ่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นให้
อยู่เย็นเป็นสุขสงบร่มเย็น

ต่อมา ชาวบ้านอาศัยอยู ่บริเวณที่
พระพทุธเจ้าให้ยกัษ์ปกปักษ์รกัษานัน้กเ็สือ่มใส 
ศรัทธา เคารพบูชายักษ์ท่ีปกปักรักษาและ
ขจัดทุกข์ภัยต่างๆ ให้จึงสร้างศาลาที่พักให้ 
ณ หอเจ้าบ้านหน้าหอ ขี้เหล็ก ยักษ์ตนนี้
ได้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ตลอดมา 
เมื่อยักษ์ได้หมดอายุชัยลงจึงได้เป็นเทพ และ

อีกต� านานเล ่ ามาว ่ า  เมื่ อคราว
พระพทุธเจ้าเดนิลาทสตัธขีึน้มาเวยีงนครพงิค์
ที่ดอยม่อนหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ประทับรอย
พระบาทท่ีดอยม่อนนั้น ดอยม่อนนั้นก็เลย
ได้ชือ่ว่าดอยพระบาทสีร่อย อยูใ่นอ�าเภอแม่แตง 
จากน้ันพระพุทธเจ้าได้เดนิทางมาทางดอยยาว 
อ� า เ ภอสั นก� า แพ ง  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใหม ่ 
พระพุทธเจ้าได้ห้างบาตรที่ดอยห้างบาตร 
กอ็อกบณิฑบาตรมาถงึดอยม่อนหนึง่ (ดอยจีห่ม้อ) 
กไ็ด้พบกบัเจ้าพ่อพญาฮุง้ขาว (ซ่ึงเป็นพญายกัษ์) 
ที่ เ ฝ ้ า รั กษาดอยม ่ อนนี้  ( ดอยจี่ หม ้ อ ) 

เป็นเทพทีน่บัถอืของชาวบ้านตลอดมา ชาวบ้าน
จึงได ้ตั้งชื่อให ้ยักษ์ว ่า “เจ ้าพ่อฮุ ้งขาว” 
เวลาผ่านมาหลายปีจนชาวบ้านเรียกเพี้ยน 
ไปจนกลายเป็นเจ้าพ่อหงส์ขาว จนถึงปัจจุบัน 
ต่อมามีแม่อุ้ยหอม ซ่ึงเป็นชาวบ้านธรรมดา
แต่ชาวบ้านเช่ือว่าเป็นร่างทรงของเจ้าพ่อฮุ้งขาว 
ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาชาวบ้านทีศ่รทัธา เจ้าพ่อฮุง้ขาว 
ก็ได้จัดพิธีทรงเจ้าเป็นงานประเพณีเรื่อยมา

พ่อปู่พญาฮุ้งขาว

พระพุทธเจ้าได้พักฉันเพล พอพระพุทธเจ้าฉันเพลเสร็จแล้วไม่มีน�้าพ่อพญาฮุ้งขาวเลยอาสา
จะไปหาน�้ามาให้แต่มีข้อแม้ว่าหากพระพุทธเจ้าฉันเสร็จแล้ว พระพุทธเจ้าต้องยอมเป็นอาหาร
ของพ่อพญาฮุ้งขาวพระพุทธเจ้าเลยตอบตกลง พ่อพญาฮุ้งขาวก็ได้ไปหาน�้าไปเจอหนองหนาม
หนองหนึง่แต่ในหนองไม่มนี�า้มแีต่ไซ (ไซดกัปลา) กเ็ลยตัง้ชือ่ว่าหนองไซ อยูใ่นต�าบลป่าสัก อ�าเภอเมอืง 
จงัหวดัล�าพนู พ่อพญาฮุง้ขาวไม่ได้น�า้มาให้พระพทุธเจ้าฉนั พระพทุธเจ้าเลยชีใ้ห้พ่อพญาฮุง้ขาว
ไปทางทศิตะวนัตกกไ็ด้พบหนองน�า้แต่ในหนองน�า้ไม่มนี�า้เพราะว่ามนัแล้ง กเ็ลยตัง้ชือ่ว่า หนองแล้ง 
ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านหนองแล้ง อยู่ในเขตอ�าเภอเมืองล�าพูน
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พ่อพญาฮุง้ขาวหมดปัญญาทีจ่ะหาน�า้
มาให้พระพุทธเจ้าดื่ม พระพุทธเจ้าจึงได้บอก
ให้เจ ้าพ่อพญาฮุ ้งขาวรับศีลทุกๆข้อจาก
พระพุทธเจ้า จากนั้นพระพุทธเจ้าได้นั่งสัจจะ
อธิษฐานแล้วใช้หัวแม่มือขวากดบนยอดดอย
ม่อนน้ัน (ดอยจี่หม้อ) ขณะที่มีน�้าพุ่งขึ้นมา 
พระพทุธเจ้าจงึได้ดืม่น�า้จากบ่อทีใ่ช้หวัแม่มอืกด 
(บ่อน�้าทิพย์ดอยขะม้อปัจจุบัน)

พระพทุธเจ้าได้สร้างพ่อฤาษ ี4 ทศิ คอื
ทางทิศตะวันออก ชื่อ ฤษีเทพนิมิต
ทางทิศตะวนัตก ชือ่ ฤษีสุทัศนยัปัญญา
ทางทิศใต้ ชื่อ ฤษีวาสุเทพ
ทางทิศเหนือ ฤษีสุเทวะฤาษี

หลังจากพ่อพญาฮุ้งขาวรับศีลจากพระพุทธเจ้าแล้วพ่อพญาฮุ้งขาวได้หยุดฆ่ากินมนุษย์
เป็นอาหารและปฎิบัติธรรมตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าจนจุติเป็นเทพ

เจ้าพ่อพญาฮุง้ขาวได้ท�าสัญลกัษณ์โดยการปักเสาหลักบรเิวณพืน้ทีแ่ห่งหน่ึง (ปัจจบุนัคอื
บริเวณหอหลวงบ้านหอชัย) เพื่อเป็นที่สถิตย์เฝ้าปกปักษ์รักษาอาณาบริเวณเชิงดอยจี่หม้อ 
(ดอยขะม้อ) เพราะเลื่อมใสศรัทธาในบุญบารมีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเจ้าพ่อพญาฮุ้งขาว
จะมาเยีย่มเยยีนโลกมนษุย์โดยผ่านร่างทรง เพือ่บอกกล่าวอบรมส่ังสอนมนษุย์ให้ประพฤตปิฎิบตัิ
อยูใ่นศลีธรรม โดยผ่านร่างทรงคนแรก คอื แม่ค�าแปง อยูบ้่านเหมอืกวกั คนทีส่อง คอื แม่จนัทร์หอม 
บ้านขี้เหล็ก คนที่สาม คือ แม่บุญศรี บ้านสันป่ายางหน่อม คนที่สี่ แม่อุ้ยขัน บ้านขี้เหล็ก 
คนปัจจบุนัคอื พ่อตา  พ่อตัง้หอหลวงในขณะนัน้คอื พ่อก�านนับญุป๋ัน คนทีส่องคอื พ่อไสว บ้านขีเ้หลก็ 
ปัจจุบันคือ พ่อปัน บ้านหอชัย เจ้าพ่อพญาฮุ้งขาวมีลูกเลี้ยง คือ เจ้าพ่อคิงค�า เจ้าพ่อรามมนุษย์ 
เจ้าพ่อค�าเปียง เจ้าพ่อน้อยหล้า เจ้าพญาจ้างเผือก ซึ่งเป็นผู้คอยรับใช้เจ้าพ่อพญาฮุ้งขาว

