หนังสือคูมือแนะนำประชาชน
เทศบาลตำบลบานกลาง
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
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(ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง)
นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านกลาง

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ผม
ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรี
ต�ำบลบ้านกลาง ในฐานะของผู้บริหารท้อง
ถิ่นได้เห็นถึงความส�ำคัญของการให้บริการ
ประชาชนที่รวดเร็ว ถูกต้องสอดคล้องกับ
ระเบียบกฏหมาย ตลอดจนการด�ำเนินงาน
ตามอ�ำนาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งต้องเป็น
ไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
ภารกิจหน้าที่ของเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ� ำ นวยความ
สะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 จึงได้จัดท�ำหนังสือคู่มือ
แนะน�ำประชาชน ในการติดต่อราชการกับ
เทศบาล โดยได้ ร วบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่
ส�ำคัญของต�ำบล และงานบริการด้านต่างๆ
ของเทศบาล เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ
และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้
มาติดต่องานราชการ
กระผม หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า
หนังสือคูม่ อื แนะน�ำประชาชนฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์และสามารถอ�ำนวยความสะดวก
ให้ กั บ ประชาชนในต� ำ บลบ้ า นกลาง และ
ประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี
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สารจากนายก Executive Talk

คณะผู้จัดท�ำ Editorail Team
ที่ปรึกษา

ดร.ประสิทธิ์  
ว่าที่ร้อยตรีวัชระ
นายภูมิณภัทร์
นายประสิทธิ์
นายอภิชาติ

บรรณาธิการ
นายชิดพงศ์  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายชูพงศ์
นางรณิดา
นางรัตนา  
นางวาสนา
นางลัทธวรรณ
นายสุรินทร์
นายประจญ
กองบรรณาธิการ
น.ส.ณัฐชฎาพร
นายราชฤทธิ์
น.ส.พิมพ์พิศา
น.ส.ญาณิศา  
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จันทกลาง
กันแจ่ม
มะโนผาบ
ชัยมงคล
หน่อชาย

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี      
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เสนะสุทธิพันธุ์

ปลัดเทศบาล

ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล
เกตุเต็ม
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล และ
รักษาราชการผู้อ�ำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ปรีชานุกูล
ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และ
รักษาราชการผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ธรรมโคร่ง
ผู้อ�ำนวยการคลัง
ใจกลาง
ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา
จันต๊ะธง
ผู้อ�ำนวยการกองช่าง
ปัญโญใหญ่
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
อ่องวิลาศ
ธิแจ้
ทาส้าว
มณีขัติย์

นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างเหมา

สารบัญ
Contents
สารจากนายกเทศมนตรี
แนะน�ำคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
เปิดประตู สู่บ้านกลาง
เรียงร้อยนโยบายการพัฒนา
หน่วยงานราชการในสังกัด
- ส�ำนักปลัดเทศบาล
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
รางวัลเกียรติยศปีงบประมาณ 2559
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายในเทศบาล

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง

201 หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000 โทรศัพท์ 053-090711-12 โทรสาร 053-090711-12 ต่อ 115
เว็บไซต์ www.banklanglp.go.th เพจเฟสบุ้ค https://www.facebook.com/ที่นี่-บ้านกลาง
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หน้า

4

ส่วนที่ 1

ข้อมูลเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง

“เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ เศรษฐกิจพัฒนา การศึกษาชั้นน�ำ

วัฒนธรรมดีงาม ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน เปี่ยมล้นคุณภาพชีวิต”
คณะผู้บริหาร เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
Executive Administration Team

2

3
4

5

1

11. ดร.ประสิทธิ์  
22. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ
33. นายภูมิณภัทร์
44. นายประสิทธิ์
55. นายอภิชาติ

จันทกลาง
กันแจ่ม
มะโนผาบ
ไชยมงคล
หน่อชาย

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี      
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
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วิสัยทัศน์ต�ำบล

สมาชิกสภาเทศบาล

Member Of The Municipal Council

จ่าสิบเอก ธีระศักดิ์ อุปะละสกุล
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสนชัย พรมสนธิ
รองประธานสภาเทศบาลฯ

2

1

นายมนตรี สามารถ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

11. นายชัยวุฒิ
22. นายทวีป
33. นายบุญทรง
44. นางพิกุล
55. นายณรงค์ชัย
66. นายชาตรี
77. นายธียศ
6

4

3
เงินชุ่ม
พรมกลาง
วงค์ต๋อ
ชมพู
ไชยนวล
สุริยจักร
สามารถ

5

6

สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

7

หัวหน้าส่วนราชการ

นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์
ปลัดเทศบาล

นางรณิดา เกตุเต็ม
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาลฯ
และรักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม

11

2

นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์
รองปลัดเทศบาล

3

4

5

11. นางรัตนา

ปรีชานุกูล
ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
				และรักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา
22. นางลัทธวรรณ ใจกลาง
4.
นางวาสนา
ธรรมโคร่
ง
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
3
4.
นายสุ
ร
ิ
น
ทร์
  
จั
น
ต๊
ะ
ธง
ผู้อ�ำนวยการกองช่าง
4
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
56. นายประจญ   ปัญโญใหญ่
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Director Team

เปิดประตูสู่บ้านกลาง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2537 ได้มีพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบลขึ้น
เป็นนโยบายการกระจายอ�ำนาจการปกครองสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ ได้ประกาศ
ให้มีผลบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 มีนาคม 2538 และต�ำบลบ้านกลางได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ต่อมาได้มีการเลือกสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2538 และก�ำหนดให้
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แพทย์ประจ�ำต�ำบลเป็นสมาชิกโดนต�ำแหน่ง และใน 4 ปีแรก ให้นายเมืองค�ำ  เรือนดล
เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลให้เป็นไปตามมติข้อบังคับ และแผนการพัฒนาต�ำบล
และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ซึ่งด�ำรง
ต�ำแหน่งในช่วงปี พ.ศ.2538 - 2542
ต่อมาได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านกลางขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2542 - 2546
จากหมู่บ้านละ 2 คน และคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นขึ้น คือ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารใหม่
ผลปรากฏว่า นายประสิทธิ์   จันทกลาง ได้รับการคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลบ้านกลาง จนกระทั่งครบวาระ เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2546 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งใน
วันที่ 24 สิงหาคม 2546 โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลฯ ที่ได้รับการเลือกตั้ง ทั้ง 22 ท่าน ได้คัด
เลือกผู้บริหารท้องถิ่น ผลปรากฏว่า นายประสิทธิ์   จันทกลาง ได้รับคะแนนเสียงจากสมาชิกสภาฯให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านกลาง ในช่วงปี พ.ศ. 2546 - 2550 หลังจากนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลบ้านกลาง ได้ยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นเทศบาลต�ำบล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
2550 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านกลาง และสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง ซึ่ง
เป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2550 ผลปรากฏว่า นายวิทยากร  
เขื่อนแก้ว ได้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรี ในช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2554 และการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 มกราคม
2555 ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง ได้รับเลือกตั้ง เป็นนายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านกลาง จนถึงปัจจุบัน
ท�ำเนียบประธานกรรมการบริหาร อบต.บ้านกลาง
1. นายเมืองค�ำ  เรือนดล
พ.ศ. 2538-2542
2. นายประสิทธิ์  จันทกลาง
พ.ศ. 2542-2546
ท�ำเนียบนายก อบต.บ้านกลาง
1. นายประสิทธิ์   จันทกลาง 18  มิ.ย. 2546-22 ก.ค. 2546
2. นายประสิทธิ์  จันทกลาง
25 ก.ย. 2546- 23  ส.ค. 2550`
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ตราสัญลักษณ์ของเทศบาล
รูปบ้าน หมายถึง สัญลักษณ์หรือตัวแทนของชื่อ “ต�ำบลบ้านกลาง”
รูปมือสองข้าง หมายถึง มือของพี่น้องประชาชนในต�ำบล ที่ร่วมมือกันพัฒนาต�ำบลให้มีความเจริญ
รุ่งเรือง
รูปช่อชัยพฤกษ์ ที่ล้อมรอบ   หมายถึง พลังแห่งคุณธรรม และความสามัคคีธรรมที่น�ำมาซึ่งความ
เจริญ รุ่งเรืองของต�ำบลบ้านกลาง
“ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของล�ำพูน ”
ตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2520 - 2524 ที่
รัฐบาลก�ำหนดให้มีการกระจาย การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคต่างๆ และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ระหว่างปี พ.ศ.2525 - 2529 ที่เน้นการพัฒนาเมืองหลัก และเมืองรอง ในภูมิภาค
ต่างๆ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงมีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือขึ้นที่จังหวัดล�ำพูน
บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 บ้านสันป่าฝ้าย ต�ำบลบ้านกลาง ถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่
จากความเหมาะสมหลายๆด้าน อาทิ ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค แรงงาน และวัตถุดิบทางการเกษตร
การก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่กว่า 1,800 ไร่ เริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2526 จนแล้วเสร็จใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2528 ใช้เงินงบประมาณกว่า 358 ล้านบาท นับแต่นั้นมาชุมชนบ้านกลางในอดีต จึงกลาย
เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง จนท�ำให้จังหวัดล�ำพูนเป็นเมือง
อุตสาหกรรมที่ส�ำคัญของภาคเหนือ มีจ�ำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและนอกเขตอุตสาหกรรม กว่า 70 แห่ง
เป็นแหล่งพาณิชยกรรม ร้านค้า และภาคธุรกิจ ธนาคาร ต่างๆ จ�ำนวน 1000 แห่ง และเป็นที่ตั้งของหน่วย
งานราชการส่วนภูมิภาค
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รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2560 เทศบาลต� ำ บลบ้ า นกลาง

ท�ำเนียบ นายกเทศมนตรี ต�ำบลบ้านกลาง
1. นายวิทยากร  เขื่อนแก้ว
2  ธ.ค. 2550 -1 ธ.ค. 2554
2. นายประสิทธิ์  จันทกลาง
8 ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน

แผนที่ต�ำบลบ้านกลาง
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ตามแผนอัตราก�ำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)
กรอบโครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง

(นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์)
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

(นางสุณี สุยะเหล็ก)
(นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ)

(นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

(นางรณิดา เกตุเต็ม)
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

(นางวาสนา ธรรมโคร่ง)
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

(นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง)
ผู้อ�ำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

(นางรณิดา เกตุเต็ม)
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล
(รักษาราชการแทน)
ผู้อ�ำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

(นางรัตนา ปรีชานุกูล)
(นางลัทธวรรณ ใจกลาง)
(นางรัตนา ปรีชานุกูล)
ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
(รักษาราชการแทน)
ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
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โครงสร้างส�ำนักปลัดเทศบาล

(นางรณิดา เกตุเต็ม)
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายอ�ำนวยการ
งานการเจ้าหน้าที่

(นางสาวจิรประภา มณีขัติย์)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ฝ่ายปกครอง

งานควบคุมเทศพาณิชย์

งานรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง

(นายภูมิพัฒน์ อินต๊ะวงค์)
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

(น.ส.เกลียวทิพย์ แกล้วกล้า)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

งานทะเบียนราษฎร
งานธุรการ

งานเลขานุการผู้บริหาร

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายเกียรติ เกรียงศักดิ์พิชิต)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช�ำนาญการ
(นางวไลพร ไชยมงคล)
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
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(นายภูมิพัฒน์ อินต๊ะวงค์)
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

ส�ำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่
มิได้ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก�ำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
โดยแบ่งส่วนราชการในส�ำนักปลัด ดังนี้
		
7.1.1 ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานธุรการ งานเลขานุการผู้บริหาร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ, งานสารบรรณ, งานติดต่อ
ประสานงาน, งานพัสดุของส�ำนักปลัด, งานการประชุม เช่น การจัดท�ำระเบียบวาระและรายงานการประชุม
ของเทศบาล, งานกิจการสภา เช่น งานสารบรรณ งานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม
สภา งานทะเบียนประวัติของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา, งานเลือกตั้ง, งานรัฐพิธี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
2) งานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการ
ต่างๆ, ประสานงานกับเลขานุการนายกเทศมนตรี, งานต้อนรับอ�ำนวยความสะดวกบุคคล คณะบุคคลที่มา
ติดต่อผู้บริหาร, งานเอกสารต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร, งานธุรการตรวจสอบหนังสือการเตรียมงานเอกสารให้แก่
ผู้บริหาร, งานแผนปฏิทินงานการนัดหมายการประชุมของผู้บริหารฯ, งานประชุมของนายกเทศมนตรีคณะผู้
บริหาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
		
7.1.2 ฝ่ายอ�ำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ และงานควบคุมเทศพาณิชย์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง, งานบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ, งานทะเบียนประวัติพนักงาน ลูกจ้าง
ประจ�ำ  และพนักงานจ้าง, งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ท�ำคุณ
ประโยชน์, งานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานจ้าง, งานขออนุมัติ
ปรับปรุงต�ำแหน่งและแผนอัตราก�ำลัง 3 ปี, งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา และการศึกษา
ดูงาน, งานพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ�ำ และการเลื่อนค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง, งานจัดท�ำค�ำสั่ง และประกาศของงานการเจ้าหน้าที่, งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานจ้าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) งานควบคุมเทศพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดตั้งเทศพาณิชย์, งานตรวจ
สอบ รายงาน ควบคุมและดูกิจการเทศพาณิชย์, งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์กับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง, งานวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
		
7.1.3 ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานทะเบียนราษฎร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
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1) งานรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบ
และจัดระเบียบในตลาดสดหาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ,
งานควบคุมตรวจสอบและด�ำเนินการให้เป็นตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, งานศึกษา
และวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ, งานประสานงาน
กับจังหวัดและอ�ำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย
2) งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับงานแจ้งการเกิด, งานแจ้งการตาย,
การแจ้งย้ายที่อยู่, การเพิ่มชื่อและจ�ำหน่ายชื่อ, การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคน
ตาย, การพิมพ์บัญชีรายชื่อเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่ราชการ, งานป้องกันและระงับอัคคีภัย, งานวิเคราะห์และพิจารณา ท�ำความเห็น สรุป
รายงาน เสนอแนะรวมทั้งด�ำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย, งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ�ำนวยความสะดวก
ในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ, งานจัดท�ำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานฝึกซ้อม
และด�ำเนินการตามแผน, งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร, งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน

(นางรัตนา ปรีชานุกูล)
ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

(นายธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานธุรการ

(นายทรงกลด ณ ล�ำพูน)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานเลขานุการผู้บริหาร

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายนพดล แก้วกาศ)
นิติกรช�ำนาญการ

(นายพงษ์พินิจ ธิเตจ๊ะ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ

งานประชาสัมพันธ์

งานงบประมาณ

(น.ส.ณัฐชฏาพร อ่องวิลาศ)
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ
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กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบ
การก�ำหนดนโยบายจัดท�ำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่ง
อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ
ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม
หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการในกองวิชาการและแผน
งาน ดังนี้
		7.5.1 ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของงานธุรการ งานนิติการ และงานประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ, งานดูแลรักษา จัด
เตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ, งานประสาน
งาน, งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส�ำคัญของทางราชการ, งานจัดท�ำค�ำสั่งและประกาศ,
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) งานนิ ติ ก าร มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อ กฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค�ำ
สั่งที่เกี่ยวข้อง,งานจัดท�ำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อด�ำเนินการตามกฎหมาย, งาน
สอบสวน ตรวจพิจารณาด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์, งานสอบสวน
และเปรียบเทียบการกระท�ำที่ละเมิดเทศบัญญัติ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3) งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบริการและเผยแพร่วิชาการ,
งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้อง
ต่างๆ เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร, เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล รวมทั้งเผยแพร่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
และเทศบาล, เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น, งานต้อนรับ แนะน�ำ อ�ำนวยความสะดวก และ
บริการน�ำเที่ยว เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว, งานติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ เพื่อน�ำมาเผย
แพร่ในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ, งานประชาสัมพันธ์โครงการก้าวหน้า โครงการพัฒนาของเทศบาล
ทั้งก่อนและหลังด�ำเนินการเพื่อให้ประชาชนทราบถึงการบริหารงานและการบริหารงานงบประมาณ, อ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ, เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ เช่น แผนงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับ
ทราบทุกครั้งที่มีการด�ำเนินการ, งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
		7.5.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานงบประมาณ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน
งาน ดังนี้
1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรวบรวมวิเคราะห์
และให้บริการข้อมูลสถิติที่จ�ำเป็นต้องน�ำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ, จัดเตรียม
เอกสารที่ใช้ประกอบพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง, วิเคราะห์และ
16

พยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความเพียงพอของบริการสาธารณูปโภค, จัดท�ำและ
เรียบเรียงแผนพัฒนา การก�ำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนปี, วิเคราะห์ความเหมาะ
สมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง, ประสานกับหน่วยงานในเทศบาลหรือหน่วยงาน
อื่นที่เสนอบริการ สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติ
ตามแผนและการประเมินผลตามแผน, จัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจ�ำปีให้หน่วยงานทราบ
และด�ำเนินการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) งานงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์และคาดคะเน
รายได้ - รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต, รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์สถานการณ์คลังเพื่อจัดท�ำแผน
งบประมาณ, เสนอแนะและให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเกี่ยวกับการจัดท�ำงบประมาณ, จัดท�ำงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม, ศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาลและงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างกองคลัง

งานพัฒนารายได้
(นางวาสนา ธรรมโคร่ง)
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
(น.ส.สุลาวัลย์ พึ่งทรัพย์)
นักวิชาการคลังช�ำนาญการ

(นางสาวแคทรียา ไชยมงคล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
งานการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นางเพ็ญนภา ปราณีชัย)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

งานธุรการ
งานทะเบียนพาณิชย์

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

(นางสุรภี พันธุ์ดอน)
นักวิชาการคลังช�ำนาญการ
งานพัสดุและทรัพย์สิน

(นางพรศิริ ศิริสุข)
(นายกิตติพงษ์ ปาระมี)
(นายนิรุตต์ จันทร์มา)
นักวิชาการพัสดุช�ำนาญการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุช�ำนาญงาน
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(นายสังวาฬ อนุชัย)
นักวิชาการคลังช�ำนาญการ

(นางสุภัทรชา พรหมมินต๊ะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช�ำนาญงาน

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน�ำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส�ำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท�ำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท�ำบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท�ำงบทดลองประจ�ำเดือน ประจ�ำ
ปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการใน
กองคลัง ดังนี้
		7.2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุม ดูแลการปฏิบตั งิ านใน
หน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานธุรการ งานพัสดุและทรัพย์สิน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ การน�ำส่งเงิน, การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน, การตรวจสอบการตรวจสอบใบส�ำคัญฎีกา, งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่า
ตอบแทน เงินบ�ำเหน็จ บ�ำนาญ เงินอื่นๆ, งานเกี่ยวกับการจัดท�ำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรร
เงินต่างๆ, การจัดท�ำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ, การควบคุมการเบิกจ่าย, การ
จัดท�ำรายงานทางการเงินประจ�ำเดือน ประจ�ำปี, งานการตรวจสอบหลักฐาน ใบส�ำคัญคู่จ่าย เงินลงบัญชี, ท�ำ
รายงานการบัญชี รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับรายจ่ายประจ�ำปี, จัดท�ำบัญชีเงินสด
ประจ�ำวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท, ตรวจสอบใบส�ำคัญหมวดรายจ่าย, เก็บรักษาใบส�ำคัญ, ท�ำ
รายงานการเงินเป็นประจ�ำเดือนประจ�ำปี, ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ, ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจ่าย, ท�ำ
บัญชีและทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทั่วไป และนอกงบประมาณ, ควบคุมการท�ำบัญชีทุกประเภท, ท�ำหนังสือ
โต้ตอบเกี่ยวกับการบัญชีทุกประเภท และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ, งานประชุมและการประสานงาน
ทั่วไป, ลงทะเบียนรับฎีกา, รวบรวมฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ, จัดเก็บฎีกา, งานจัดท�ำค�ำสั่งและประกาศ และงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3) งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง, การจัดท�ำทะเบียน
ทรัพย์สินทะเบียนครุภัณฑ์, บัญชีพัสดุ และเครื่องหมายเลขประจ�ำทรัพย์สิน, การควบคุมการรับ - การจ่าย ใบ
เสร็จรับเงินทุกชนิด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
		7.2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของงานพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานทะเบียนพาณิชย์ โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล, งานวางแผนการ
จัดเก็บรายได้, งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และก�ำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบ�ำรุงท้องที่และรายได้อื่นๆ, งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช�ำระภาษี, งานจัดท�ำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ใน
เกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า, งานตรวจสอบและจัดท�ำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
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หรือค�ำร้องภายในก�ำหนด และรายชื่อผู้ไม่ช�ำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในก�ำหนดของแต่ละปี,
งานจัดท�ำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ไม่ช�ำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
และรายได้อื่นภายในก�ำหนด, งานประสานงานกับงานนิติการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน,
งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินและปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบ�ำรุงท้องที่, งานส�ำรวจและตรวจสอบ
ข้อมูลภาคสนาม, งานตรวจสอบรหัสประจ�ำแปลงที่ดิน, งานจัดท�ำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและ
งานบริการข้อมูล, งานจัดเก็บและบ�ำรุงรักษาแผนที่ภาษี รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสบัญชีผู้ช�ำระภาษี
(ผ.ท. 4 และ ผ.ท. 5), งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
11, 12 และ 17), งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ, การจัดเก็บรายงาน
ประจ�ำเดือน, งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างกองช่าง

(นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง)
ผู้อ�ำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
งานธุรการ

(สิบโทสราวุฒิ รวมชัย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายการโยธา

งานธุรการ

งานเลขานุการผู้บริหาร

งานธุรการ

งานเลขานุการผู้บริหาร

นายวรพงษ์ สุธรรม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายกิติพงษ์ ไชยวงค์ผาบ
นักผังเมืองช�ำนาญการ

นายสถิตย์ เอื้อไทย
นายช่างโยธาช�ำนาญงาน

นายวีระชัย เจริญทรัพย์
หัวหน้างานสาธารณูปโภค
นายช่างโยธาอาวุโส
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กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส�ำรวจ ออกแบบ การจัดท�ำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ�ำรุง การควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบ�ำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น�้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดย
แบ่งส่วนราชการในกองช่าง ดังนี้
		7.3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ดู แ ลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม และงานควบคุมอาคาร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบค�ำนวณด้านวิศวกรรม, งานวาง
โครงการและการก่อร้างด้านวิศวกรรม, งานให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม, งาน
ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม, งานออกแบบรายการรายละเอียดทาง
ด้านวิศวกรรม, งานส�ำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อค�ำนวณ ออกแบบ ก�ำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม,
งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม, งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม, งานควบคุมการ
ก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
ด้านสถาปัตยกรรมงานถนน และสะพาน ท่อระบายน�้ำ ทางเท้า เขื่อน อุโมงค์ สะพานคนเดินข้าม และโครงการ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทางงานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งเป็นโครงการตามรายจ่ายงบประมาณประจ�ำปี งบ
ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�ำปี โครงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ�ำปี
ที่เป็นโครงการลักษณะพิเศษ, งานให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ตรวจสอบ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
สถาปัตยกรรม งานถนน และสะพาน ท่อระบายน�้ำ ทางเท้า เขื่อน อุโมงค์ สะพานคนเดินข้าม และโครงการ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทาง งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เป็นโครงการลักษณะพิเศษ, งานจัดท�ำบันทึก
ข้อมูลรายการละเอียดต่างๆ ที่ได้รับจากควบคุมการก่อสร้าง, งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระหว่างการก่อสร้าง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
		7.3.2 ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ และงานสาธารณูปโภค โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบ จัด
สถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ งานประมาณการ, งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี
ประเพณีและงานอื่นๆ, งานเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่, งานส�ำรวจออกแบบและค�ำนวณ
อุปกรณ์ไฟฟ้า, งานซ่อมบ�ำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า,
งานให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน
ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่นๆ, งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง, งานซ่อมบ�ำรุงรักษาอาคาร ถนน
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สะพาน เขื่อน ทางเท้า, งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่, งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ,
งานให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง, งานควบคุมพัสดุ, งานด้านโยธา, งานประมาณ
ราคางานซ่อมบ�ำรุงรักษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
		7.3.3 งานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานธุรการ, งานสารบรรณ, งาน
งบประมาณ, งานดูแลรักษา จัดเตรียม, ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่อุปกรณ์, งานเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตปลูกสร้างอาคาร, งานสาธารณกุศล, งานสวัสดิการของช่าง, งานจัดท�ำค�ำสั่งและประกาศ และงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางรัตนา ปรีชานุกูล
ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานรักษาความสะอาด

งานธุรการ

นางสุรีย์ รุ่งโรจน์ทิวัตถ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานส่งเสริมสุขภาพ

น.ส.วลาสินี ตะนันกลาง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
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งานป้องกันและควบคุมโรค

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
กองป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งาน
สัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการ
สาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข โดยแบ่งส่วนราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
		7.4.1 ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
งานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานธุรการ งานส่งเสริมสุขภาพ
และงานป้องกันและควบคุมโรค โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตามพ
ระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535, งานควบคุมตรวจสอบสถานประกอบการ, งานควบคุมก�ำกับการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต, งานอาชีวอนามัย, งานสุขาภิบาลอาหาร ตลาดสด และการจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ, การแก้ไขตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเหตุร�ำคาญจากการประกอบกิจการ, งานควบคุมด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ, งานควบคุมการประกอบการค้าที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ, งานป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุร�ำคาญและมลภาวะ, งานฌาปนกิจสถาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
2) งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกวาดท�ำความสะอาด
ถนนและทางเดินเท้าในเขตเทศบาล, งานเก็บขนขยะในเขตเทศบาล, งานตัดหญ้าในเขตเทศบาล, งานเก็บใบไม้
กิ่งไม้ ขยะพิเศษตามเทศบัญญัติเทศบาลฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3) งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสุขศึกษา, งานอนามัย
โรงเรียน, งานอนามัยแม่และเด็ก, งานวางแผนครอบครัว, งานสาธารณสุขมูลฐาน, งานโภชนาการ, งานสุขภาพ
จิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4) งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค,งานควบคุมแมลงและพาหะน�ำโรค, งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ, งานป้องกันการติดยา
และสารเสพติด และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ, งานดูแลรักษา จัด
เตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ, งานประสาน
งาน, งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส�ำคัญของทางราชการ, งานจัดท�ำค�ำสั่งและประกาศ,
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม

นางรณิดา เกตุเต็ม
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

นายด�ำรงค์ บุญกลาง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

งานธุรการ

งานสังคมสงเคราะห์

นายเกรียงไกร กาใจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช�ำนาญงาน

น.ส.สุดารัตน์ สาลีโนศักดิ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช�ำนาญงาน
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กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสุน
นกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำหรือตรวจ
สอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการในกองสวัสดิการสังคม ดังนี้
7.7.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ งานธุรการ งานสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาระบบการจัดเก็บ บันทึกประมวลข้อมูล จปฐ., กชช2ค, ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
ท�ำแผนชุมชน, ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนทุกประเภท, ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชน, ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างบ้านผู้ยากจนไร้ที่อยู่อาศัย, ส่งเสริมให้ค�ำปรึกษากองทุน
หมู่บ้าน/ชุมชน/การออมทรัพย์, ส่งเสริมภารกิจบทบาทหน้าที่สิทธิสตรี/สวัสดิภาพสตรี/สงเคราะห์หญิงบาง
ประเภท, ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/การเคหะ, ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคามสามัคคี กีฬา
นันทนาการในชุมชน, ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอาชีพและพัฒนาอาชีพสตรี เด็ก เยาวชน, ส่ง
เสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำต�ำบล, ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท�ำอาชีพ
การเกษตร, ส่งเสริมและสนับสนุนตลาดการจ�ำหน่ายสินค้าชุมชน, ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เศรษฐกิจชุมชน/
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ โต้ตอบหนังสือราชการ, งาน
คุมบัญชีงบประมาณ การท�ำฎีกา, งานทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์, งานจัดเก็บ บันทึก ประมวลผลข้อมูล จปฐ., งาน
ประสานงานในส�ำนักงานและต่างหน่วยงาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3) งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กที่ยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยง
ดู, ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคเอดส์, ส่งเสริมและสนับสนุนการฌาปนกิจสงเคราะห์, ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ�ำ
หมู่บ้าน, ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์, ส่งเสริมกิจกรรม
การพัฒนาจิตใจ พัฒนาร่างกายในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและ
ได้รับมอบหมาย
4) งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์
เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือนร้อนต่างๆ, งานสงเคราะห์เด็กก�ำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง
เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง, งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา, งานให้ความ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา
ฯลฯ, งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติ
ตนไม่สมแก่วัย, งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน, งาน
ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างกองการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์

นางลัทธวรรณ ใจกลาง
ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ฝ่ายบริหารการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล

น.ส.พรสิริ ชัยศรีมา
ครู ค.ศ.1
งานส่งเสริมการศึกษา

งานกีฬาและนันทนาการ
นายประจญ ปัญโญใหญ่
ผอ.สถานศึกษา
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1
บ้านกลาง

นางนีลยา สงค์พรมราช
ครู ค.ศ.1

น.ส.พิทยาธร อินตารักษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานธุรการ

งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม
นางสิริพร เทียนสว่าง
รอง ผอ. สถานศึกษา
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1
บ้านกลาง