แหล่งข้อมูล : ผู้รู้ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ 11 บ้านหอชัย
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ในปี พ.ศ.2502 เจ้าคณุศร ี นกัเทศน์ช่ือดงัของ
จังหวัดล�าพูน ได้ออกจาริกในฤดูแล้งพบปะประชาชน
และเสวนา เร่ือง พระพุทธศาสนาและความเช่ือเร่ืองผี 
โดยเล่าว่า ในทกุปี เจ้าเมอืงหละปนูผูค้รองเมอืงหละปนู
ทุกองค์จะต้องเป็นเจ้าภาพหรือร่วมท�าบุญพิธีกรรม 
อยู่ 4 แห่ง คือ 1 กู่แดง ต�าบลริมปิง 2. วัดประตูป่า 3. 
หอข้างศาลากลางจงัหวดัล�าพนู (อนสุาวรย์ีเจ้าแม่จามเทวี

“เล่าขานต�านานหอจัย โดย สส.สงวน  พงษ์มณี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล�าพูน”

ปัจจุบัน) 4. หอจัย (บ้านหอชัย ต�าบลบ้านกลาง)  สถานที่ทั้ง 4 แห่ง เจ้าเมืองหละปูนทุกองค์
ต่างเชือ่ว่าเป็นสถานทีท่ีส่ถติย์ของผีเมง็ซึง่เป็นบรรพบรุษุของคนหละปนู แต่สถานทีท่ีเ่จ้าเมอืงหละปนู
เลือกที่จะมาร่วมท�าพิธีกรรมด้วยตนเองเป็นประจ�าทุกปีและทุกองค์ คือ หอจัย เพราะเชื่อว่า
บรรพบรุษุของคนหละปนูคอื เมง็ พระนางเจ้าจามเทว ีคอื เมง็คะบตุร (เป็นลกูของเมง็) ในอดตี
เมอืงหละปนูมผีูค้นทีป่ระกอบด้วย เมง็ ม่าน (พม่า) มอญนอกจากนัน้แล้ว ในอดตีหอจยัยงัเป็นที่
เคารพนบัถอืของพญาผาบ พญาผาบผูต่้อต้านการเก็บขดูรดีภาษจีากประชาชน จากการปกครอง
ของรฐัในสมยันัน้ เป็นอย่างมาก เพราะพญาผาบจะออกรบครัง้ใดกต้็องมาขอพร ขอโชค ขอชยั 
(ขอจยั) และจะรบชนะทุกครัง้ทีม่าขอพรตลอดจนเป็นสถานทีข่อโชคลาภ ขอพร ขอชยั (ขอจยั) 
เป็นสถานทีย่ดึเหนีย่วศนูย์รวมจติใจของคน ในอดตี ค�าว่า “จยั” หมายถงึ โชคลาภ ชยัชนะ

ในอดตีพิธกีรรมเซ่นไหว้หอจยั มอียู ่3 มมุ ซ่ึงลกัษณะการเซ่นไหว้มลัีกษณะและความหมาย
ที่แตกต่างกันคือ

มมุเมง็ ซึง่ถอืว่าเป็นบรรพบรุษุของคนหละปนู คนทีก่ราบไหว้เมง็ เพือ่ขอพรเกบ็เกีย่ว พชืผล 
ทางการเกษตร ขอให้ปลกูข้าวได้ผลผลติด ีไม่มแีมลงมารบกวน ขอพรเก่ียวกบัการเจบ็ไข้ได้ป่วย 
หายป่วย (ลักษณะเด่นของมุมผีเม็ง คือ การเซ่นไหว้จะต้องมีน�้าปลาร้าทุกครั้ง

มมุมอญ การเซ่นไหว้ผมีอญ เป็นเร่ืองการแต่งกายทีส่วยงาม การละเล่น การร่ืนเรงิ การร่ายร�า
มุมม่าน (พม่า) การเซ่นไหว้ผีม่าน เป็นเรื่อง เครื่องดนตรี ปี่พาทย์ ฆ้องกลอง

การเซ่นไหว้พิธกีรรมของหอจยั จะมีการเตรียมของเซ่นไหว้หมุนเวยีนกนัในรอบ 4 ปี คือ 
ปีที่ 1 หมู ปีที่ 2 หมู ปีที่3 หมู ปีที่ 4 ควาย (ต้องเป็นควายแรว คือ ควายหนุ่ม)

ลูกชายเจ้าฟ้าฮ่วน หลานเจ้าชัยลังกา ชื่อจิ๋น บวชเรียนตั้งแต่อายุ 9 ปี จนได้เป็น
เจ้าอาวาสสะดือเมือง วัดพระธาตุหริภุญชัย คนล�าพูนเรียกท่านว่า เจ้าตุ๊ลุงจิ๋น ท่านเล่าเรื่อง 
การนับถือผีบรรพบุรุษว่า
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คนล�าพูน เราถือผีคุ้มครองบ้านเรือน 
เรยีกว่าผหีอผีเฮอืน มผีูคุ้ม้ครองชมุชน หมูบ้่าน 
เรียกว่า “หอเจ้าที่” หรือ “เสื้อบ้าน” และที่
แตกต่างจากจงัหวัดอืน่ของเขตภาคเหนอืตอนบน
คือ พญาเจ้าเมืองล�าพูน ยังได้สร้างหอผีเก้า 
เพือ่ช่วยกนัคุม้ครองเมือง เพ่ือเป็นทีร่วมจติใจ
ของชาวบ้าน และมอบให้ ขุน ต้าว พญา 
ไปดูแลและเป ็นหลักในการจัดพิธีกรรม
การขอบคุณผีบรรพบรุษ ทางทิศตะวันตก
เมอืงล�าพูน มหีอผเีก้าตัง้แต่อยูท่ี ่กู่แดง ต�าบลรมิปิง 
อ�าเภอเมืองล�าพูน มีต้าวแสนยศเป็นคนดูแล 
ทศิเหนอืม ีพญาปันทะ เป็นคนดูแลหอผเีก้าซ่ง
ตัง้อยูท่ีว่ดัประตูป่า ต�าบลประตปู่า อ�าเภอเมอืง
ล�าพูน ทิศตะวันออก มีพญาผาบเป็นผู้ดูแล
หอผีเก้าอยู่เขตต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมือง
ล�าพูน

หอผเีก้าทีบ้่านกลาง ท�าไมมช่ืีอเรยีกว่า 
“หอจัย” เพราะว่า คนล�าพูนท่ีเรียกว่า 
“หอจยั” อย่างนี ้ได้รับการยอมรบัโดยทัว่ไปว่า 
ถ้าต้องการจัยชนะ (ชัยชนะ) ในทุกเรื่อง 
ต้องมาบนขอพรจากหอจัยแห่งนี้

อ า จ เป ็ น เพร าะผู ้ ดู แ ลหอนี้ คื อ 
พญาผาบ พญาผาบเป็นผูต่้อต้านสยามประเทศ 
สยามประเทศจึงถือว่าพญาผาบ เป็นกบฎ 
ส่วนคนล�าพนู เชยีงใหม่ และคนทางภาคเหนอื
ตอนบน กลับมองว่า พญาผาบ คือวีรชน 
เพราะพญาผาบไม่เหน็ด้วยในเรือ่งการลงโทษ
ชาวนาผู ้ไม ่มีเงินเสียภาษี พญาผาบ คือ 
ผู้มีความกล้าหาญที่ช่วยเหลือชาวนา ซ่ึงถูก
นายภาษีจับกุม ความเป็นวีรชนของพญาผาบ 