ว่าที่ร.ต.หญิงพิไลวรรณ เทตินน�้ำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย
อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหาร
วิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการ
ศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่ง
เสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองการศึกษา ดังนี้
		7.6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
งานในหน้าที่ของงานการศึกษาปฐมวัย งานธุรการ งานส่งเสริมการศึกษา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหรือศูนย์การเรียน, ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรให้
แก่บุคคล  ครอบครัว หน่วยงานสถานประกอบการในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในการดูแล ให้ได้
รับการพัฒนาและสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้ตามความเหมาะสม, จัดการศึกษาแบบบูรณาการและแบบ
องค์ความรู้โดยให้ความส�ำคัญทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับการ
ศึกษา,จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และธรรมชาติของวัยของผู้เรียน โดยค�ำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและถือว่าผู้เรียนส�ำคัญที่สุด, จัดให้มีระบบความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้
ปกครองครอบครัวสถานประกอบการ องค์กรหรือสถาบันอื่นในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย, ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดสื่อการเรียน เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ โดยผู้เรียนผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน, จัด
ให้มีการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ชุมชน องค์กรต่างๆ ได้มีส่วนช่วยบริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่น รวมทั้งรับภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของ
เทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ, ควบคุม ดูแล จัดซื้อวัส
ดุต่างๆม งบประมาณของเทศบาลทุกประเภท ให้มีใช้และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน, รับ-ส่ง หนังสือหรือเอกสาร
ทางราชการ, งานจัดท�ำค�ำสั่งและประกาศ, ดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ติดต่อและอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ, จัดท�ำทะเบียนคุมเอกสารทางราชการที่ได้รับ
จากหน่วยงานราชการต่างๆ และเอกสารที่น�ำส่งโรงเรียน, ลงทะเบียนและแยกประเภทหนังสือ, ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการพิมพ์ คัดหรืออัดส�ำเนา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3) งานส่งเสริมการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ
พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา, เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรครูด�ำรงต�ำแหน่งวิทยฐานะ, การโอนย้าย การบรรจุแต่งตั้ง, การสรรหาพนักงานจ้าง, การเลื่อนระดับ, การปรับ
ต�ำแหน่ง, การขอใช้บัญชี, การลาออกจากราชการ, รวบรวมข้อมูลสถิติ วันลา, การขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์พนักงานครู และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
4) งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานการส่งเสริมกิจการศาสนา, การส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น, การส่งเสริม รักษา และด�ำรงไว้ซึ่ง
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ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จารีตประเพณี, งานรวบรวมข้อมูลและจัดท�ำแผนงานของกองการศึกษารวมถึง
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5) งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เยาวชน
สนามกีฬาหรือลานกีฬา เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน, จัด/สนับสนุน การจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน, จัดชมรม หรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะ, ส่งเสริม สนับสนุน การจดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการนักเรียนใน
สถานศึกษา, ส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขันกีฬาและนันทนาการนักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา, ส่งเสริม
สนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รณรงค์เกี่ยวกับการออกก�ำลังกายให้เด็ก และประชาชน,
ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ การกีฬาพื้นฐาน การพัฒนาเทคนิคการกีฬา, จัดการแข่งขันกีฬา และงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7.6.2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา, ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามศาสนาที่
นับถือ, ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม, พัฒนาการจัดการเรียน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ, พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเอื้อต่อการจัดการ
เรียน พัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังความมีวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี, จัดกิจกรรมเพื่อปลุก
จิตส�ำนึกในการมีจิตสาธารณะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม, ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
		7.6.3 หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุมตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบการประกันคุณภาพ, เสนอเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมปฏิบัติ
งานด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนางานวิชาการ, นิเทศและให้ค�ำปรึกษา และน�ำทาง
วิชาการ, ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท�ำสาระของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดท�ำกระบวนการเรียน
รู้ แนวทางการจัดประสบการณ์ แผนการสอน คู่มือครู การผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, ส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ, ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิชาการ, ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลบุคลากร ในสังกัดเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
1. พนักงานเทศบาล
จ�ำนวน 40   คน
2. พนักงานครูเทศบาล
จ�ำนวน 28   คน
3. ครูผู้ดูแลเด็ก
จ�ำนวน 2    คน
4. ลูกจ้างประจ�ำ 
จ�ำนวน 9    คน
พนักงานจ้างเทศบาล - พนักงานจ้างตามภารกิจ
จ�ำนวน 49   คน
- พนักงานจ้างทั่วไป
จ�ำนวน 43   คน
		
รวมทั้งสิ้น			
จ�ำนวน 171 คน
*ข้อมูล* งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง ณ เดือนมกราคม 2561
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ส่วนที่ 2

คู่มือติดต่อราชการ

งานบริการด้านต่างๆ ของเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
งานบริการด้านทะเบียนราษฎร
1. การแจ้งเกิด
หลักเกณฑ์
- ต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเกิด
- ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ ที่เด็กเกิด
หลักฐาน
(1.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
(2.) บัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้แจ้ง บัตรประจ�ำตัวประชาชนของบิดา มารดา
(3.) หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี) (ท.ร.1/1)
(4.) บัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้แจ้ง (ฉบับจริง)
(5.) หนังสือมอบอ�ำนาจ กรณีผู้แจ้งไม่สามารถมาด�ำเนินการได้ด้วยตนเอง
2. การแจ้งตาย
หลักเกณฑ์
- ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง
- ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ ที่ตายหรือพบศพ
หลักฐาน
(1.) หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล กรณีตายที่โรงพยาบาล
(2.) ใบรับแจ้งการตายจากผู้ใหญ่บ้าน กรณีตายที่บ้าน
(3.) ทะเบียนบ้านที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ บัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้ตาย และผู้แจ้ง
(4.) รายงานการชันสูตรพลิกศพ กรณีตายผิดธรรมชาติ (อุบัติเหตุ,ฆ่าตัวตาย,ถูกฆ่าตาย เป็นต้น)
(5.) บัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้แจ้ง (ฉบับจริง)
(6.) หนังสือมอบหมายให้แจ้งแทน กรณีผู้แจ้งไม่มาด�ำเนินการด้วยตนเอง
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3. การแจ้งย้ายที่อยู่
การแจ้งย้ายเข้า/ย้ายออก ภายในเขต
หลักเกณฑ์
- ต้องแจ้งย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันย้ายเข้ามาอยู่หรือย้ายออกไป
หลักฐาน
(1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้แจ้ง และเจ้าบ้าน (ฉบับจริง)
(2.) บัตรประจ�ำตัวประชาชนเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
(3.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านเล่มที่จะย้ายออกและย้ายเข้า
กรณีมอบอ�ำนาจ
(4.) หนังสือมอบอ�ำนาจและส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนเจ้าของผู้มอบอ�ำนาจ
การแจ้งย้ายออกนอกเขต
หลักฐาน
(1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้แจ้ง (ฉบับจริง)
(2.) บัตรประจ�ำตัวประชาชนเจ้าบ้าน (ฉบับจริง)
(3.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่จะย้ายออก
กรณีมอบอ�ำนาจ
(4.) หนังสือมอบอ�ำนาจและส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนเจ้าของผู้มอบอ�ำนาจ
การแจ้งย้ายปลายทาง
หลักฐาน
(1.) บัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้แจ้ง (ฉบับจริง)
(2.) บัตรประจ�ำตัวประชาชนเจ้าบ้านที่แจ้งย้ายเข้า (ฉบับจริง)
(3.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านเล่มที่จะย้ายเข้า
กรณีมอบอ�ำนาจ
(4.) หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าปลายทาง
(5.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนบ้าน
หลักฐาน
(1.) บัตรประชาชน (ฉบับจริง)
(2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน

32

(3.) เอกสารอ้างอิงที่จะน�ำไปแสดงในการขอแก้ไข เช่น  สูติบัตร, มรณะบัตร, ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ทะเบียน
สมรส, ทะเบียนหย่า , หลักฐานการศึกษา หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบ คัดรับรองส�ำเนา เอกสารทะเบียนราษฎร
หลักฐาน
(1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้ยื่นค�ำร้อง (ฉบับจริง)
(2.) หลักฐานการแสดงความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย
(3.) หนังสือมอบอ�ำนาจกรณีได้รับมอบหมายให้มาด�ำเนินการแทนบุคคลอื่น
4. การแจ้งขอเลขที่บ้านใหม่
หลักเกณฑ์
- ต้องแจ้งขอเลขที่บ้านต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ปลูกบ้านเสร็จ
หลักฐาน
(1.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งหรือเจ้าบ้าน
(2.) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ฉบับจริง)
(3.) หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคาร
(4.) ส�ำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
(5.) บัตรประจ�ำตัวผู้แจ้ง (ฉบับจริง)
(6.) ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ติดต่อรับที่ผู้ใหญ่บ้าน)
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งานด้านการคลัง
งานบริการด้านการช�ำระภาษี

5. ภาษีบ�ำรุงท้องที่(ปกติ)
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
(2.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ภาษีบ�ำรุงท้องที่(รายใหม่)
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน/ส�ำเนาบัตรประชาชน
(2.) ส�ำเนาโฉนดที่ดิน
(3.) หลักฐานการท�ำประโยชน์ในที่ดิน (ถ้ามี)
(4.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี)
(5.) หนังสือสัญญาซื้อขาย

(6.) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ปกติ)
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) สัญญาเช่า/สัญญาซื้อขาย โรงเรือนและที่ดิน
(2.) ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
(3.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี)
(4.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ใหม่)
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน/ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
(2.) สัญญาเช่า/สัญญาซื้อขาย โรงเรือนและที่ดิน
(3.) ส�ำเนาโฉนดที่ดิน
(4.) ใบอนุญาตก่อสร้าง
(5.) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
(6.) ใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี)
(7.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี)
(8.) หนังสือรับรองบริษัท/หจก.(กรณีนิติบุคคล)
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7. ภาษีป้าย (ปกติ)
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
(2.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี)
(3.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ภาษีป้าย (รายใหม่)
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน/ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
(2.) ใบอนุญาตติดตั้งป้าย (ถ้ามี)
(3.) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
(4.) หนังสือรับรองบริษัท/หจก. (กรณีนิติบุคคล)
(5.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี)
(6.) รูปถ่ายป้ายพร้อมขนาดป้าย
8. การจ่ายเงิน – เช็ค
(1.) ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของเจ้าหนีว้ า่ ตรงตามฎีกาเบิกจ่ายหรือไม่ (พร้อมประทับตราบริษทั /ห้างร้าน)
    กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง แก้ไขใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ตรงตามฎีกาเบิกจ่าย
(2.) ให้ผู้รับเงินหรือรับเช็คลงลายมือชื่อในเอกสาร ดังต่อไปนี้
     - ทะเบียนจ่าย
     - สมุดเช็ค
     - หน้าฎีกา
     - รายงานการจัดท�ำเช็ค (ในกรณีมภี าษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยจะได้รบั หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยพร้อมนี)้
(3.) จ่ายเงิน-เช็ค
9. การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์
จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
(1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
(2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
(3.) กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
     (3.1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่
     (3.2) ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือส�ำเนาสัญญาเช่าโดย
35

มีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
     (3.3) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส�ำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
(4.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี)
(5.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี)
จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง)
(1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
(2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
(3.) ใบทะเบียนพาณิชย์
(4.) ส�ำเนาหลักฐานที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหญ่) เหมือน
     กรณีตั้งใหม่
(5.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี)
(6.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี)
จดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิก)
(1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือทายาทที่ขอยื่นค�ำขอแทน
(2.) ใบทะเบียนพาณิชย์
(3.) ส�ำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม)
(4.) ส�ำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรมลง
(5.) หนังสือมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี)
(6.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ (ถ้ามี)
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งานด้านการโยธา
งานบริการด้านงานช่าง
การขออนุญาตด้านงานช่าง
10. การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ค�ำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 1 ชุด
(2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
(3.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ชุด
(4.) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นนิตบิ คุ คล) 1 ชุด
(5.) ส�ำเนาเอกสารสิทธิท์ ดี่ นิ ฉบับจริง 1 ชุด หน้า - หลัง
(6.) แบบแปลนแผนผัง 3 ชุด.
(7.) กรณีปลูกสร้างอาคารในทีด่ นิ ผูอ้ นื่ หรือทีด่ นิ ติดภาระจ�ำนองเช่าทีด่ นิ ในการก่อสร้าง
      - หนังสือยินยอมให้กอ่ สร้างอาคารในทีด่ นิ 1 ชุด
      - ส�ำเนาเอกสารให้เจ้าของทีด่ นิ รับรอง 1 ชุด
(8.) กรณีอาคารทีก่ อ่ สร้างด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่หรืออาคารพิเศษ ต้องมีรายการค�ำนวณ 1 ชุด
(9.) อาคารทีเ่ ข้าข่ายควบคุมตามพรบ. วิชาชีพสถาปนิกและ/หรือวิศวกรต้องมรหนังสือรับรองและส�ำเนา
     บัตรผูป้ ระกอบวิชาชีพ 1 ชุด
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียม
(1.) ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
(2.) ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ 10 บาท
(3.) ใบอนุญาตรือ้ ถอน ฉบับละ 10 บาท
ลักษณะอาคารที่ต้องยื่นขอใบอนุญาต
(1.) อาคารสร้างใหม่
(2.) ดัดแปลงต่อเติมอาคาร
(3.) ก่อสร้างอาคารดัดแปลงผิดไปจากใบอนุญาต
(4.) รือ้ ถอนอาคาร
(5.) เปลีย่ นการใช้อาคารเพือ่ การอืน่
(6.) ดัดแปลงทีจ่ อดรถทาง เข้า – ออก
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การขออนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลงประเภท 2,3
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ค�ำร้องขออนุญาตประกอบกิจการควบคุม
(2.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน / ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
(3.) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นนิตบิ คุ คล)
(4.) ส�ำเนาใบอนุญาตประกอบการ (ถ้ามี)
การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) แบบค�ำขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
(2.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน / ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
(3.) ส�ำเนาเอกสารสิทธิท์ ดี่ นิ ฉบับจริง 1 ชุด
(4.) แบบแปลนแผนผัง 3 ชุด
(5.) ในกรณีทคี่ วบคุมตาม พรบ.ขุดดิน – ถมดิน วิศวกรต้องมีหนังสือรับรองและส�ำเนาบัตรผูป้ ระกอบการ
วิชาชีพและรายการค�ำนวณ
(6.) หนังสือยินยอมการขุดดิน - ถมดิน กรณี ขุดดิน – ถมดิน ในทีด่ นิ ผูอ้ นื่ หรือติดภาระจ�ำนองเช่าทีด่ นิ
แปลงนัน้ ๆ
งานบริการด้านสุขาภิบาล
การขออนุญาตต่อเชื่อมท่อระบายน�้ำสาธารณะ
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ค�ำร้องขออนุญาตต่อเชือ่ มท่อระบายน�ำ้ สาธารณะ
(2.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน / ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
(3.) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นนิตบิ คุ คล) 1 ชุด
(4.) ส�ำเนาเอกสารสิทธิท์ ดี่ นิ ฉบับจริง 1 ชุด
(5.) แผนผังและแบบแปลนรายละเอียดการขอเชือ่ มต่อ 1 ชุด
(6.) หนังสือยินยอมเชือ่ มต่อท่อระบายน�ำ้ สาธารณะ

38

ด้านสาธารณสุข
งานบริการด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
11. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (136ประเภท)
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(2.) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
(3.) หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผูม้ อบอ�ำนาจ/และผูร้ บั มอบ/กรณีผขู้ อรับใบ
อนุญาตไม่สามารถด�ำเนินการด้วยตนเอง
(4.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของบ้านทีใ่ ช้เป็นทีต่ งั้ สถานทีส่ ถานประกอบการ
(5.) แผนผังแสดงบริเวณสถานประกอบการกิจการ
(6.) ส�ำเนาใบอนุญาตกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (136ประเภท)
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(2.) หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผูม้ อบอ�ำนาจ/และผูร้ บั มอบ/กรณีผขู้ อรับใบ
อนุญาตไม่สามารถด�ำเนินการด้วยตนเอง
(3.) ส�ำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของปีทผี่ า่ นมา
(4.) แผนผังแสดงบริเวณสถานประกอบกิจการ
12. การขออนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(2.) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
(3.) หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผูม้ อบอ�ำนาจ/และผูร้ บั มอบ/กรณีผขู้ อรับใบ
อนุญาตไม่สามารถด�ำเนินการด้วยตนเอง
(4.) ส�ำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
(5.) แผนทีแ่ สดงทีต่ งั้ ตลาด
(6.) สัญญาเช่าทีด่ นิ (กรณีมกี ารเช่า)
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(7.) อืน่ ๆ ตามทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ ก�ำหนด
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(2.) หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผูม้ อบอ�ำนาจ/และผูร้ บั มอบ/กรณีผขู้ อรับใบ
อนุญาตไม่สามารถด�ำเนินการด้วยตนเอง
(3.) ส�ำเนาใบอนุญาตของปีทผี่ า่ นมา
การขออนุญาตเข้าขายของในตลาด
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(2.) หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผูม้ อบอ�ำนาจ/และผูร้ บั มอบ/กรณีผขู้ อรับใบ
อนุญาตไม่สามารถด�ำเนินการด้วยตนเอง
(3.) ส�ำเนาใบอนุญาตของปีทผี่ า่ นมา
13. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต /ผูช้ ว่ ยขาย
(2.) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
(3.) หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผูม้ อบอ�ำนาจ/และผูร้ บั มอบ/กรณีผขู้ อรับใบ
อนุญาตไม่สามารถด�ำเนินการด้วยตนเอง
(4.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของบ้านทีใ่ ช้เป็นสถานทีต่ งั้ สถานประกอบการ
(5.) ส�ำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
(6.) รูปถ่ายขนาด 1 × 1.5 นิว้ ของผูข้ ออนุญาตและผูช้ ว่ ยขายจ�ำนวนคนละ 3 รูป
(7.) ใบรับรองแพทย์ของผูร้ บั ใบอนุญาตและผูช้ ว่ ยขาย
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(2.) หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผูม้ อบอ�ำนาจ/และผูร้ บั มอบ/กรณีผขู้ อรับใบ
อนุญาตไม่สามารถด�ำเนินการด้วยตนเอง
(3.) ส�ำเนาใบอนุญาตของปีทผี่ า่ นมา
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การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.)
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต /ผูช้ ว่ ยขาย
(2.) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
(3.) หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผูม้ อบอ�ำนาจ/และผูร้ บั มอบ/กรณีผขู้ อรับใบ
อนุญาตไม่สามารถด�ำเนินการด้วยตนเอง
(4.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของบ้านทีใ่ ช้เป็นสถานทีต่ งั้ สถานประกอบการ
(5.) ส�ำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
(6.) รูปถ่ายขนาด 1 × 1.5 นิว้ ของผูข้ ออนุญาตและผูช้ ว่ ยขายจ�ำนวนคนละ 3 รูป
(7.) ใบรับรองแพทย์ของผูร้ บั ใบอนุญาตและผูช้ ว่ ยขาย
(8.) แผนผังแสดงบริเวณสถานประกอบกิจการ
การขอต่ออายุหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(2.) หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผูม้ อบอ�ำนาจ/และผูร้ บั มอบ/กรณีผขู้ อรับใบ
อนุญาตไม่สามารถด�ำเนินการด้วยตนเอง
(3.) ส�ำเนาหนังสือรับรองการแจ้งของปีทผี่ า่ นมา
(4.) แผนผังแสดงบริเวณสถานประกอบกิจการ
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต /ผูช้ ว่ ยขาย
(2.) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
(3.) หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผูม้ อบอ�ำนาจ/และผูร้ บั มอบ/กรณีผขู้ อรับใบ
อนุญาตไม่สามารถด�ำเนินการด้วยตนเอง
(4.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของบ้านทีใ่ ช้เป็นสถานทีต่ งั้ สถานประกอบการ
(5.) ส�ำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
(6.) รูปถ่ายขนาด 1 × 1.5 นิว้ ของผูข้ ออนุญาตและผูช้ ว่ ยขายจ�ำนวนคนละ 3 รูป
(7.) ใบรับรองแพทย์ของผูร้ บั ใบอนุญาตและผูช้ ว่ ยขาย
(8.) แผนผังแสดงบริเวณสถานประกอบกิจการ
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การขอต่ออายุหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.)
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(2.) หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผูม้ อบอ�ำนาจ/และผูร้ บั มอบ/กรณีผขู้ อรับใบ
อนุญาตไม่สามารถด�ำเนินการด้วยตนเอง
(3.) ส�ำเนาหนังสือรับรองการแจ้งของปีทผี่ า่ นมา
(4.) แผนผังแสดงบริเวณสถานประกอบกิจการ
14. การขออนุญาตท�ำการโฆษณา
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(2.) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
(3.) หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผูม้ อบอ�ำนาจ/และผูร้ บั มอบ/กรณีผขู้ อรับใบ
อนุญาตไม่สามารถด�ำเนินการด้วยตนเอง
(4.) แผนทีแ่ สดงทีต่ งั้ ในการขออนุญาตท�ำการโฆษณาแก่ประชาชน
15. การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์(ร.ส.1)
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ค�ำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 1 ชุด
(2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
(3.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 1 ชุด
(4.) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นนิตบิ คุ คล) 1 ชุด
(5.) ส�ำเนาเอกสารสิทธิท์ ดี่ นิ ฉบับจริง 1 ชุด หน้า - หลัง
(6.) แบบแปลนแผนผัง 3 ชุด
(7.) กรณีปลูกสร้างอาคารในทีด่ นิ ผูอ้ นื่ หรือทีด่ นิ ติดภาระจ�ำนองเช่าทีด่ นิ ในการก่อสร้าง
      - หนังสือยินยอมให้กอ่ สร้างอาคารในทีด่ นิ 1 ชุด
      - ส�ำเนาเอกสารให้เจ้าของทีด่ นิ รับรอง 1 ชุด
(8.) กรณีอาคารทีก่ อ่ สร้างด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่หรืออาคารพิเศษ ต้องมีรายการค�ำนวณ 1 ชุด
(9.) อาคารทีเ่ ข้าข่ายควบคุมตาม พรบ. วิชาชีพสถาปนิกและ/หรือวิศวกรต้องมีหนังสือรับรองและส�ำเนา
บัตรผูป้ ระกอบวิชาชีพ 1 ชุด
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งานด้านอื่น
งานบริการด้านบรรเทาสาธารณภัย
16. การสนับสนุนน�้ำอุปโภคบริโภค
ขั้นตอนการให้บริการ
(1.) เจ้าหน้าทีร่ บั เรือ่ งทีป่ ระชาชนร้องขอ
(2.) รายงานหัวหน้าส�ำนักปลัด
(3.) ออกให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแล้ง
(4.) รายงานการผลแก่ผบู้ งั คับบัญชา
17. งานบรรเทาสาธารณภัย
ขั้นตอนการให้บริการ
(1.) รับแจ้งเหตุสาธารณภัยทางวิทยุสอื่ สาร/โทรศัพท์
(2.) หัวหน้าชุด/เวรสัง่ ให้เจ้าหน้าทีอ่ อกปฏิบตั งิ านและรายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
18. การรับ-ส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
ขั้นตอนการให้บริการ
(1.) เจ้าหน้าทีร่ บั เรือ่ งทีป่ ระชาชนร้องขอ (กรณีแพทย์นดั ตรวจ ให้ตดิ ต่อล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน)
(2.) เจ้าหน้าทีอ่ อกไปรับผูป้ ว่ ยและน�ำส่งโรงพยาบาล
(3.) รายงานการผลแก่ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
งานบริการด้านรักษาความปลอดภัย
ขออนุญาตติดตั้งป้ายชั่วคราว
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ส�ำเนาบัตรประชาชน /ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
(2.) แผนทีท่ จี่ ะติดตัง้ 2 ชุด
(3.) ตัวอย่างป้าย 2 ชุด
ขั้นตอนการให้บริการ
(1.) ผูข้ ออนุญาตยืน่ ค�ำขออนุญาตติดตัง้ ป้ายชัว่ คราวพร้อมเอกสาร
(2.) เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐานสถานทีต่ ดิ ตัง้ ป้าย
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(3.) เจ้าพนักงานท้องถิน่ ลงนามอนุญาต
(4.) ผูข้ ออนุญาตช�ำระค่าธรรมเนียม
บันทึกข้อตกลงขุดดิน
ขั้นตอนการให้บริการ
(1.) รับหนังสือแจ้งขุดดิน/ถมดิน
(2.) เจ้าหน้าทีจ่ ดั ท�ำบันทึกข้อตกลงพร้อมยืน่ หลักทรัพย์คำ�้ ประกันความเสียหาย
19. งานบริการด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ขั้นตอนการให้บริการ
(1.) ขอรับค�ำร้องได้ทงี่ านนิตกิ าร กองวิชาการและแผนงาน /เครือข่ายศูนย์รบั เรือ่ งราว ร้องทุกข์ ร้องเรียน
(2.) กรอกรายละเอียดเรือ่ งทีต่ อ้ งการร้องทุกข์
(3.) ส่งค�ำร้องคืนให้เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลจะได้ดำ� เนินงานตามขัน้ ตอนต่อไป
20. งานบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนการให้บริการ
(1.) ขอรับค�ำร้องรับบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
(2.) กรอกรายละเอียดเรือ่ งทีต่ อ้ งการจะขอรับข้อมูล
(3.) ส่งค�ำร้องคืนให้เจ้าหน้าทีโ่ ดยเจ้าหน้าทีจ่ ะได้ดำ� เนินการจัดหาข้อมูลทีต่ อ้ งการได้ทนั ที ตามความเหมาะ
สมหรือก�ำหนดระยะเวลาในการรับข้อมูลตามความเหมาะสม หรือตามขัน้ ตอนของกฎหมายระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
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งานบริการสวัสดิการสังคม
21. การขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
เอกสารหลักฐาน
(1.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผูส้ งู อายุ
(2.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผูส้ งู อายุ
(3.) แบบค�ำขอขึน้ ทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
(4.) หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผูร้ บั มอบอ�ำนาจ (กรณีทผี่ สู้ งู อายุไม่สามารถ
มายืน่ ด้วยตนเองได้
(5.) ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ในกรณีทผี่ ขู้ อรับเบีย้ ยังชีพมีความประสงค์ขอรับเงิน
เบีย้ ยังชีพผ่านธนาคาร
ผู้พิการ
เอกสารหลักฐาน
(1.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผูพ้ กิ าร
(2.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผูพ้ กิ าร
(3.)  ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวคนพิการ
(4.) แบบค�ำขอขึน้ ทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพความพิการ
(5.) หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมส�ำเนาบัตรประข�ำตัวประชาชนผูร้ บั มอบอ�ำนาจ (กรณีทผี่ พู้ กิ ารไม่สามารถ
มายืน่ ด้วยตนเองได้)
(6.) ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ในกรณีทผี่ ขู้ อรับเบีย้ ยังชีพมีความประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร
ขั้นตอนการให้บริการ
(1.) ผูส้ งู อายุ/ผูพ้ กิ าร กรอกแบบค�ำขอขึน้ ทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพฯ
(2.) เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรับค�ำขอขึน้ ทะเบียน
การท�ำบัตรประจ�ำตัวคนพิการใหม่
(1.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผูพ้ กิ าร
(2.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผูพ้ กิ าร
(3.) รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิว้ 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
(4.) ใบรับรองความพิการซึง่ ออกโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนทีผ่ ู้
อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ประกาศก�ำหนด
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(5.) แบบค�ำขอมีบตั รประจ�ำตัวคนพิการ
(6.) ผูด้ แู ลคนพิการต้องแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้านของผูด้ แู ลคนพิการ
(กรณียนื่ เอกสารเป็นผูด้ แู ลคนพิการ)
(7.) หนังสือรับรองการเป็นผูด้ แู ลคนพิการ โดยก�ำนัน/ผูใ้ หญ่บา้ น ลงลายมือชือ่ เป็นผูร้ บั รอง
ต่ออายุบตั รประจ�ำตัวคนพิการ
(1.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผูพ้ กิ าร
(2.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผูพ้ กิ าร
(3.) รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิว้ 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
(4.) แบบค�ำขอมีบตั รประจ�ำตัวคนพิการ
(5.) สมุดประจ�ำตัวคนพิการเล่มเก่า
(6.) ผูด้ แู ลคนพิการต้องแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้านของผูด้ แู ลคนพิการ
(กรณียนื่ เอกสารเป็นผูด้ แู ลคนพิการ)
(7.) หนังสือรับรองการเป็นผูด้ แู ลคนพิการ โดยก�ำนัน/ผูใ้ หญ่บา้ น ลงลายมือชือ่ เป็นผูร้ บั รอง
ขัน้ ตอนการให้บริการ
(1.) กรอกเอกสารแบบค�ำขอมีบตั รประจ�ำตัวคนพิการ
(2.) เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน จัดส่งให้สำ� นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง              
ของมนุษย์ จังหวัดล�ำพูน ท�ำบัตรประจ�ำตัวคนพิการ
22. การยื่นเอกสารขอรับเงินอุดหนุนทุกประเภท
(1.) โครงการ
(2.) บัญชีประมาณการงบประมาณ
(3.) รายชือ่ คณะกรรมการกลุม่
(4.) บันทึกการประชุมกลุม่
(5.) รายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมกลุม่
(6.) หน้าสมุดบัญชีธนาคารระบุชอื่ กลุม่
(7.) บันทึกข้อตกลงระหว่างตัวแทนกับนายกเทศมนตรีตำ� บลบ้านกลาง
(8.) ระเบียบข้อบังคับของกลุม่
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23. การยื่นเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
(1.) แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรผูม้ รี ายได้นอ้ ย และมีฐานะยากจน
(2.) หนังสือรับรองจาก ก�ำนัน /ผูใ้ หญ่บา้ น
(3.) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
(4.) ส�ำเนาสูตบิ ตั รเด็กหรือบัตรประจ�ำตัวประชาชนของเด็ก
(5.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก
(6.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน บิดา มารดา หรือผูอ้ ปุ การะ
(7.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผูอ้ ปุ การะ
24. การขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1.) ส�ำเนาบัตรประชาชน
(2.) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
(3.) ส�ำเนาเอกสารการขึน้ ทะเบียนเกษตรกร
ขั้นตอนการให้บริการ
(1.) เกษตรกรแจ้งรายละเอียดความเสียหาย
(2.) สอบถามเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือด้านใด
(3.) เจ้าหน้าทีอ่ อกส�ำรวจพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั แจ้งถึงความเสียหายพร้อมรูปถ่าย
(4.) แจ้งให้หวั หน้างานทราบ พร้อมท�ำบันทึกเสนอตามขัน้ ตอน
25. การบริการรับแจ้งเหตุด้านเด็ก เยาวชน และการค้ามนุษย์
(1.) มีการตัง้ ศูนย์รบั แจ้งเหตุทที่ ำ� การผูใ้ หญ่บา้ น ทุกหมูบ่ า้ น
(2.) มีศนู ย์รบั แจ้งเหตุทเี่ ทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
(3.) เจ้าหน้าทีร่ บั แจ้งเหตุดา้ นเด็ก เยาวชน และการค้ามนุษย์
(4.) เจ้าหน้าทีล่ งพืน้ ทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น
(5.) การประสานงานส่งต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้การช่วยเหลือ
(6.) การติดตามประเมินผลการให้ความช่วยเหลือ
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งานการศึกษา
26. การรับสมัครเด็กศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่)
ขัน้ ตอนการให้บริการ
(1.) การยืน่ ใบสมัครเข้ารับบริการทีศ่ นู ย์เจริญวัยฯ
(2.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนบิดา มารดา
(3.) ส�ำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา และเด็ก
(4.) ส�ำเนาสูตบิ ตั รเด็ก
(5.) เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสาร พร้อมอธิบายระเบียบปฏิบตั ขิ องศูนย์เจริญวัยฯ แนะน�ำสถานทีเ่ ยีย่ มชม
ห้องต่างๆ ภายในศูนย์เจริญวัยฯ
(6.) เจ้าหน้าทีเ่ สนอผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาใบสมัคร
(7.) เจ้าหน้าทีแ่ จ้งบิดา  มารดาเด็กรับทราบผลการรับสมัคร
(8.) เจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนรับเด็กเข้ารับบริการศูนย์เจริญวัยฯ
27. การรับสมัครนักเรียน (โรงเรียน)
คุณสมบัตผิ สู้ มัคร
(1.) เด็กทีส่ มัครต้องมีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นเขตต�ำบลบ้านกลางไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
(2.) เด็กทีส่ มัครต้องมีอายุ 3 ปีบริบรู ณ์
(3.) เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆที่จะเกิดอุปสรรคต่อ
การเรียน
ขัน้ ตอนการรับสมัคร
(1.) ติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมยืน่ ใบสมัครและเอกสาร ในวัน เวลาราชการ
(2.) กรอกใบสมัครของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
      2.1 ส�ำเนาสูตบิ ตั ร จ�ำนวน 2 ชุด
      2.2 ส�ำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จ�ำนวน 2 ชุด
      2.3 ส�ำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา หรือผูป้ กครอง จ�ำนวน 2 ชุด
      2.4 สมุดบันทึกสุขภาพ หรือหลักฐานการศึกษา
      2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จ�ำนวน 1 ใบ
(3.) ยืน่ ใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
(4.) ประกาศวันสอบคัดเลือกและวันประกาศผล ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
(5.) ประกาศวันรายงานตัว มอบตัว และวันลงทะเบียนเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
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(6.) ประกาศวันเปิดภาคเรียน
28. ขอจบหลักสูตรและย้ายสถานศึกษา(โรงเรียน)
ขัน้ ตอน
(1.) ติดต่อขอรับใบโอนย้ายนักเรียน  จากเจ้าหน้าที่ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
(2.) กรอกรายละเอียดขอโอนย้ายให้สมบูรณ์พร้อมแนบรูปถ่าย ดังนี้
      2.1 ขนาด 1 นิว้ จ�ำนวน 2 ชุด
      2.2 ขนาด 2 นิว้ จ�ำนวน 2 ชุด
     - รูปถ่ายจะต้องไม่เกิน 6 เดือน
     - หน้าตรงสวมชุดนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
     - จะต้องเป็นรูปทีถ่ า่ ยจริง (ห้ามส�ำเนา)
(3.) ขอรับใบส่งตัวขอโอนย้ายนักเรียนภายใน 2 วัน
29. การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คุณสมบัตผิ สู้ มัคร
(1.) เด็กทีส่ มัครต้องมีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นเขตต�ำบลบ้านกลาง (ก่อนเข้าเรียนไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน)
(2.) เด็กทีส่ มัครต้องมีอายุครบ 2 ขวบ
(3.) เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆที่จะเกิดอุปสรรคต่อ
การเรียน
หลักฐานและเอกสาร
(1.) ใบสมัครของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีก่ รอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
(2.) ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส�ำเนา จ�ำนวน 2 ชุด
(3.) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของบิดา และมารดา จ�ำนวน 2 ชุด
(4.) สูตบิ ตั รฉบับจริง และส�ำเนา จ�ำนวน 2 ชุด
(5.) ต้องน�ำเด็กมาแสดงตัวในวันทีย่ นื่ ใบสมัคร
(6.) ใบรับรองแพทย์ และสมุดบันทึกสุขภาพ พร้อมส�ำเนาประวัตกิ ารรับวัคซีน
(7.) รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จ�ำนวน 6 ใบ
30. การขอใบรับรองโรงเรียน
ขัน้ ตอน
(1.) กรอกค�ำร้องขอรับใบรับรองทุกประเภท (3.) เจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการจัดท�ำเอกสาร
(2.) ยืน่ เอกสารต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ตรวจสอบ (4.) รับเอกสารใบรับรอง
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ด้านทะเบียนราษฎร ประกอบด้วย 1. การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ (เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือ
1. การแจ้งเกิด
เด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง)
2. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งส�ำนักทะเบียนอื่น
3. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
4. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอด
ทิ้ง
5. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือ  
บุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์
6. การรับแจ้งการเกิดเกินก�ำหนด
7. การรับแจ้งการเกิดเกินก�ำหนด กรณีท้องที่อื่น
8. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
2. การแจ้งตาย

9. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
10. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
11. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
12. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิด
ธรรมชาติ
13. การรับแจ้งการตาย กรณีสำ� นักทะเบียนอื่น
14. การรับแจ้งการตายเกินก�ำหนด
15. การรับแจ้งการตายเกินก�ำหนด กรณีส�ำนักทะเบียนอื่น
16. การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

3. การย้ายที่อยู่

17. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
18. การรับแจ้งการย้ายเข้า
19. การรับแจ้งการย้ายทีอ่ ยูข่ องคนทีอ่ อกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้
ว่าไปอยู่ที่ใด
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20. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
21. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
22. การรับแจ้งการย้ายออก
23. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
24. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือช�ำรุด
ก่อนแจ้งย้ายเข้า
25. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตส�ำนักทะเบียนเดียวกัน

4. การขอเลขที่บ้าน

26. การขอเลขที่บ้าน
27. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
28. การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกท�ำลาย
29. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมรี ายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้าน
เลขที่ซำ�้ กัน
30. การขอบ้านเลขที่ กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านทะเบียนราษฎร
31. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
32. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการ
สัญชาติ
33. การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจ�ำหน่ายรายการ
ออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
34. การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
35. การจ�ำหน่ายชือ่ และรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติ
ไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
36. การจ�ำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและ
รายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
37. การจ�ำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่า
บุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยงั ไม่ได้จำ� หน่ายชือ่ และรายการบุคคล
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38. การจ�ำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีค�ำสั่ง
ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
39. การแจ้งขอท�ำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
40. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสาร
ต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
41. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
42. การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้าน
แบบเดิม
43. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยใน
ราชอาณาจักร เป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือ
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านทะเบียนราษฎร(ต่อ)
44. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
45. การเพิม่ ชือ่ กรณีคนต่างด้าวทีม่ หี นังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึง่
ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอ
เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
46. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดา
คนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้
สัญชาติไทยโดยมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
47. การเพิม่ ชือ่ กรณีคนไทยทีเ่ กิดในต่างประเทศขอเพิม่ ชือ่ โดยมีเหตุจำ� เป็น
ที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
48. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว
และเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
49.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิด
ในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็น
คนสัญชาติไทย
50. การเพิม่ ชือ่ กรณีคนสัญชาติไทยทีเ่ กิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
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51. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้
หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือส�ำคัญประจ�ำตัว (Certificate
of Identity)
52. การเพิ่มชื่อ กรณีตกส�ำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปีพ.ศ.2499
53. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจ�ำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน
บ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
54.  การเพิม่ ชือ่ กรณีบคุ คลอ้างว่าเป็นคนมีสญ
ั ชาติไทยขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียน
บ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
55. การเพิม่ ชือ่ บุคคลทีไ่ ด้มกี ารลงรายการ “ตายหรือจ�ำหน่าย” ในทะเบียน
บ้านฉบับทีม่ เี ลขประจ�ำตัวประชาชน เนือ่ งจากการแจ้งตายผิดคน หรือส�ำคัญ
ผิดในข้อเท็จจริง
56. การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระ
ราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
57. การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบน
พื้นที่สูง พ.ศ.2543

ด้านการคลัง
5. การจัดเก็บภาษีบ�ำรุงท้องที่

-

6. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ 58. การรับช�ำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
7. การจัดเก็บภาษีป้าย

59. การรับช�ำระภาษีป้าย

8. การจ่ายเงิน - เช็ค

-

9. งานทะเบียนพาณิชย์
- จดทะเบียนพาณิชย์

60. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
61. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการ
ร่วมค้า
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- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 62 การจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ (เปลี่ ย นแปลงรายการจดทะเบี ย น) ตาม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
63. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม
- จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิช พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
ยกิจ
64. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
65. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผขู้ อจดทะเบียนเป็นห้างหุน้ ส่วนสามัญ คณะบุคคล
และกิจการร่วมค้า
66. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอนหรือเคลือ่ นย้ายอาคาร
ด้านการโยธา
10. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 67. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม
มาตรา32
68. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
69. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
70. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
71. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออก
ของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
72. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
73. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
74. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
75. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
76. การแจ้งขุดดิน
77. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
78. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
79. การแจ้งถมดิน
80. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการโยธา
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10. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 81. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน
(ต่อ)
82. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน (ระยะที่
1 : ขั้นตอนออกค�ำสั่งรับค�ำขอรับใบอนุญาต)
83. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน (ระยะที่
2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
84. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน
85. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�ำ้ มัน
86. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้น
ตอนออกค�ำสั่งรับค�ำขอรับใบอนุญาต)
87. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้น
ตอนออกใบอนุญาต)
ด้านสาธารณสุข
11. การขออนุญาตประกอบกิจการ 88. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
89. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
12. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

90. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
91. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

13. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ�ำหน่ายอาหาร

92. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ �ำหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสม
อาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
93 การขอต่ออายุใบอนุญาตจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
94 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
95 การขอใบอนุญาตจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

13. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ�ำหน่ายอาหาร(ต่อ)

96 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

14. การขออนุญาตท�ำการโฆษณา
โดยใช้เครื่องขยายเสียง

97. การขออนุญาตท�ำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
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98. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
99. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป
100. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล
101. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการเก็บ และขนมูลฝอย
ติดเชื้อ
102. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการเก็บ และขนมูลฝอย
ทั่วไป
103. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการเก็บ และขนสิ่ง
ปฏิกูล
104. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
105. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป
106. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล
107. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการเก็บ และขนมูลฝอยติด     
เชื้อ
108. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
109. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท�ำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
110. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่
สาธารณะ

16. การสนับสนุนน�ำ้ อุปโภคบริโภค 17. การช่วยเหลือสาธารณภัย

-

18. การรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล 19. การรับแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์

-

20. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

-

21. การขอรับเบี้ยยังชีพ

111. การลงทะเบียนและยื่นค�ำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
112. การลงทะเบียนและยื่นค�ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

56

กระบวนงานของเทศบาลต�ำบล
บ้านกลาง

กระบวนงานคู่มือกลางของเทศบาลต�ำบลบ้านกลางที่ ก.พ.ร.อนุมัติ

22. การยื่นเอกสารขอรับเงิน
อุดหนุนทุกประเภท

113. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

23. การยื่นเอกสารขอรับเงิน
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

-

24. การยื่นขอรับการช่วยเหลือ
ด้านการเกษตร
กระบวนงานของเทศบาลต�ำบล
บ้านกลาง

กระบวนงานคู่มือกลางของเทศบาลต�ำบลบ้านกลางที่ ก.พ.ร.อนุมัติ

25. การบริการรับแจ้งเหตุด้านเด็ก เยาวชน และการค้ามนุษย์
26. การรับสมัครเด็กศูนย์เจริญวัย
(เนอร์สเซอรี่)

-

27. การรับสมัครนักเรียน (
โรงเรียน )

114. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
115. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

28. การขอจบหลักสูตรและย้าย
สถานศึกษา (โรงเรียน)

-

29. การับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

116. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30. การขอใบรับรองของโรงเรียน