ท่านจะหาอ่านได้จาก ต�านานเจ้าราช ต�านาน
ยอดลาน และต�านานอ้ายแขนส้ัน ซ่ึงตีพิมพ์
ในยุคสมัยของครูบาศรีวิชัย

ในปี พ.ศ.2513 ผมได้เดินทางไปเป็น 
อาสาสมัครเป็นทหารไปรบเวียดนาม ทหารที่
ถูกส่งไปรบเวียดนามจะเดินทางไปขอพร
เจ้าราชบุตร ณ คุ้มเจ้าเมืองเชียงใหม่ และ
หลังจากน้ันทหารที่อาสาไปรบก็รวมกลุ่ม
ผูม้คีวามเชือ่เรือ่ง หอจยั และกูช้่าง กจ็ะเดนิทาง
มาขอพร และขอยืมหิน และเศษอิฐ น�าติดตัว
ไปคุ้มครองตัวเอง และเมื่อรบชนะกลับมา
ต้องน�ามาคืน หอจัย ที่เดิม คนล�าพูนส่วนหนึ่ง
ไม่ว่าจะไปท�ากจิการอะไร หากต้องการชยัชนะ
ต้องมาขอพรหอจัย

“นายกฯ ประสทิธิ ์จนัทกลาง เป็นเดก็วดั
ร่วมสมัยเดียวกับผม ท่านมีความประสงค์
อยากจะสร้างบูรณะหอจัยให้เป็นศูนย์รวมใจ 
ท ่านก็ฝากผมในฐานส.ส. ไปอธิบายถึง
ความจ�าเป็นในการสร้างหอจัย เพื่อเป็นศูนย์
รวมจิตใจคนล�าพนู เมือ่กรมส่งเสรมิการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เหน็ด้วยกับข้อเสนอของเทศบาล
ต�าบลบ้านกลาง หอจัยใหม่อย่างที่เราได้เห็น
จึงเกิดขึ้น”

“ผมขอเป็นตัวแทนชาวบ้าน ขอบคุณ
ในเจตนาดีของ นายกประสิทธ์ิ จันทกลาง 
ที่ท�าให้ “หอจัย” เป็นจุดรวมใจของคนล�าพูน
อย่างสง่างาม” สส.สงวน  พงษ์มณี กล่าว
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เดมิตัง้อยู ่ณ บ้านท่าล้อ-ศรคี�า หมูท่ี ่2 
ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน 
เป็นสถานทีช่าวต�าบลบ้านกลาง ภาคภมูใิจและ
เคารพนบัถอื โดยได้ร่วมมอืร่วมใจดแูลพฒันา
ต่อมาจากบริษัทศริิมณ ีจ�ากดั ผูจ้ดัสร้าง หลงัจาก
ที่บริษัทศิริมณีได้มอบไว้ให้เป็นสมบัติของ
จงัหวดัล�าพนูแล้ว อนสุาวรย์ีพระนางจามเทวี
แห่งน้ี เร่ิมมาจากทีบ่ริษทั ศริมิณ ีจ�ากัด ได้จดัซ้ือ
ทีด่นิในเขตหมูบ้่านหมูท่ี ่2 และหมูท่ี ่5 ต�าบล
บ้านกลาง จ�านวนหลายร้อยไร่ เพือ่พัฒนาและ
จดัสรรขายให้แก่บคุคลทัว่ไป ในนามโครงการ 
“คุ้มเทว”ี ซึง่ทางผูบ้รหิารบรษิทัฯ ได้พจิารณา
เห็นว่าเพ่ือเป็นศิริมงคลกบัโครงการฯ และพืน้ที่ 
จึงได้ตกลงจัดสร้างอนุสาวรีย์ของพระนาง
จามเทวมีาประดษิฐ์สถานไว้ ณ ทีห่น้าโครงการฯ 
ซึง่ได้ให้ชือ่บรเิวณนีว่้า “ลานเจ้าแม่” บรษัิทฯ 
ได้ว่าจ้างให้โรงหล่อสุโขทัยเป็นผู้ด�าเนินการ
หล่อองค์ฯ เมือ่วนัที ่4 มนีาคม พ.ศ. 2538 ได้

อัญเชิญองค์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เข้าสู่
เ มืองล�าพูน (หริ ภุญชัย) โดยได ้น�าองค ์ 
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเสด็จเลียบนคร
หรภิญุชยั (เมอืงล�าพนู) เสรจ็แล้วกไ็ด้อญัเชญิ
ขึน้ประดษิฐ์สถาน ณ แท่นท่ีประทบั “คุม้เทว”ี 
วนัที ่ 5 มนีาคม พ.ศ. 2538 เวลา 10.30 น. 
บริษัท ศิริมณี จ�ากัด ได้ท�าพิธีมอบองค์
อนสุาวรีย์และทีด่นิลานเทว ีให้แก่จงัหวดัล�าพนู 
โดย นายเถกงิศกัดิ ์พฒัโน ผูว่้าราชการจังหวดั
ล�าพูน เป็นผู้รับมอบ นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา
องค์อนสุาวรีย์แห่งปฐมกษตัรีแห่งนครหรภุิญชัย 
กไ็ด้เด่นตระหง่าน เป็นศกัดิศ์รเีป็นท่ีเคารพบชูา
ของชาวต�าบลบ้านกลางตลอดมา

ซึง่ต่อมาในปี พ.ศ.2561 เทศบาลต�าบล
บ้านกลาง น�าโดย ดร.ประสทิธิ ์จนัทกลาง อดตี
นายกเทศมนตรตี�าบลบ้านกลาง ได้ด�าเนนิการ
ก่อสร้างลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ณ 

“ของดีบ้านเฮา” 

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
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ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาล
ต�าบลบ้านกลาง หมูท่ี ่2 บ้านท่าล้อศรคี�า โดย
ได้มกีารอญัเชญิองค์อนสุาวรย์ีพระนางจามเทวี 
จากบริเวณแท่นประทับด้านหน้าคุ้มเทวีเดิม 
มาขึน้ประดษิฐาน ณ แท่นประทบัลานอนสุาวรย์ี 
แห่งใหม่ ในศนูย์กฬีาและนนัทนาการจามเทวี
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ทัง้นี ้ เพือ่ความเป็น
สริมิงคลของชาวต�าบลบ้านกลาง ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ของทกุปีจะมพีธิบีวงสรวง กราบไหว้
ขอพร องค์อนสุาวรย์ีพระนางจามเทว ีและใน
วันครบรอบการสวรรคตตามปฏิทินจันทรคติ 

จะได้จัดพิธีบวงสรวงกราบไหว้ เพื่อร�าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ ของปฐมกษัตรีแห่งนคร
หรภิญุชยัสบืมา

การเดนิทาง: รถส่วนตวั จากแยกบ้ิกซี
ล�าพนู มาตามถนนทางหลวงหมายเลข 1147 
ถงึสามแยกตลาดอนิทร เลีย้วขวา มาตามถนน
บ้านกลาง ดอยต ิประมาณ 3 กม.ถงึป้ายซุม้
บอกทางเข้าศูนย์กฬีาและนนัทนาการจามเทวี
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ลานอนุสาวรีย ์
พระนางจามเทว ีอยูด้่านในศนูย์กฬีาฯ

ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลต�าบลบ้านกลาง

เทศบาลต�าบลบ้านกลางได้ด�าเนนิการจัดซือ้ทีด่นิบรเิวณบ้านท่าล้อ-ศรคี�า หมู ่2 จ�านวน 
94 ไร่ 24 ตารางวา เพื่อด�าเนินการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลต�าบล
บ้านกลาง และได้มพีธิเีปิดอย่างเป็นทางการ โดยอธบิดกีรมพลศกึษา ไปเมือ่เดือนมีนาคม 2562 
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้วนัน้ ซ่ึงเทศบาลได้รบัสนบัสนนุงบประมาณจากกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
จ�านวนกว่า 24 ล้านบาท ประกอบด้วย สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน อัฒจรรย์มีหลังคา 
โรงยิมเนเซียม สนามฟุตซอล นอกจากน้ีเทศบาลยังได้ด�าเนินงาน โครงการขุดสระเก็บน�้าดิบ 
พร้อมก่อสร้างระบบประปาผวิดินขนาดใหญ่, สระกักเก็บน�า้ท�าแก้มลิงเพือ่แก้ไขปัญหา น�า้หลากและ 
กกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ในหน้าแล้ง, ก่อสร้างรัว้สนามกฬีาพร้อมซุ้มทางเข้าฯ, ลานอนุสาวรีย์พระนาง
จามเทว ีปฐมกษัตรีแห่งนครหรภิญุชยั, อาคารเรอืนไทยศนูย์พัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอายุ นอกจากนี้เทศบาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ก่อสร้างอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 ห้องเรยีน ของโรงเรียนเทศบาล 1 
บ้านกลาง โดยในอนาคต เทศบาลฯจะขยายชัน้เรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา เป็นชัน้เรยีนกฬีา
อย่างน้อย 1 ห้องเรียน โดยจัดประเภทให้เดก็นกัเรยีนได้เลอืกเรยีนรูต้ามความถนดัในกฬีาเฉพาะด้าน 
ตลอดจนขณะนีไ้ด้มปีระชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ เป็นสถานท่ีออกก�าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
เป็นจ�านวนมาก ประกอบกบัศนูย์กฬีาและนนัทนาการเทศบาลต�าบลบ้านกลาง ได้รบัการคัดเลือก
ให้เป็นสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตริะดบัอ�าเภอ จงึได้มแีนวคดิในการจดัพืน้ทีส่วนสาธารณะ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว มุ่งสร้างป่าชุมชน “ป่าในเมืองอุตสาหกรรมปอดแห่งใหม่ของคนล�าพูน” 
เพือ่ให้เป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละเป็นแลนด์มาร์ค (Land Mark) แห่งใหม่
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ของต�าบลบ้านกลาง และจงัหวดัล�าพนู ประกอบด้วย 
แหล่งเรียนรู้นิทรรศการพระราชประวัติ พระราช
กรณยีกจิ ของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั 
รชักาลท่ี 10 และต้นไม้ประจ�ารชักาล “ต้นรวงผึง้” 
ซึ่งเป็นไฮไลท์ จุดเด่นของสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกยีรตฯิ แห่งนี,้ สวนอนรุกัษ์สมนุไพรผกัพืน้บ้าน 
ที่นับวันใกล้จะสูญหายไปจากชุมชน ซึ่งอยู่บริเวณ
อาคารทรงไทยประยุกต์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯ ด้านข้าง
ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ในศูนย์กีฬาฯ, 
สวนป่าชมุชนทีม่กีารรักษาระบบนเิวศน์ให้ใกล้เคยีง
ป่าธรรมชาต ิพร้อมสะพานไม้ สกายวอร์ค (Sky Walk) 
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ชมสวนป่าและสระ
กักเก็บน�้าในมุมสูง, สวนสุขภาพของครอบครัว 
เพื่อการออกก�าลังกาย, สนามเด็กเล่นประเทือง
ปัญญา, แหล่งจัดจ�าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อาหารสุขภาพปลอดสารพิษ พร้อมติดตั้งแผง
โซลาร์เซลล์ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดสามารถน�ามาใช้ให้เกิด
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ประโยชน์กับองค์กร เป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานทางเลือก และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจุดเริ่มต้นของแนวคิดการสร้าง
สวนป่านี้ เกิดจากการ ที่ได้น�าคณะสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการฯ, พนักงานเทศบาลฯ 
และกลุ่มพลังมวลชนต�าบลบ้านกลาง ไปศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริฯ และสวนป่า ปตท.กรุงเทพมหานครฯ ประกอบกับสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมโลก
ทกุวนันีไ้ด้ถกูท�าลายลง อย่างมาก มนษุย์เราก�าลงัเผชญิกบัปัญหาโลกร้อน ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 
ภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งเราควรตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นทรัพย์ล�้าค่าท่ีมนุษย์จะสามารถเก็บเกี่ยวใช้สอยไปได้ตลอดหลายรุ่นคน 
รวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชนในอนาคต 
จึงเกิดเป็นแนวคิดการสร้างสวนป่าชุมชนในพ้ืนที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ แห่งน้ี เน่ืองจาก
ป่าไม้ ต้นไม้ เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างระบบนิเวศน์ และความสมดุลของธรรมชาติ
ทั้งหมด จึงได้มีการออกแบบวางผังการจัดพื้นท่ีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้ขอ
ความอนุเคราะห์คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ออกแบบวางผังสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ ตามแบบ อารยสถาปัตย์ ให้มีความเหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มพื้นที่ และได้ขอความร่วมมือ ขออนุเคราะห์ ขอรับบริจาคต้นไม้จากส่วนราชการ 
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ทัง้ในระดบัภาค จงัหวดั อ�าเภอ ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน บริษทั ห้างร้านในนิคมอุตสาหกรรมฯ 
ในพื้นที่ร่วมบริจาคต้นไม้ หรือไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดล�าต้นใหญ่แข็งแรง สามารถล้อมเพื่อน�ามาลง
ปลกูในพ้ืนทีไ่ด้และในส่วนของสิง่ก่อสร้าง อาคารประกอบฯ ต่างๆ ตลอดจนถึงสะพานไม้เส้นทาง
เดินศึกษาธรรมชาติ (Hardscape) ได้ประมาณการงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 
201 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณจากงบสนบัสนนุเพือ่การจดัสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรตฯิ 
ระดบัอ�าเภอ ส่วนหนึง่, งบประมาณของเทศบาลต�าบลบ้านกลางจดัสรรอกีส่วนหนึง่ และขอรบั
การสนบัสนนุงบประมาณเพิม่เตมิจากบริษทัเอกชน อกีส่วนหนึง่สมทบ โดยคาดหวงัการด�าเนนิงาน
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3-5 ปี ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ในการร่วมด้วยช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นผลสัมฤทธ์ิและเป็นรูปธรรมได้โดยเร็วที่สุด
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“ของดีบ้านเฮา” 

อนุสาวรีย์พญาผาบศัตรู

จากการเล่าขานสืบต่อกันมา สนันษิฐาน
ว่า พญาผาบ น่าจะเป็นไทเขนิ (เงีย้ว) หรอือาจ
เป็นเชื้อเจ้านายสายเหนือ หรือเป็นชาวบ้าน
ธรรมดาสามญั โดยได้บวชเรยีนอยูท่ีว่ดัสนัป่าสกั 
ปัจจบุนัตัง้อยูท่ี ่หมู ่3 ต�าบลหนองจ๊อม อ�าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากน้ันได้
อปุสมบท มฉีายาว่า เตจ๊ะภกิข ุ ท่านเลือ่มใส 
มุง่มัน่เล่าเรียนจนแตกฉาน ทัง้ภาษาบาล ีภาษาขอม 
ภาษาอกัขระพ้ืนเมอืง แล้วเล่าเรยีนไสยศาสตร์ 
เวทมนต์คาถาอาคมเก่งกล้า จนมีผู้คนหนุ่มๆ 
สมยันัน้นยิมมาถวายตวัเป็นศษิย์มากมาย