-
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ส่วนที่ 3

ข้อมูลพื้นฐานต�ำบลบ้านกลาง

ประวัติความเป็นมาของต�ำบลบ้านกลาง
ย้อนรอยประวัติศาสตร์บ้านกลาง...
ในสมัยที่เมืองหริภุญชัยเจริญรุ่งเรืองทางเจ้าผู้ครองนคร ได้แต่งตั้งพญาพรหมมา ปกครอง
หมู่บ้านแถบตะวันออก เพื่อป้องกันศัตรูที่รุกรานในด้านนี้ โดยมาตั้งถิ่นฐานหลักแหล่งอยู่ที่ริมน�้ำแม่ยาก
และอพยพครอบครัวตลอดจนประชาชนพลเมือง จากในตัวเมืองส่วนหนึ่งมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ และ
ได้รวบรวมราษฎรที่ท�ำนาอยู่ในละแวกนั้นเข้าด้วยกัน
จากการที่มีการตั้งหัวเมืองเล็กๆขึ้น ได้เกิดความเจริญทางด้านการเกษตร และผลผลิตทางการ
เกษตรมากมายและเป็นจุดศูนย์กลางในด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท�ำให้ประชาชนจากถิ่นอื่น
เข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางการเดินทางส�ำหรับติดต่อหมู่บ้านอื่น หรือ
ในตัวเมือง ด้วยเหตุนี้จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านกลาง”
ส�ำหรับการเมืองการปกครอง ได้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการปกครองแผ่นดินมาหลายสมัย
และใน พ.ศ.2475 ได้มีพระราชบัญญัติการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น โดยมีก�ำนันเป็นผู้ปกครองเขตต�ำบลนั้น
และในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484 - 2488) ในราว พ.ศ. 2486 ได้รวบรวมเอา
ต�ำบลบ้านกลางและต�ำบลมะเขือแจ้เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความเป็นเอกภาพในการปกครอง และการเกณฑ์
แรงงาน(ท�ำสงครามกับญี่ปุ่นใช้แรงงานเจาะถ�้ำขุนตาล) โดยให้นายผจญ ไชยเหล็ก เป็นผู้ปกครองทั้งสอง
ต�ำบล เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง รัฐบาลได้แยกต�ำบลมะเขือแจ้ ออกจากต�ำบลบ้านกลางจนถึง
ปัจจุบัน จากความเจริญก้าวหน้าและผลของการพัฒนาประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเมืองการ
ปกครองภายในประเทศได้เปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ ต�ำบลบ้านกลางก็ได้รับการพัฒนา
ในด้านต่างๆมากมาย โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานของต�ำบล ได้เริ่มมีการตัดถนนสายใหญ่ จากบ้าน
ท่าเดื่อ (บ้านศรีบุญยืน ต�ำบลเหมืองง่า) ไปจนถึงบ้านแจ่ม (ต�ำบลมะเขือแจ้) ซึ่งแต่เดิมการติดต่อค้าขาย
ของราษฎรต้องเดินลัดเลาะไปตามทุ่งนาข้ามล�ำน�้ำแม่กวงเพื่อเข้าไปในตัวเมือง (เวียง)
ในการตัดถนนเส้นใหม่นี้ ได้ใช้แรงงานจากราษฎรในท้องถิ่น และราษฎรได้ร่วมบริจาคในการ
ท�ำถนนเพื่อที่จะได้เดินทางไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น และกรมโยธาธิการได้สร้างสะพานขึ้นรองรับถนนสาย
นี้ ข้ามล�ำน�้ำแม่กวง จากการที่ได้สร้างถนนดังกล่าว ท�ำให้ราษฎรได้รับความสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องของการเดินทางไปนมัสการบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์จากดอยขะม้อ ซึ่งชาวล�ำพูนและจังหวัดใกล้เคียง ถือว่า
เป็นน�้ำศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง ที่ใช้ประกอบพิธีประเพณีเดือนแปดเป็งของจังหวัดล�ำพูน เพื่อสรงน�้ำพระบรม
ธาตุเจ้าหริภุญชัย
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ต่อมา พ.ศ. 2512 – 2516 นายน้อย  สาวะจันทร์ ราษฎรบ้านม้าหมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านกลาง ได้รับเลือก
เป็นก�ำนันปกครองต�ำบลจนถึงปลายปี พ.ศ. 2512 นายน้อยได้ลาออกจากการเป็นก�ำนันและทางกรมการปกครอง
ได้ให้ราษฎรเป็นผู้เลือกก�ำนันขึ้นใหม่ ได้แก่ นายอินตา  มาผาบ ราษฎรบ้านพญาผาบ ใน พ.ศ.2521 – 2534 ซึ่ง
ในสมัยนั้นเขตการปกครองของต�ำบลบ้านกลางมีอยู่ 15 หมู่บ้าน ท�ำให้ยากแก่การปกครองมีปัญหามากมาย กรม
การปกครองจึ ง แยกหมู ่ บ ้ า นออกมาส่ ว นหนึ่ ง
จ�ำนวน 5 หมู่บ้าน มาตั้งต�ำบลใหม่ คือ ต�ำบลศรี
บัวบาน โดยรวมพื้นที่บางส่วนของต�ำบลป่าสัก
ในช่วงนี้ทางราชการ ได้เล็งเห็นความ
ส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งการพั ฒ นาในด้ า นการผลิ ต และ
เทคโนโลยีใหม่ๆมากมาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ล�ำพูน ในขณะนั้น คือ นายจริญญา  พึ่งแสง ได้
มีการประสานงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เพื่อจะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาค
เหนือขึ้นที่หมู่บ้านสันป่าฝ้าย หมู่ที่ 4  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพูน เป็นผลให้เกิดความเจริญที่หลากหลาย น�ำ
ไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมดีขึ้น โดยเฉพาะแรงงานท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาส
ในการท�ำงาน ซึ่งเป็นการลดปัญหา การว่างงานของราษฎรเป็นอย่างมาก
ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 นายอินตา  มาผาบ ได้เกษียณอายุราชการลง ก็ได้มีการเลือกตั้ง ก�ำนันคนใหม่
ขึ้น คือ นายเมืองค�ำ  เรือนดล ราษฎรบ้านกลาง เป็นก�ำนันเรื่อยมาจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ จากนั้น พ.ศ.
2538 ราษฎรต�ำบลบ้านกลางได้เลือกตั้งก�ำนันคนใหม่ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งแทน  คนเดิม คือ นายสงัด  นพรัตน์ จน
กระทั่งครบวาระคราวละ 4 ปี ตามกฎหมายการปกครองในสมัยนั้น
พ.ศ. 2545 ได้เลือกตั้งก�ำนันอีกครั้ง ปรากฏว่า นายประจวบ  วงค์ษาคม ได้รับการคัดเลือกให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งก�ำนันคนต่อมา และเมื่อครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 ได้มีการเลือกตั้งอีก
ครั้ง ปรากฏว่า นายธีระเดช  ปันแจ้ ได้รับเลือกให้เป็นก�ำนัน จนกระทั่งครบวาระเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555
จึงได้มีการเลือกตั้ง ผลปรากฏว่า นายศรีพรรณ พรมสนธิ ได้รับเลือกให้เป็นก�ำนันต�ำบลบ้านกลาง และด�ำรง
ต�ำแหน่งจนกระทั่งเกษียณอายุเมื่อเดือนเมษายน 2560 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2560 จึงได้มีการคัดเลือกผู้ใหญ่
บ้าน จ�ำนวน 1 ราย จาก 12 หมู่บ้าน เพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งก�ำนันต�ำบลบ้านกลาง ผลปรากฏว่า นายณัฐ
ธีร์   โพธิศาสตร์ ผู้ใหญ่บ้านท่าล้อ- ศรีค�ำ  หมู่ที่ 2 ได้รับเลือกให้เป็นก�ำนันต�ำบลบ้านกลาง และ ด�ำรงต�ำแหน่ง
จนถึงปัจจุบัน
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สภาพทัว่ ไปของต�ำบลบ้านกลาง
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของต�ำบล
เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออ�ำเภอเมืองล�ำพูน อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ�ำเภอเมืองล�ำพูนประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ  ต�ำบลมะเขือแจ้ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
ทิศใต้
ติดต่อ  ต�ำบลป่าสัก ต�ำบลศรีบัวบาน อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
ทิศตะวันออก
ติดต่อ  ต�ำบลมะเขือแจ้ ต�ำบลศรีบัวบาน อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
ทิศตะวันตก
ติดต่อ  ต�ำบลเหมืองง่า ต�ำบลเวียงยอง อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น�้ำกวง (กลุ่มแม่น�้ำสาขาที่ไหลผ่านคือ ล�ำน�้ำแม่ตีบและล�ำน�้ำแม่ยาก)
เป็นเขตพื้นที่เป้าหมายของการส่งน�้ำโดยคลองชลประทานแม่กวงและเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น�้ำกวงฝั่งตะวันออก มีลักษณะลาดต�่ำมาทาง ทิศตะวันตก
จากแนวป่าเขาแม่ธิ–แม่สาร มีล�ำน�้ำไหลผ่าน 3 สาย คือ ล�ำน�้ำแม่ตีบ ล�ำน�้ำแม่ยากและล�ำน�้ำร่องส้าว
1.3 ลักษณะของแหล่งน�้ำ
* ล�ำน�้ำ,ล�ำห้วย
จ�ำนวน
3
สาย
* บึง หนอง และอื่นๆ
จ�ำนวน    
5
แห่ง
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ต�ำบลบ้านกลางในปัจจุบัน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 18 ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอ
เมืองล�ำพูน ประมาณ 10 กิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับ ต�ำบลมะเขือแจ้ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน ทิศใต้ ติดต่อ
กับ ต�ำบลศรีบัวบาน และต�ำบลป่าสักอ�ำเภอเมืองล�ำพูนทิศตะวันออกติดต่อกับต�ำบลศรีบัวบานและต�ำบลมะเขือ
แจ้ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน ทิศตะวันตกติดต่อกับต�ำบลเหมืองง่า และ ต�ำบลเวียงยอง อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จ�ำนวน
หมู่บ้าน
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มีทั้งหมด  12  หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่   1  บ้านพญาผาบ
หมู่ที่  2  บ้านท่าล้อ-ศรีค�ำ
หมู่ที่   3  บ้านขี้เหล็ก
หมู่ที่  4  บ้านสันป่าฝ้าย
หมู่ที่   5  บ้านศรีชุม
หมู่ที่  6  บ้านสิงห์เคิ่ง
หมู่ที่  8  บ้านแม่ยาก
หมู่ที่   7  บ้านร่องส้าว
หมู่ที่   9  บ้านกลาง
หมู่ที่  10  บ้านประตูโขง
หมู่ที่  11 บ้านหอชัย
หมู่ที่  12  บ้านแจ่มพัฒนา
2.2 การเลือกตั้ง
มีทั้งหมด  2  เขต ได้แก่
เขตที่ 1 ได้แก่ บ้านพญาผาบ บ้านขีเ้ หล็ก บ้านสันป่าฝ้าย บ้านแม่ยาก บ้านกลาง บ้านหอชัย บ้านแจ่มพัฒนา
เขตที่ 2 ได้แก่ บ้านท่าล้อ-ศรีค�ำ บ้านศรีชุม บ้านสิงห์เคิ่ง บ้านร่องส้าว บ้านประตูโขง
3. ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจ�ำนวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 11,005 คน แยกเป็น ชาย 5,120 คน หญิง 5,885 คน มีความหนาแน่น
เฉลี่ย 611.38 คน/ตารางกิโลเมตร จ�ำนวนหลังคาเรือน 10,662 หลังคา
หมายเหต    ข้อมูล ณ เดือนมกราคมพ.ศ. 2561

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
*  ศูนย์เจริญวัย (Nurseries)
*  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ของรัฐ
- ของเอกชน      
* โรงเรียน
- ของรัฐ
- ของเอกชน
*  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ�ำหมู่บ้าน
*  ห้องสมุดประชาชน
*  หอกระจายข่าวประจ�ำหมู่บ้าน       
62

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

1
2
1
1  
3
2
1
12
1
12

แห่ง
แห่ง  
แห่ง
แห่ง
แห่ง  
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

4.2 สาธารณสุข
* ศูนย์ ศสมช.
* ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
* สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก
* โรงพยาบาลเอกชน
* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
* สถานีต�ำรวจ
* ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.4 การสังคมสงเคราะห์
* ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ�ำหมู่บ้าน
* ศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับหมู่บ้าน
* ศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับต�ำบล
* กองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้านกลาง
* กลุ่มพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน
* กลุ่มพัฒนาสตรีระดับต�ำบล

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

12
11
13
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

จ�ำนวน
จ�ำนวน

1
1

แห่ง
แห่ง

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

12
12
1
1
12
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
กองทุน
กลุ่ม
กลุ่ม

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
* ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ�ำนวน
210
สาย
จ�ำนวน
4
สาย
* ถนนคอนกรีตที่ได้มาตรฐานทางหลวง
* ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จ�ำนวน
28
สาย
* ถนนดินลูกรัง
จ�ำนวน
14
สาย
จ�ำนวน   
3
สาย
* ถนนหินคลุก
5.2 การไฟฟ้า
อัตราการมีและการใช้ไฟฟ้าของจ�ำนวนหมู่บ้านและจ�ำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  
ร้อยละ  100
5.3 การประปา
* ฝายกักน�้ำ
จ�ำนวน
10
แห่ง
* อ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่
จ�ำนวน
2
แห่ง
* บ่อบาดาล
จ�ำนวน
44
แห่ง
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5.4 โทรศัพท์
* โทรศัพท์สาธารณะ
จ�ำนวน         
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
* ที่ท�ำการไปรษณีย์โทรเลข
จ�ำนวน
จ�ำนวน
*  สถานีโทรคมนาคม อื่นๆ

140

ตู้

1
1

แห่ง
แห่ง

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 อาชีพ
* อาชีพในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ท�ำนา ท�ำสวน และการเลี้ยงสัตว์
* อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การท�ำอุตสาหกรรมในครัวเรือน (ตู้เสื้อผ้า,
ตู้ใส่กับข้าวอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์) ค้าขาย รับจ้างทั่วไป รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ท�ำธุรกิจส่วนตัว
6.2 อุตสาหกรรม
* โรงงานอุตสาหกรรม
จ�ำนวน
60
แห่ง  
6.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
* กลุ่มอาชีพ
จ�ำนวน
18
กลุ่ม
จ�ำนวน
12
กลุ่ม
* กลุ่มออมทรัพย์
* ธนาคาร
จ�ำนวน
13
แห่ง  
* โรงแรม
จ�ำนวน
4
แห่ง
จ�ำนวน
1
แห่ง
* โรงภาพยนตร์
* ห้างสรรพสินค้า
จ�ำนวน
3
แห่ง
* หอพัก
จ�ำนวน
500
แห่ง
* ปั๊มน�้ำมัน (ขนาดใหญ่)
จ�ำนวน
5
แห่ง
* ร้านค้าต่าง ๆ
จ�ำนวน
1,000 แห่ง
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ด้านการเกษตร (ท�ำสวน)

7. ข้อมูลด้านการเกษตร
ด้านการเกษตร (ท�ำนา)				
หมู่บ้าน/ชุมชน

ในเขตชลประทาน

นอกเขตชลประทาน

จ�ำนวนครัวเรือน

จ�ำนวนครัวเรือน

บ้านกลาง

21

บ้านขี้เหล็ก

20

บ้านท่าล้อ-ศรีคำ�

30

ล�ำไย
หมู่บ้าน/ชุมชน

จ�ำนวนครัว
เรือน

บ้านกลาง

2

บ้านขี้เหล็ก

3

บ้านแจ่มพัฒนา

16

บ้านท่าล้อ-ศรีคำ�

11

บ้านประตูโขง

14

บ้านประตูโขง

20

บ้านพญาผาบ

18

บ้านศรีชุม

86

บ้านพญาผาบ

17

บ้านแม่ยาก

27

บ้านแม่ยาก

9

บ้านร่องส้าว

32

บ้านร่องส้าว

18

สันป่าฝ้าย

7

บ้านศรีชุม

32

หอชัย

17

บ้านสิงห์เคิ่ง

12

สันป่าฝ้าย

3

หอชัย

4

8. ศาสนา ประเพณี วัตนธรรม

8.1 การนับถือศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา ได้แก่
* วัด/ส�ำนักสงฆ์
จ�ำนวน
10
แห่ง
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น�้ำ

* ล�ำน�้ำ, ล�ำห้วย บึง หนอง และอื่นๆ

รวมทั้งหมดจ�ำนวน   8 แห่ง

10. อื่นๆ
10.1 มวลชนจัดตั้ง
* อสม.
* สมาชิก อปพร.
* หน่วย EMS

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน     

233
150
6  

คน
คน
คน
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ข้อมูล 12 หมู่บ้าน
** บ้านพญาผาบ หมู่ที่ 1 **

ประวัติหมู่บ้านพญาผาบ
บ้านพญาผาบในสมัย  40  ปีก่อนมีการท�ำไร่ท�ำนา ชาวบ้านจึงมา
รวมกันอยู่เป็นหมู่บ้าน ไปมาหาสู่กันโดยการเดินเท้า  อยู่กันด้วยความสามัคคี  
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกัน  ด�ำเนินชีวิตด้วยความขยันขันแข็ง สภาพทางภูมิศาสตร์
มีความแห้งแล้ง ประกอบอาชีพท�ำไร่ท�ำนา เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงโค กระบือ  มี
วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา  ชื่อบ้านพญาผาบ มีที่มาจากชื่อทหารที่ชื่อ  พญา
ผาบ หรือพญาปราบ เป็นทหารที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏหนีจากเชียงใหม่มา
อยู่ที่บ้านพญาผาบ ผู้น�ำชุมชนผู้ใหญ่บ้านในอดีตคือ นายสงัด นพรัตน์ ใน
ปัจจุบันคือ นายธีรเดช ปันแจ้ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านพญาผาบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ�ำเภอเมืองล�ำพูน อยู่ห่างจากที่ว่าการ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
ไปทางอ�ำเภอบ้านธิ เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร
มีจ�ำนวนประชากร ทั้งหมด 641คน เป็นชาย 295 คน หญิง 346 คน จ�ำนวนหลังคาเรือน 401     
หลังคาเรือน มีอาณาเขตติดต่อกับต�ำบลและอ�ำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต�ำบลมะเขือแจ้
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านแจ่ม, ต�ำบลมะเขือแจ้
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านกลาง, บ้านแจ่ม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหอชัย
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม
อาชีพ ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และธุรกิจหอพัก
สภาพทางสังคม ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ และปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มี
วัด 1 แห่ง คือ วัดพญาผาบ มีพื้นที่ในการท�ำเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าว พืชเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ล�ำไย ธุรกิจหอพักและอาคารพาณิชย์
การคมนาคมขนส่ง ถนนสายสันป่าฝ้าย-บ้านธิ ถนนภายในหมูบ่ า้ นปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต
ประเพณีและวัฒนธรรม แห่เทียนพรรษา ประเพณียี่เป็ง วันสงกรานต์ สรงน�้ำพระธาตุ
การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ คือ มีน�้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค  สวนสาธารณะ
และสนามเด็กเล่น ที่ทิ้งและก�ำจัดขยะ การระบายน�้ำ อาคารอเนกประสงค์ หอกระจายข่าว น�้ำใช้เพื่อการเกษตร
มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ�ำหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ
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สถานที่ส�ำคัญ
วัดพญาผาบ  ตั้งอยู่เลขที่ 123 บ้านพญาผาบ หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน สังกัดคณะ
สงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา
อาณาเขต
ทิศเหนือ ประมาณ 52 วา ติดที่ดินเอกชน
ทิศใต้  ประมาณ  66 วา ติดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันออก ประมาณ  75  วา ติดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันตก  ประมาณ 68 วา  ติดที่ดินเอกชน
ภายในบริเวณวัดพญาผาบ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอพระไตรปิฏก และปูชนียวัตถุ
ได้แก่ พระพุทธรูป ธรรมาสน์สวดลายไทย ปิดทองค�ำเปลว และเจดีย์
วัดพญาผาบ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2322 ตามประวัติแจ้งว่า สร้างพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14
มกราคม พ.ศ. 2584 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร  ยาว 44 เมตร มี พระสมุห์พงษ์ศักดิ์ ฐิตธมโม เป็นเจ้า
อาวาส
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** บ้านท่าล้อ-ศรีค�ำ-ต้นฮั่ง หมู่ที่ 2 **
ประวัติหมู่บ้านท่าล้อ-ศรีค�ำ-ต้นฮั่ง
บ้านท่าล้อ-ศรีค�ำ ในสมัย ก่อนมีการท�ำไร่ท�ำนา ชาวบ้านจึงมารวม
กันอยู่เป็นหมู่บ้าน อยู่กันด้วยความสามัคคี เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกัน ด�ำเนินชีวิต
ด้วยความขยันขันแข็งประกอบอาชีพท�ำไร่ท�ำนา เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงโค  กระบือ  
มีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา ชื่อบ้านท่าล้อ-ศรีค�ำ  มีที่มาจากชื่อของต้นโพธิ์
ที่ศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่า ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านสะ
หรีค�ำและเพี้ยนมาเป็น ศรีค�ำ  ในปัจจุบัน ผู้น�ำชุมชนในอดีตมีหลายคน ใน
ปัจจุบันคือ นายณัฐธีร์ โพธิศาสตร์ เป็นก�ำนันต�ำบลบ้านกลาง
บ้านท่าล้อ-ศรีค�ำ-ต้นฮั่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ�ำเภอเมืองล�ำพูน อยู่ห่างจากที่ว่าการ อ�ำเภอ
เมืองล�ำพูน เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร
มีจ�ำนวนประชากรทั้งหมด 722 คน เป็นชาย 333 คน เป็นหญิง 389 คน จ�ำนวนหลังคาเรือน 393
หลังคาเรือน  มีอาณาเขตติดต่อกับต�ำบลและอ�ำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านกลาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านศรีชุม
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านร่องส้าว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านแม่ยาก
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไป จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
อาชีพประชากรในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างและท�ำเกษตรกรรม
สภาพทางสังคม ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี มีวัด 1
แห่ง คือ วัดศรีค�ำ มีพื้นที่ในการท�ำเกษตรกรรมเพาะปลูก 50 % พืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญได้แก่ ข้าว
การคมนาคมขนส่ง ถนนสายหลักของหมู่บ้าน คือ ดอยติ-บ้านกลาง ถนนภายในหมู่บ้านปัจจุบันส่วน
ใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต
ประเพณีวัฒนธรรม ในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่เมืองก็จะมีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่ ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์
ของพระนางจามเทวี ตั้งอยู่ ณ คุ้มเทวี มีการด�ำหัวผู้สูงอายุ จัดเทศกาลลอยกระทงและทุกแรม 13 ค�่ำ  เดือน 9
ของทุกปีจะมี พิธีสรงน�้ำกู่ที่เก็บอัฎฐิของพระอธิการดวงจันทร์ จันทรังสี
การให้บริการสาธารณูปโภค คือ มีน�้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค น�้ำใช้เพื่อการเกษตรมีที่อ่าน
หนังสือประจ�ำหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ ร้านค้าสหกรณ์
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สถานที่ส�ำคัญ
วัดศรีค�ำ ตั้งอยู่เลขที่ 33 บ้านท่าล้อ-ศรีค�ำ หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านกลาง  อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 986
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทางสาธารณะ
ทิศใต้  ติดต่อกับ ล�ำน�้ำแม่ยาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทางสาธารณะ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ล�ำน�้ำแม่ยาก
ภายในวัดประกอบด้วย วิหาร ศาลา และกุฏิสงฆ์
วัดศรีค�ำสร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 ตามประวัติแจ้งว่าสร้างเมื่อ ประมาณ พ.ศ. 2474 โดยสถานที่ตั้งเป็น
หมู่บ้านในสมัยนั้นไม่สะดวกแก่การบ�ำเพ็ญกุศล เพราะต้องเดินทางไปที่วัดขี้เหล็ก เป็นการล�ำบากมากในสมัยนั้น
นายค�ำ  แก้ว ณ ศรี จึงได้สละที่ดินให้สร้างวัด ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างเสนาสนะเท่าที่จ�ำเป็น และได้นิมนต์พระ
อินถา สุวรรณโน จากวัดขี้เหล็กมาเป็นเจ้าอาวาส ในปัจจุบันมีพระมหากฤษณะ  โสภณกิตติ เป็นเจ้าอาวาส
ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
เทศบาลต�ำบลบ้านกลางได้ด�ำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านท่าล้อ-ศรีค�ำ  หมู่ ๒ จ�ำนวน ๙๔ ไร่              
๒๔ ตารางวา เพื่อด�ำเนินการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง และได้ด�ำเนิน
งานโครงการใหญ่ๆไปแล้วหลายโครงการ อาทิ โครงการขุดสระเก็บน�้ำดิบ พร้อมก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ โดยได้รับงบประมาณ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จ�ำนวน ๙.๘ ล้านบาท จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้เทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณของเทศบาล จ�ำนวน ๓.๓ ล้านบาท เพื่อขุดสระ
กักเก็บน�้ำ  ท�ำแก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหา น�้ำหลากและกักเก็บน�้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ,โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
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ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40เมตร และโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอ�ำเภอ ประกอบด้วยสนามฟุตบอล
พร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน อัฒจันทร์ โรงยิมอเนกประสงค์ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จ�ำนวนกว่า ๒๔ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ประมาณปี พ.ศ. 2561-2562
นอกจากนี้ เทศบาลได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก่อสร้าง
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง งบประมาณ 9,054,300 บาท ซึ่งให้เทศ
บาลฯสมทบอีก 1,017,300บาท รวมงบประมาณในการก่อสร้าง 10,071,600 บาท โดยมีที่มาที่ไปของการได้รับ
สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้คือ ภายหลังจากที่เทศบาลได้ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการ ก.พ.ร.ในการติดตาม
ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
โดยได้มีการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างส่วนราชการของเทศบาล กับคณะอนุกรรมการ ก.พ.ร. ใน
เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา ที่เป็นกีฬาเฉพาะทางอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต ซึ่งมีแนวคิดว่าอาจจะขยายชั้น
เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นเป็นชั้นเรียนกีฬาอย่างน้อย 1 ห้องเรียน โดยจัดประเภทให้เด็กนักเรียนได้เลือก
เรียนรู้ตามความถนัดในกีฬาเฉพาะด้านซึ่งงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนที่ได้รับจากกรมส่งเสริมงบฯล่าสุดนี้
จะได้ด�ำเนินการก่อสร้างภายในบริเวณศูนย์กีฬาฯแห่งนี้ด้วย ซึ่งในขณะเดียวกันนี้เทศบาลก็ได้ด�ำเนินการปรับ
พื้นที่เตรียมพร้อมการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารในส่วนต่างๆ
ของศูนย์กีฬาฯ อาทิ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี พร้อมสวนสาธารณะ, อาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนปัจฉิม
าลัยเพื่อผู้สูงวัย ตลอดจนรั้วบริเวณโดยรอบศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 9.2 ล้าน
บาท ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561
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** บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 **
ประวัติหมู่บ้านขี้เหล็ก
บ้านขี้เหล็ก ในสมัย ก่อนมีการท�ำไร่ท�ำนา ชาวบ้านจึงมารวมกัน
อยู่เป็นหมู่บ้าน อยู่กันด้วยความสามัคคี เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกัน ด�ำเนินชีวิตด้วย
ความขยันขันแข็ง ประกอบอาชีพท�ำไร่ท�ำนา เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงโค  กระบือ  มี
วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา ชื่อบ้านขี้เหล็ก มีที่มาจากในหมู่บ้านนี้เป็นบ้านช่าง
ตีเหล็ก ได้เอาเหล็กมารวมกันเพื่อตีขึ้นรูปเป็นก�ำแพงพระธาตุหริภุญชัย ซึ่ง
ท�ำให้บริเวณวัดเต็มไปด้วยขีเ้ หล็ก ชาวบ้านจึงตัง้ ชือ่ หมูบ่ า้ นว่า บ้านขีเ้ หล็ก ผูน้ ำ�
ชุมชนในอดีตมีหลายคน ในปัจจุบันคือ นายไพบูลย์ สุขเหล็ก เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านขี้เหล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ�ำเภอเมืองล�ำพูน อยู่ห่างจากที่ว่าการ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน          
เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร  
มีจ�ำนวนประชากรทั้งหมด 714 คน  เป็นชาย 351 คน หญิง 363 คน จ�ำนวนหลังคาเรือน 437 หลังคา
เรือน  มีอาณาเขตติดต่อกับต�ำบลและอ�ำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตต�ำบลมะเขือแจ้
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านหอชัย
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านแม่ยาก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตนิคมอุตสาหกรรม
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
อาชีพประชากรในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ท�ำเกษตรกรรม และค้าขาย
สภาพทางสังคม ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ และปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มี
วัด 1 แห่ง คือ วัดขี้เหล็ก มีโรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก มีพื้นที่ในการท�ำเกษตรกรรมประมาณ 100
ไร่ พืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่ ข้าว
การคมนาคมขนส่ง ถนนสายหลักของหมู่บ้าน คือ นิคม-บ้านธิ ถนนภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันส่วนใหญ่
จะเป็นถนนคอนกรีต
ประเพณีและวัฒนธรรม ภายในชุมชนมีการร่วมกันจัดท�ำกิจกรรม คือ สรงน�้ำพระเจ้าทองทิพย์ ประจ�ำ
ทุกปี ในแรม 8 ค�่ำ เดือน 9 ของทุกปี และวันเข้าพรรษา จะได้ร่วมกันท�ำบุญที่วัดขี้เหล็ก
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การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ คือ มีน�้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค การระบาย
น�้ำ  โรงเรียนระดับ ประถม โรงเรียนระดับมัธยม อาคารเอนกประสงค์ ห้องสมุดประชาชน หอกระจายข่าว มีที่
อ่านหนังสือพิมพ์ประจ�ำหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ ร้านค้าสหกรณ์ ศูนย์ฝึกอาชีพ
สถานที่ส�ำคัญ
วัดขี้เหล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ที่ 3
ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ล�ำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มี
เนื้อที่ 4 ไร่ 33 ตารางวา
อาณาเขต
ทิศเหนือ ประมาณ 57 วา ติดที่ดิน
เอกชน
ทิศใต้ ประมาณ 30 วา ติดถนน
สาธารณะ
ทิศตะวันออก ประมาณ 28 วา ติด
ถนนสาธารณะ
ทิศตะวันตก ประมาณ 27 วา ติดที่ดินเอกชน
ภายในบริเวณวัดขี้เหล็ก ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และศาลา ปูชนียวัตถุ ได้แก่
พระพุทธรูปพระเจ้าทองทิพย์
วัดขี้เหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 1868 ตามประวัติแจ้งว่า เดิมหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านท�ำเหล็กได้เอาเหล็กมา
รวมกันล้อมวัด ต่อมาเจ้าผู้ครองนครเมืองล�ำพูนสมัยนั้น ได้น�ำเอาเหล็ก ที่ล้อมวัดไปลอยแพไปตามล�ำน�้ำแม่ยาก
ลงสู่น�้ำแม่กวง ไปเก็บไว้ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย โดยบริเวณวัดเหลือแต่ขี้เหล็กเป็นก้อนๆ วัดนี้จึงเรียกว่า วัดขี้เหล็ก
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2484 เขต วิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 72
เมตร ปัจจุบันมี พระปลัดค�ำแปง  จนฺทวํโส เป็นเจ้าอาวาสw
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โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2480 โดยความริเริ่มของ นายพลอย ศราทพันธ์ นายอ�ำเภอเมืองล�ำพูน
ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 โดยอาศัยวัดขี้เหล็ก ต�ำบลบ้านกลาง เป็นสถานที่เล่าเรียนและ
ด�ำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาโดยให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลต�ำบลบ้านกลาง โดยมี นายจันทร์ ตาเกีย เป็นครูใหญ่
คนแรก ต่อมาทางวัดซึ่งมี พระอธิการ อินทะสาวะโถ ได้ยกที่ดินให้โรงเรียนโดยมีราษฎรช่วยกันปรับพื้นที่และซื้อ
เพิ่ม โดยทางราชการให้เงินสมทบทัน จ�ำนวน 300 บาท โดยสร้างอาคารแบบแปลน ป.1ก. กว้าง 8 เมตร เป็นเรือน
ไม้งัด มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ประตูหน้าต่างท�ำด้วยไม้สัก เสียค่าก่อสร้างทั้งหมด 3,640.75 บาท ท�ำการเปิดป้าย
เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2481 ขนานนามว่า โรงเรียนประชาบาลต�ำบลบ้านกลาง (อินท วิทยา) เริ่มใช้เป็นที่
เล่าเรียนตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2481 ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 213 คน ชาย 109 คน หญิง 104 คน ครู-อาจารย์
18 คน โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์  สมศรีดา เป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดขี้เหล็กมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล มีจิตส�ำนึกในความเป็นไทย
ใส่ใจงานวิชาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาโรงเรียน
“เรียนรู้  เพื่อชีวิต  และสังคม”

ค�ำขวัญ
“สุขภาพดี  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม”