ต่อมาสกึออกมาเป็นฆราวาส จงึมคีน
เรยีกนามตามฉายาว่า เตจ๊ะ หรอืหนานเตจ๊ะ 

และด้วยความทีม่วีชิาอาคมคงกระพนั มคีวาม
สามารถในการใช้อาวุธ เรื่องราวโด่งดังไปถึง
เจ้าผูค้รองนครเชยีงใหม่ยคุนัน้ คอื พระเจ้ากาวโิลรส 
มคี�าสัง่ให้ไปรับราชการ และได้รบัการแต่งต้ัง
ให้เป็นต�าแหน่งแม่ทพัหลวง หรอืทหารเอกของ
เมืองเชียงใหม่ รับใช้ปกครองดูแลบ�าบัดทุกข์
ให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองมาตลอด ต่อมาเกิด
เรื่องราวไม่สงบทางตอนเหนือตอนบนของ
เมืองเชียงใหม่ หรือ เขตล้านนาในดินแดน
รฐัฉานของพม่า หรอืพวกกบฏเงีย้วก่อกวนอยู่
เนอืงๆ เจ้าครองนครเมอืงเชยีงใหม่จงึมอบหมาย
ให้หนานเตจ๊ะแม่ทัพใหญ่ออกไปท�าการรบ
ปราบพวกกบฏเงี้ยวและพวกฮ่อจนได้รับ

ประวัติพระยาปราบสงคราม (พญาผาบ)
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ชยัชนะกลบัมา พระเจ้ากาวโิลรสได้เสนอความดี
ความชอบไปยงัเมอืงหลวง หรอื สยาม ได้รบั
การแต่งตั้งให้เป็นพระยาปราบพลมาร หรือ
พญาปราบสงคราม แต่ผู้คนจะเรียกท่านเป็น
ส�าเนียงท้องถิ่น ภาษาค�าเมืองว่า พญาผาบ 
ปราบฮ่อ นัน้เอง

ต่อมาทางการเมืองสยามจะท�าการ
รวบรวมหัวเมือง แคว้นเขตมารวมกันจะ
ปกครองโดยให้ขึ้นอยู่ในระบบการปกครอง
ตามกฎหมาย ออกกฎระเบียบยกเลิก
การปกครองแบบเดมิทีม่เีจ้าขนุมูลนาย เจ้านคร
ต่างๆ ให้มาเป็นการปกครองแบบให้มเีสนาหก
ที่ประกอบด้วย กรมมหาดไทย กรมทหาร 
กรมคลงั กรมยตุธิรรม กรมวงั กรมนา ตอนนัน้
พญาผาบได้จัดเก็บภาษี ครอบครัวใดมีการ
ซือ้-ขายกนัก่อนเกบ็เพยีง 5 รปีู แต่เจ้านายทีม่ี
อ�านาจคนใหม่กับน้อยวงศ์ และทหารหลวง
จดัเกบ็ครอบครวัละ 50 ถงึ 200 รปีู ชาวบ้าน
ที่ไม่สามารถจ่ายภาษีได้ก็ถูกจับไปทรมาน 
บรรดาญาติๆ เข ้ามาร้องเรียนพญาผาบ 
ผญาผาบได้น�าก�าลงัไปขับไล่ทหารหลวงให้ออก
ไปจากเขตหมู ่บ้านและแคว้นจ้อมทหารท่ี
ถูกเกณฑ์มาดูแลการเก็บภาษีรู้ดีว่าพญาผาบ 
ท่านเป็นคนเดด็เดีย่วพดูค�าไหนค�านัน้ จงึกลบั
ไปบอกเรื่องราวให้นายเก็บภาษีฟังยังความ 
นครเชียงใหม่ขอให้พวกเก็บภาษีลดหย่อน
ผ่อนปรนกนับ้าง ฝ่ายเจ้าหน้าทีจ่ดัเกบ็ทีแ่ขง็ข้อ 

เพราะอ้างอ�านาจจากส่วนกลางและเจ้านาย
ฝ่ายเหนือที่หลงกลเห็นผิดเป็นชอบ ถึงแม้
พญาผาบไปเจรจาถึงสิบครั้งสิบคราก็ตาม 
เหตุกลับยิ่งเลวร้ายไปเรื่อยๆ มิหน�าซ�้าฝ่าย
จัดเก็บภาษีได้ส่งสาส์นไปฟ้องกรมราชเลขา 
ที่ สนามหลวงถวายข ้อความเท็จทูลว ่ า 
พญาผาบ คิดแข็งกระด้าง ท�าการก�าเริบ
ก่อการกบฏต่อราชบลัลงัก์

พญาผาบ ถูกตราหน้าว่าเป็นกบฏ
ในบัดดล ทางผู ้ก ่อความเดือดร ้อนและ
เบยีดเบยีนชาวบ้านได้ขอก�าลงัไปยงักรงุสยาม 
พร้อมจังหวัดใกล้เคียง มีทั้งปืนไฟ อาวุธที่
ทนัสมยัเพือ่มาห�า้หัน่กองทพัพญาผาบ แต่กย็งั
มีเจ ้าเมืองฝ่ายเหนืออีกหลายองค์เข ้าใจ
สถานการณ์คอยช่วยเหลือพญาผาบอย่างลับๆ 
เพราะพญาผาบท่านเป็นบุคคลที่กว้างขวาง 
มีเหตุมีผลเสียสละเพื่อส่วนรวม ท�านุบ�ารุง
บ้านเมืองมาตลอด คุณความดีของพญาผาบ
ปราบพลมารเป็นทีเ่ลือ่งลอื ท�าให้ชาวบ้านเกดิ
ความเลือ่มใส และเล่าขานสบืทอดกนัต่อมา

อนุสาวรีย์พระยาปราบศัตรู ตั้งอยู่ใน
บริเวณวัดพญาผาบ หมู่ 1 ต�าบลบ้านกลาง
อ�าเภอเมอืงจงัหวดัล�าพนู โดยมพีระครสูถาพร
ธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดพญาผาบและคณะ
ศรทัธาวดัพญาผาบ ร่วมกนัดแูลรกัษาสถานที่
ดงักล่าว
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“ของดีบ้านเฮา” 

หอพระไตรปิฏกวัดร่องส้าว

ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�าพูน
หอพระไตรปิฏกวัดร่องส้าว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552 เป็นสถานที่บรรจุพระไตรปิฏก ภาษา

บาลี-ล้านนา ,คัมภร์ใบลานโบราณ (ธรรม, ปั๊บสา) และพระพุทธรูป 2,500 องค์ โดยมีท่าน
พระครสูภุทัรกจิจาภรณ์ เจ้าคณะต�าบลบ้านกลาง เจ้าอาวาสวดัร่องส้าว รวมถงึอบุาสก อบุาสิกา 
ร่วมกันถวายปัจจัยในการก่อสร้าง รวม 8,900,000 บาท
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ผ้ายกดอกทอมือ บ้านศรีชุม

“ผลิตภัณฑ์ชุมชน” 

ผ้ายกดอกทอมือ เป็นงานที่ละเอียดอ่อนมาก จะท�าช้ินงานตามขนาดการใช้งานและ
ความยากง่ายของลวดลาย ผ้ายกดอกทอมือใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ตัดเป็นชุดไทย ใช้เป็นเครื่อง
ประดับตกแต่งบ้าน และเป็นของฝาก ของที่ระลึก การจ�าหน่ายมีผู้มารับซื้อถึงที่ และน�าไป
จ�าหน่ายเอง หรอืมผีูส้ัง่ท�าเป็นการพเิศษ ปัจจบุนักลุม่อาชพีทอผ้ายกดอกทอมอื ตัง้อยูบ้่านเลขที่ 
19 หมูท่ี ่5 บ้านศรชีมุ ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมอืงล�าพนู จังหวดัล�าพนู โทรศพัท์ 087-1883075
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ดอกไม้ผ้าใยบัวและพวงหรีด บ้านท่าล้อ-ศรีคำา

“ผลิตภัณฑ์ชุมชน” 

อาชพีผลติดอกไม้ผ้าใยบวัและพวงหรดีเกดิจากการทีใ่นวดัและในหมูบ้่านมงีานพธิมีงคล
หรอืงานศาสนพธีิต่างๆ มกัจะต้องยมืหรือซือ้ดอกไม้เพือ่ประดบังานพธิอียูเ่สมอ จึงเกดิการเรยีนรู้
ที่จะท�าดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว อาศัยการใช้ทักษะ การสังเกต การเรียนรู้และเริ่มลงมือ
ปฏบิตัจิริง เพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ์มรีปูแบบสวยงาม จงึเกดิการก่อตัง้กลุม่อาชพีผลติดอกไม้ผ้าใยบวั
และพวงหรีด เมื่อปี พ.ศ.2548 ตลอดระยะเวลาการจัดตั้งกลุ่มได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้
ประดิษฐ์จากผ้าใยบวัหลากหลายรูปแบบจนเป็นผลติภณัฑ์ทีส่ามารถน�าไปสูก่ารจ�าหน่ายทัง้ตลาด
ในระดับต�าบลระดับอ�าเภอและต่างจังหวัด การจ�าหน่ายสามารถติดต่อซื้อ หรือสั่งจัดท�าได้ ณ 
ที่ท�าการของกลุ่มอาชีพ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 112 หมู่ 2 ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัด
ล�าพูน โทรศัพท์ 095-7891653
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พริกลาบ บ้านพญาผาบ

พรกิลาบใช้เป็นเครือ่งปรงุลาบ เช่น ลาบหม ูลาบควาย เครือ่งย�าเนือ้ไก่ ย�าเหด็ฟาง หรอื
ใช้ท�าน�้าจิ้ม หมูย่าง ในส่วนของการจ�าหน่ายสินค้ามีการวางจ�าหน่ายตามร้านค้าของช�าทั่วไป 
ตลาดสดและมีผู้ค้ารับไปจ�าหน่าย ปัจจุบันกลุ่มอาชีพผลิตพริกลาบ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 115/1 
หมูท่ี ่1 บ้านพญาผาบ ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมอืงล�าพนู จังหวดัล�าพนู โทรศพัท์ 089-6313626

“ผลิตภัณฑ์ชุมชน” 
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นำ้าพริกตาแดง บ้านสิงห์เคิ่ง

น�้าพริกตาแดงใช้เป็นเครื่องเคียง รับประทานกับข้าวเหนียว ผักต้มสุก แคบหมู หมูทอด
และใช้เป็นส่วนประกอบท�าน�้าจิ้ม รับประทานกับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น มะม่วง มะยม เป็นต้น 
ปัจจบุนักลุม่อาชพีการท�าน�า้พรกิตาแดง ตัง้อยูบ้่านเลขที ่16/2 หมูท่ี ่6 บ้านสิงห์เค่ิง ต�าบลบ้านกลาง 
อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

“ผลิตภัณฑ์ชุมชน” 
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ข้าวไรซ์เบอร์รี่โรงสีประชารัฐ บ้านประตูโขง

“ผลิตภัณฑ์ชุมชน” 

ปัจจบุนักลุม่อาชพีผลิตและจ�าหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รีป่ระตทูพิย์ และข้าวสารคัดคุณภาพดี
รวงทิพย์ ตั้งอยู่ที่โรงสีข้าวชุมชนประชารัฐ บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอ
เมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน ติดต่อสอบถามได้ที่นายธรรมนูญ  สิงห์ค�าวัง ผู้ใหญ่บ้านประตูโขง 
โทรศัพท์ 096-0239690
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สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ บ้านแจ่มพัฒนา

“ผลิตภัณฑ์ชุมชน” 

ผลติภณัฑ์ของกลุม่อาชพีส่วนมากจะเป็นกระด้ง ซึง่เป็นทนียิมกนัมากในการเกษตร เช่น 
เกษตรกรชาวสวนล�าไย น�าไปเป็นที่รองวางล�าไย ในการอบแห้ง หรือการแกะล�าไย มีการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากต่างต�าบล ต่างอ�าเภอ ปัจจุบันกลุ่มอาชีพสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ ตั้งอยู่เลขที่ 170 
หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน โทรศัพท์ 053-
527128 และบ้านเลขท่ี 47/3 หมู่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมืองล�าพูน 
จังหวัดล�าพูน โทรศัพท์ 086-9126876
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เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริม
การมส่ีวนร่วมของประชาชน จากสถาบนัพระปกเกล้า โดยม ีศาตราจารย์วฒุสิาร ตนัไชย เลขาธกิาร
สถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีส่มคัรเข้าร่วมโครงการและผ่านการคดัเลอืก ในการประชุมวิชาการสถาบนัพระปกเกล้า 
ครั้งที่ 21 ประจ�าปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด�าเนินนอก กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

ส�าหรับเทศบาลต�าบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�าพูน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบัน
พระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน ซึง่เป็น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1 ใน 22 แห่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในด้านดังกล่าว

รางวัลเกียรติยศ ประจำาปีงบประมาณ 2562

ใบประกาศเกียรติคุณ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จากสถาบันพระปกเกล้า
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รางวัลเกียรติยศ ประจำาปีงบประมาณ 2562

เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนดีเยี่ยมระดับพื้นที่ โดยเข้ารับโล่

รางวัลจากนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม เมือ่วนัที ่12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรงุเทพฯ ในงานประชมุเชงิปฏบิตักิาร

แลกเปล่ียนเรียนรู้ “เมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน”ซ่ึงจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยน

เรยีนรูถ่้ายทอดประสบการณ์และสรปุบทเรยีน น�าไปปรบัปรงุและพฒันารปูแบบการด�าเนนิงานกจิกรรม

ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานโดดเด่น และนวัตกรรม

การพัฒนาเมืองของเทศบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดี 

จนได้รับรางวัลจากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจ�าปี 2562

รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนดีเยี่ยมระดับพื้นที่
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เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ได้ผ่านการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ�าปีงบประมาณ 2562 (Environmental Health 
Accreditation : EHA) ได้ระดับเกียรติบัตรรับรอง จ�านวน 2 ระบบ ดังนี้ 1. รหัส EHA 1002 
การจัดการสขุาภบิาลอาหารในตลาด และ 2. รหสั EHA 6000 การจดัการเหตรุ�าคาญ โดยเทศบาลฯ 
ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับพื้นฐาน อีก 1 ด้าน ได้แก่ รหัส EHA  2001 การจัดการคุณภาพน�้าประปา

เกยีรตบัิตรรบัรองคุณภาพระบบบรกิารอนามยัส่ิงแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ประจำาปีงบประมาณ 2562 (Environmental Health Accreditation : EHA)

รางวัลเกียรติยศ ประจำาปีงบประมาณ 2562
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เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีการจัดกิจกรรมในการลดและ

กักเก็บก๊าซเรือนกระจก ประจ�าปี 2562 จากนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม เพ่ือเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ และภาคส่วนต่างๆ ท่ีเป็นตวัอย่างทีด่ี   

ในการบรหิารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายในประเทศ ซ่ึงจดัโดยองค์การบรหิารจดัการ

ก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2562 ทีห้่องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชัน้ 11 

โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตนู�า้ กรงุเทพฯ

- รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประเภททัว่ไปท่ีผ่านเกณฑ์การบรหิารจดัการทีด่ ีประจ�า
ปีงบประมาณ 2562

- รางวลัรองชนะเลศิ ส�านักทะเบยีนท้องถิน่ดเีด่น ประจ�าปี 2562 ประเภทส�านกัทะเบยีนท้อง
ถิน่เทศบาลและเมอืงพทัยาขนาดเลก็ (ไม่มบีรกิารท�าบตัรฯ)

- รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่ผีลการปฏบัิตงิานดเีด่นระดบัจงัหวดั ด้านการศกึษา 
ประจ�าปีงบประมาณ 2562

ประกาศเกียรติคุณองค์กรลดก๊าซเรือนกระจก

รางวัลเกียรติยศ ประจำาปีงบประมาณ 2562
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นายณัฐธีร์  โพธิศาสตร์
กำ�นันตำ�บลบ้�นกล�ง

ที่อยู่ 24 หมู่ที่ 2 ต�าบลบ้านกลาง
อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 084 - 1708788

นายไพบูลย์  สุขเหล็ก
ผู้ใหญ่บ้�น หมู่ที่ 3

ที่อยู่ 70 หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านกลาง
อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 084-5759406

นายบังคม  ทาส้าว
ผู้ใหญ่บ้�น หมู่ที่ 6

ที่อยู่ 6/1 หมู่ที่ 6 ต�าบลบ้านกลาง
อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 084-8093733

นายวีรกรณ์ ทองกลาง
ผู้ใหญ่บ้�น หมู่ที่ 4

ที่อยู่ 42 หมู่ที่ 4 ต�าบลบ้านกลาง
อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 084-5759406

นายสว่าง คำาเหล็ก
ผู้ใหญ่บ้�น หมู่ที่ 7

ที่อยู่ 81/2 หมู่ที่ 7 ต�าบลบ้านกลาง
อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 080-7942894

ทำาเนียบ กำานัน-ผู้ใหญ่บ้านตำาบลบ้านกลาง

นายธีระเดช  ปันแจ้
ผู้ใหญ่บ้�น หมู่ที่ 1

ที่อยู่ 8 หมู่ที่ 1 ต�าบลบ้านกลาง
อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 087-1738697

นายวิมล คำาบัวศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้�น หมู่ที่ 5

ที่อยู่ 31 หมู่ที่ 5 ต�าบลบ้านกลาง
อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 085-0788076
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นายธรรมนูญ  สิงห์คำาวัง
ผู้ใหญ่บ้�น หมู่ที่ 10

ที่อยู่ 27 หมู่ที่ 10 ต�าบลบ้านกลาง
อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 096-0239690

นายสมศักดิ์  ไชยรังสี
ผู้ใหญ่บ้�น หมู่ที่ 11

ที่อยู่ 36/1 หมู่ที่ 11 ต�าบลบ้านกลาง
อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 093-3052239

ทำาเนียบ กำานัน-ผู้ใหญ่บ้านตำาบลบ้านกลาง

นายวิทยา  พรมกลาง
ผู้ใหญ่บ้�น หมู่ที่ 12

ที่อยู่ 66/4 หมู่ที่ 12 ต�าบลบ้านกลาง
อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 095-9935561

นายวรวิทย์ สมพมิตร
ผู้ใหญ่บ้�น หมู่ที่ 8

ที่อยู่ 25 หมู่ที่ 8 ต�าบลบ้านกลาง
อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 063-0623887

นางเกศินี มหาวันนำ้า
ผู้ใหญ่บ้�น หมู่ที่ 9

ที่อยู่ 37 หมู่ที่ 9 ต�าบลบ้านกลาง
อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 081-0257718
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

เทศบาลต�าบลบ้านกลาง โทรศัพท์ 0-5309-0721-23 โทรสาร 0-5309-0711 ต่อ 115
เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน สายด่วน 1669 และ 0-5309-0648

แจ้งเหตุไฟไหม้ เหตุด่วนเหตุร้าย 0-5309-0648 และ 0-5309-0548 ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเลขติดต่อภายในหน่วยงาน ห้อง/กอง/แผนก

คณะผู้บริหาร

901
902
903
904
905

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี 1
รองนายกเทศมนตรี 2
ที่ปรึกษา, เลขานุการนายกเทศมนตรี
ห้องกิจการสภาฯ

หัวหน้าส่วนราชการ

101
102

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

ส�านักปลัดเทศบาล

103
105, 107, 113, 115
104, 106, 108
109, 110
708

หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ, FAX
งานการเจ้าหน้าที่
หน้าห้องผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร

กองคลัง

201
202, 203, 204
205, 206, 207, 208, 209
210, 211, 212, 213, 214, 215

ผู้อ�านวยการกองคลัง
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุฯ
งานพัฒนารายได้
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หมายเลขติดต่อภายในหน่วยงาน ห้อง/กอง/แผนก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

401
402, 403
404, 405
406

ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานธุรการ
งานต่อใบอนุญาตประกอบกิจการฯ

กองช่าง

301
302
303, 304
305
306, 307

ผู้อ�านวยการกองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ฝ่ายการโยธา
งานผังเมือง
งานธุรการ

กองการศึกษา

501
502
503, 504

ผู้อ�านวยการกองการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษา
งานธุรการ

กองสวัสดิการสังคม

601
602, 603
604

ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานธุรการ

กองวิชาการและแผนงาน

701
702
703
704, 705, 706
710, 711
709

ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานนิติการ
งานธุรการ
งานประชาสัมพันธ์
งานเสียงตามสาย
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หมายเลขติดต่อภายในหน่วยงาน ห้อง/กอง/แผนก

หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลต�าบลบ้านกลาง

1 ส�านักงานเทศบาล 053-090711

2 ส�านักงานเทศบาล 053-090721

3 ส�านักงานเทศบาล 053-090722

4 ส�านักงานเทศบาล 053-090723

5 สายตรงนายกเทศมนตรี 053-090712

6 ห้องสมุดประชาชนต�าบลบ้านกลาง 053-582937

7 ศูนย์เจริญวัย (เนิร์สเซอรี่) 053-582555

8 อินเตอร์เน็ตประจ�าส�านักงาน 053-554988

9 สายตรง ปลัดเทศบาล 053-090518

10 อาคารเทศกิจ 053-090548

11 อาคารป้องกันฯ 053-090648

12 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 053-090523

13 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง (อาคาร 4 ช้ัน) 053-090558

14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ 053-090766

2020
CARLENDAR

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

313029

141312 17 181615

212019 24 252322

282726 313029

3 4

1

21

765 10 1198

17 วันโคนมแหงชาติ / วันพอขุนรามฯ
18 วันกองทัพไทย / วันกองทัพบก

1 วันขึ้นปใหม

13 วันการบินแหงชาติ

16 วันครูแหงชาติ

Annual report 2019 of Baanklang Municipality132



2020
CARLENDAR
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2020
CARLENDAR

10 วันอาสารักษาดินแดน
14 วันวาเลนไทน
24 วันศิลปนแหงชาติ

25 วันวิทยุกระจายเสียงแหงชาติ
26 วันสหกรณแหงชาติ

2 วันนักประดิษฐ / วันเกษตรแหงชาติ
3 วันทหารผานศึก

4 วันมะเร็งโลก

Februry กุมภาพันธ

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

282726

1110 14

31

1513

30

12

29

181716 21 22

29

2019

252423 282726

1

8432

9

6 75

2020
CARLENDAR

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

17

10

16 20 211918

13 141211

242322

15

27 282625

313029

7

98

1 32 5 64

42 31

27 วันกองทัพอากาศ
31 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว

5 วันนักขาว
8 วันสตรีสากล

13 วันชางไทย
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2 วันนักประดิษฐ / วันเกษตรแหงชาติ
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2020
CARLENDAR

6 วันจักรี

7 วันอนามัยโลก1 วันออมสิน / April Fool's Day / วันขาราชการพลเรือน / วันเลิกทาส
2 วันอนุรักษมรดกไทย / วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ 13 วันสงกรานต / วันประมงแหงชาติ / วันผูสูงอายุ

14 วันสงกรานต / วันครอบครัว

15 วันสงกรานต
25 วันนเรศวรมหาราช

April เมษายน

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

1413 17 181615

10 11

212019

12

313029

24 252322

3029282726

4

65 7

2 31

98

21

2020
CARLENDAR

12 วันพยาบาลสากล
31 วันงดสูบบุหรี่โลก1 วันแรงงานแหงชาติ

5 วันฉัตรมงคล
8 วันกาชาดสากล

May พฤษภาคม

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

1211 15 161413

191817

10

2827 302926

22 232120

29 302827262524
31

2

43

1

95 7 86
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อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

1211 15 161413

191817
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2827 302926

22 232120

29 302827262524
31
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43

1

95 7 86



2020
CARLENDAR

9 วันอานันทมหิดล
24 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
26 วันสุนทรภู / วันตอตานยาเสพติดโลก

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

5 สิ่งแวดลอมโลก 

June มิถุนายน

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

1615 19 201817

12 131110
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26 272524

302928
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1 2 43
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2020
CARLENDAR

1 วันหยุดครึ่งปธนาคาร
28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10

29 วันภาษาไทย

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร
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17 181615
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1

July กรกฎาคม
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9 วันอานันทมหิดล
24 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
26 วันสุนทรภู / วันตอตานยาเสพติดโลก

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

5 สิ่งแวดลอมโลก 

June มิถุนายน

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร
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CARLENDAR

1 วันหยุดครึ่งปธนาคาร
28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10

29 วันภาษาไทย

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

1413

3029

17 181615

10 11

212019

12

28

24 252322
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July กรกฎาคม



2020
CARLENDAR

4 วันสื่อสารแหงชาติ
7 วันรพี

12 วันแมแหงชาติ
18 วันวิทยาศาสตร

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร
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14 151312
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282726252423
30

1
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9

74 65

31

August สิงหาคม

2020
CARLENDAR

1 วันสืบ นาคะเสถียร

15 วันศิลป พีระศรี

19 วันพิพิธภัณฑไทย

20 วันเยาวชนแหงชาติ / วันอนุรักษรักษาคูคลอง
24 วันมหิดล

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

1514
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18 1917

11 1210

16
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25 262423

30292827

5

76 8 9

41 3

321

2

September กันยายน
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CARLENDAR

4 วันสื่อสารแหงชาติ
7 วันรพี

12 วันแมแหงชาติ
18 วันวิทยาศาสตร

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร
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1 วันสืบ นาคะเสถียร

15 วันศิลป พีระศรี

19 วันพิพิธภัณฑไทย

20 วันเยาวชนแหงชาติ / วันอนุรักษรักษาคูคลอง
24 วันมหิดล

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร
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September กันยายน



2020
CARLENDAR

1 วันผูสูงอายุสากล

13 วันตํารวจ / วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 

   จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

14 วันประชาธิปไตย

19 วันเทคโนโลยีของไทย

23 วันปยมหาราช

31 วันฮาโลวีน / วันออมแหงชาติ

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

1312

2928

16 171514
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23 24
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2221

30292827

3
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96 87

October ตุลาคม

2020
CARLENDAR

27 วันสาธารณสุขแหงชาติ / วันสรางสุขภาพแหงชาติ

14 วันพระบิดาแหงฝนหลวง

20 วันกองทัพเรือ

25 วันประถมศึกษาแหงชาติ

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

1716 20 211918

13 141211

242322
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1

27 282625

13029

7

98
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10

2 3 54

5432

November พฤศจิกายน



2020
CARLENDAR

1 วันผูสูงอายุสากล

13 วันตํารวจ / วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 

   จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

14 วันประชาธิปไตย

19 วันเทคโนโลยีของไทย

23 วันปยมหาราช

31 วันฮาโลวีน / วันออมแหงชาติ

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร
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2020
CARLENDAR

27 วันสาธารณสุขแหงชาติ / วันสรางสุขภาพแหงชาติ

14 วันพระบิดาแหงฝนหลวง

20 วันกองทัพเรือ

25 วันประถมศึกษาแหงชาติ

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

1716 20 211918

13 141211
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13029

7

98
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2 3 54

5432

November พฤศจิกายน



2020
CARLENDAR

4 วันสิ่งแวดลอมไทย

5 วันพอแหงชาติ 1 วันเอดสโลก / วันตานเอดสโลก / วันดํารงราชานุภาพ 
3 วันคนพิการสากล 10 วันรัฐธรรมนูญ / วันสิทธิมนุษยชนสากล

16 วันกีฬาแหงชาติ

24 วันคริสมาสตอีฟ

25 วันคริสตมาส
26 วันคุมครองสัตวปาแหงชาติ

28 วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

30 วันสิ้นป

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

1514 18 191716
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December ธันวาคม
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CARLENDAR

4 วันสิ่งแวดลอมไทย

5 วันพอแหงชาติ 1 วันเอดสโลก / วันตานเอดสโลก / วันดํารงราชานุภาพ 
3 วันคนพิการสากล 10 วันรัฐธรรมนูญ / วันสิทธิมนุษยชนสากล

16 วันกีฬาแหงชาติ

24 วันคริสมาสตอีฟ

25 วันคริสตมาส
26 วันคุมครองสัตวปาแหงชาติ

28 วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

30 วันสิ้นป

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

1514 18 191716

11 12

222120

13

13029
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21

December ธันวาคม

ก�าหนดการช�าระภาษี ประจ�าปี 2563

• ภาษีป้าย ยื่นแบบและช�าระภาษี ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2563

• ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง ก�าหนดใช้กฎหมายภาษีใหม่ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

และสามารถช�าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ในห้วงเดือน เมษายน - สิงหาคม 2563

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีได้ที่

งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต�าบลบ้านกลาง โทรศัพท์ 053-090721 ต่อ 212