คติพจน์
“นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

อัตลักษณ์
งานอาชีพเป็นพื้นฐาน  สืบสานวัฒนธรรม
เอกลักษณ์
รักษ์วัฒนธรรมไทย
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บ้านสันป่าฝ้าย – หนองเป็ด หมู่ที่ 4
ประวัติหมู่บ้านสันป่าฝ้าย
บ้านสันป่าฝ้ายเดิมอยู่กับต�ำบลเวียงยองและได้แยกหมู่บ้านออก
มา ในสมัย ก่อนมีการท�ำไร่ฝ้ายท�ำห้างในไร่ฝ้าย ชาวบ้านได้มารวมกันอยู่เป็น
หมู่บ้าน อยู่กันด้วยความสามัคคี เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกัน ด�ำเนินชีวิตด้วยความ
ขยันขันแข็ง ประกอบอาชีพท�ำไร่ท�ำนา เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงโค  กระบือ  มีวัด
เป็นศูนย์กลางการศึกษา ชื่อบ้านสันป่าฝ้าย ได้มาจากชื่อของป่าฝ้ายที่ชาว
บ้านได้ปลูก ผู้น�ำชุมชนผู้ใหญ่บ้านในอดีตมีหลายคน ในปัจจุบันคือ นายกิติ
พงษ์ ไชยลังกา เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านสันป่าฝ้าย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองล�ำพูน อยู่ห่างจากที่ว่าการ อ�ำเภอเมือง
ล�ำพูน เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร
มีจ�ำนวนประชากรทั้งหมด 806 คน เป็นชาย 379 คน หญิง 427 คน จ�ำนวน หลังคาเรือน 1,820
หลังคาเรือน มีอาณาเขตติดต่อกับต�ำบลและอ�ำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านมะเขือแจ้
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านขี้เหล็ก
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านสิงห์เคิ่ง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านศรีบุญยืน
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่พาณิชย์กรรม และอุตสาหกรรม
อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย เป็นอาชีพหลัก
สภาพทางสังคม ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ   และปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย      
มีวัด 1 แห่ง คือ วัดป่าม่วง (สันป่าฝ้าย) มีพื้นที่ในการท�ำอุตสาหกรรม 1,700 ไร่ ร้านค้า สถานที่ประกอบการ           
พาณิชยกรรม
การคมนาคมขนส่ง ถนนหลักของหมู่บ้าน คือ ถนนสายสันป่าฝ้าย-บ้านธิ ถนนภายในหมู่บ้านปัจจุบัน
ส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประเพณีและวัฒนธรรม ภายในชุมชนมีการร่วมกันจัดท�ำประเพณีทางพุทธศาสนาต่างๆ เช่น แห่
เทียนในวันเข้าพรรษา สงกรานต์ และประเพณีประจ�ำปี สืบชะตาหลวง
การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ คือ มีน�้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคน�้ำใช้เพื่อ
การเกษตร ที่ทิ้งขยะ อาคารเอนกประสงค์ มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ� ำหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ           
ศูนย์ฝึกอาชีพ
75

สถานที่ส�ำคัญ
วัดป่าม่วงสันป่าฝ้าย ก่อสร้างเมื่อปี 2534 เดิมเป็นวัด
ร้างชื่อ วัดป่าม่วง แต่เดิมราษฎรบ้านสันป่าฝ้าย ต้องเดิน
ทาง ไปท�ำบุญหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ใน
วัดขี้เหล็ก ต่อมาปี 2534 นายประสิทธิ์  จันทกลาง และ
ราษฎรในหมู่บ้านได้ร่วมกันก่อสร้างถาวรวัตถุ ส�ำหรับใช้
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบนเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 64
ตารางวา และได้ตั้งชื่อว่า วัดป่าม่วง และภายหลังเปลี่ยน
ชื่อเป็น วัดป่าม่วงสันป่าฝ้าย ปัจจุบันมี พระครูสิริวชิโร
วาส เป็นเจ้าอาวาส
      ถาวรวัตถุที่ส�ำคัญ ได้แก่ พระประธานวีรกิตติสิทธิ  
มณีศรีคณานสัย ขนาดหน้าตัก กว้าง 49 นื้ว สูง 71 นิ้ว
ครึ่ง ภายในวัดมีวิหาร กุฏิ ศาลา โรงครัว
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ซึ่งก�ำหนดให้มีการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) ซึ่งเน้นให้มีการพัฒนาเมืองหลัก เมือง
รอง ของภาคต่างๆ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงได้มีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาค
เหนือขึ้นที่จังหวัดล�ำพูน เนื่องจากมีการเหมาะสมหลายประการ เช่น มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค แรงงาน
วัตถุดิบทางการเกษตร ระบบสื่อสารและการคมนาคม จึงได้มีการพัฒนาพื้นที่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 11 ช่วง
กิโลเมตรที่ 69-70 (ล�ำปาง-เชียงใหม่) ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน มีเนื้อที่ประมาณ 1,788 ไร่
โดยเริ่มก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2526 และสร้างเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2528 โดย
ใช้เงินทุนทั้งสิ้น ประมาณ 358 ล้านบาท
การใช้พื้นที่
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,788 ไร่ ได้แบ่งการใช้พื้นที่ ดังนี้
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เขตอุตสาหกรรมส่งออก
มีเนื้อที่ประมาณ 802 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.90 ของพื้นที่ทั้งหมด แยกเป็น
- เขตอุตสาหกรรมส่งออกระยะที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 143 ไร่ เริ่มด�ำเนินการปี พ.ศ. 2531
- เขตอุตสาหกรรมส่งออกระยะที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 375 ไร่ เริ่มด�ำเนินการปี พ.ศ. 2533
- เขตอุตสาหกรรมส่งออกระยะที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 284 ไร่ เริ่มด�ำเนินการปี พ.ศ. 2533
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
มีเนื้อที่ประมาณ 351 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.65 ของพื้นที่ทั้งหมด
เขตพาณิชยกรรม
มีเนื้อที่ประมาณ 78 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.25 ของพื้นที่ทั้งหมด
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** บ้านศรีชุม หมู่ที่ 5 **
ประวัติหมู่บ้านศรีชุม
เดิมบ้านศรีชุมมีชื่อว่า  บ้านผามวัว เนื่องจากในสมัยก่อนเป็นสถาน
ที่เลี้ยงวัวของชาวบ้านแจ่มพัฒนาต�ำบลมะเขือแจ้  ต่อมาก็เริ่มมีชาวบ้านทยอย
เข้ามาอยู่จนกลายเป็นหมู่บ้านในปัจจุบันส่วนค�ำว่าศรีชุมนั้นได้มาจากชื่อของ
ต้นโพธิ์ที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก การประกอบอาชีพส่วนมากท�ำนา ท�ำสวนล�ำไย
ผู้น�ำหมู่บ้านที่ผ่านมามีหลายคน โดยปัจจุบัน ได้แก่ นายสนั่น พงษ์แจ่ม
บ้านศรีชุม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ�ำเภอเมืองล�ำพูน เป็น
ระยะทาง 13 กิโลเมตร  
มีจ�ำนวนประชากรทั้งหมด 870 คน เป็นชาย 423 คน หญิง 447 คน จ�ำนวนหลังคาเรือน 305           
หลังคาเรือน มีอาณาเขตติดต่อกับต�ำบลและอ�ำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านสะแล่ง ต�ำบลมะเขือแจ้
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านจ�ำบอน ต�ำบลศรีบัวบาน
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านม้า ต�ำบลศรีบัวบาน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านกลาง
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นเกษตรกรรม
อาชีพประชากรในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง และการท�ำเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
ได้แก่ ท�ำนา ท�ำสวน
สภาพทางสังคม ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มีวัด
1 แห่ง คือ วัดศรีชุม มีพื้นที่ในการท�ำอุตสาหกรรม ท�ำเกษตรกรรม 15,000 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว
พืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่ ล�ำไย และข้าว หมู่บ้านปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตและแอสฟัสติก
ประเพณีวัฒนธรรม ภายในชุมชนมีการร่วมกันจัดท�ำประเพณีทางพระพุทธศาสนา เช่น แห่เทียน
พรรษา สงกรานต์
การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ คือ มีน�้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคเพื่อการเกษตร
สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น ที่ทิ้งขยะและก�ำจัดขยะ การระบายน�้ำ  โรงเรียนระดับประถมศึกษา อาคาร
เอนกประสงค์ หอกระจายข่าว ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ�ำหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ
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สถานที่ส�ำคัญ
วัดศรีชุม ตั้งอยู่เลขที่ 270 บ้านศรีชุม หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 1 ไร่ 88 ตารางวา มีธรณี
สงฆ์ จ�ำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา
ภายในวัดศรีชุม ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์
ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล ศาลาบาตร และ โรงครัว ส่วนปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระ
ประธานเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยอิฐถือปูน และพระพุทธรูปทองเหลือง
วัดศรีชุม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2305 เดิมเป็นวัดร้างอยู่ฝั่งแม่น�้ำปิง
บริเวณที่ตั้งวัดมีต้นโพธิ์หลายต้น แผ่ก่ิงก้านสาขาเป็นที่ร่มรื่น จึงได้ขนาน
นามว่า วัดศรีชุม เพราะมีต้นโพธิ์หลายต้นชุมกันอยู่ ในสมัยนั้นศรัทธา
ญาติโยมมีประมาณ 20 กว่าหลังคาเรือน ได้ช่วยกันอุปถัมภ์สร้างวัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมา ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2528 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร นอกจากนี้ ได้
จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดอบรมประชาชนขึ้นในบริเวณวัดมี ปัจจุบันมี พระครูสุภัทรกิจจาภรณ์
เจ้าคณะต�ำบลบ้านกลาง เจ้าอาวาสวัดร่องส้าว รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีชุม
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** บ้านสิงห์เคิ่ง-คอกวัว หมู่ที่ 6 **
ประวัติหมู่บ้านสิงห์เคิ่ง
เป็นหมู่บ้านที่มีหลายคุ้มคือมีคุ้มหนองเคิ่งคุ้มคอกวัว คุ้มบ้านไร่
นิคมเพลส ก่อนมีการท�ำไร่ท�ำนา ชาวบ้านจึงมารวมกันอยู่เป็นหมู่บ้าน อยู่กัน
ด้วยความสามัคคี เอื้อเฟื้อเกื้อกลูต่อกัน ด�ำเนินชีวิตด้วยความขยันขันแข็ง   
ประกอบอาชีพท�ำไร่ท�ำนา เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงโค  กระบือ  มีวัดเป็นศูนย์กลาง
การศึกษา ชื่อบ้านสิงห์เคิงที่มาจากชื่อของสิงห์ที่อยู่หน้าวัด ชาวบ้านจึงตั้งชื่อ
หมู่บ้านว่า บ้านสิงห์เคิ่ง ผู้น�ำชุมชนผู้ใหญ่บ้านในอดีตมีหลายคน ในปัจจุบัน
คือ นายประสิทธิ์   สมศรีดา เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านสิงห์เคิ่ง-คอกวัว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ�ำเภอเมืองล�ำพูนอยู่ห่างจากที่ว่าการ อ�ำเภอเมือง
ล�ำพูน เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร
มีจ�ำนวนประชากรทั้งหมด 1,805 คน เป็นชาย 821คน หญิง  984  คน จ�ำนวนหลังคาเรือน 2,977
หลังคาเรือน อาณาเขตติดต่อกับต�ำบลและอ�ำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านสันป่าฝ้าย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านร่องส้าว และบ้านแม่ยาก
ทิศใต้  ติดต่อกับ บ้านประตูโขง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต�ำบลเวียงยอง
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม
อาชีพประชากรในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจหอพัก เป็นอาชีพหลัก
สภาพทางสังคม ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มี
วัด 1 แห่ง คือ วัดพระสิงห์เคิ่ง มืพื้นที่ในการท�ำอุตสาหกรรม 718 ไร่ อาคารพาณิชยกรรม
การคมนาคมขนส่ง ถนนสายหลักของหมู่บ้าน คือ ร่องส้าว-สิงห์เคิ่ง ถนนภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็น
ถนนคอนกรีต
ประเพณีและวัฒนธรรม ภายในชุมชนมีการร่วมกันจัดท�ำประเพณีทางพระพุทธศาสนา เช่น แห่เทียน
พรรษา สงกรานต์  สลากภักต์
การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ คือ มีน�้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคเพื่อการเกษตร
สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น ที่ทิ้งขยะและก�ำจัดขยะ การระบายน�้ำ  อาคารเอนกประสงค์ หอกระจายข่าว
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ�ำหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ ร้านค้าสหกรณ์ ศูนย์ฝึกอาชีพ
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สถานที่ส�ำคัญ
วัดสิงห์เคิ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 41 บ้าน
สิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านกลาง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย มีเนือ้ ที่ 4 ไร่ 3
งาน 60 ตารางวา
อาณาเขต
ทิศเหนือ ประมาณ 55 วา ติดถนนสาธารณะ
ทิศใต้  ประมาณ 55 วา ติดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก ประมาณ 25 วา ติดทางสาธารณะ
ทิศตะวันตก ประมาณ  23 วา ติดที่ดินเอกชน
ภายในบริเวณวัดพระสิงห์เคิ่ง ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ วัดพระสิงห์เคิ่ง
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2440 ตามประวัติแจ้งว่า สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2403 สถานที่ตั้งวัดเดิมเป็นวัดร้าง เมื่อใน
หมู่บ้านมีประชาชนอยู่อาศัยกันมากขึ้น จึงได้อาราธนาพระคันธา   สุคนโธ จากวัดพระธาติหริภุญชัย มาเป็น
ประธานน�ำชาวบ้านสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2511 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง
40 เมตร ยาว 80 เมตร ปัจจุบันมี พระครูสุนทร  ธรรมโกศล เป็นเจ้าอาวาส
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** บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 **
ประวัติหมู่บ้านร่องส้าว
บ้านร่องส้าวเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ อยู่กันด้วยความสามัคคี
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกัน ด�ำเนินชีวิตด้วยความขยันขันแข็ง ประกอบอาชีพท�ำไร่
ท�ำนา เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงโค  กระบือ  มีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา ชื่อบ้านร่
องส้าวมีที่มาจากชื่อของล�ำน�้ำร่องส้าวที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงตั้งชื่อ
หมู่บ้านว่าบ้านร่องส้าว ผู้น�ำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านในอดีตมีหลายคน ในปัจจุบัน
คือ นายสว่าง ค�ำเหล็ก เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องส้าว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ�ำเภอเมืองล�ำพูนอยู่
ห่างจากที่ว่าการ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร
มีจ�ำนวนประชากรทั้งหมด 1,275 คน เป็นชาย 573 คน หญิง 702 คน จ�ำนวนหลังคาเรือน 823
หลังคาเรือน อาณาเขตติดต่อกับต�ำบลและอ�ำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ  บ้านท่าล้อ – ศรีค�ำ
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ  บ้านม้า ต�ำบลศรีบัวบาน
ทิศใต้
ติดต่อกับ  บ้านหนองบัว ต�ำบลป่าสัก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ  บ้านประตูโขง และบ้านสิงห์เคิ่ง
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำนา ท�ำสวน ท�ำเฟอร์นิเจอร์ เลิ้ยงสัตว์ และธุรกิจส่วนตัว
สภาพทางสังคม ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มี
วัด 1 แห่ง คือวัดร่องส้าว มีพื้นที่ในการท�ำอุตสาหกรรม ครัวเรือน กิจการหอพัก ท�ำเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่
ส�ำคัญได้แก่ ข้าวและล�ำไย
การคมนาคมขนส่ง ถนนสายหลักของหมู่บ้าน คือ ดอยติ - พญาผาบ ถนนภายในหมู่บ้านปัจจุบัน
ส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต
ประเพณีและวัฒนธรรม มีการท�ำบุญในวันส�ำคัญต่างๆ ในพุทธศาสนา เช่นแห่เทียนพรรษา ประเพณี
สงกรานต์ รดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุ
การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   คือมีน�้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคน�้ำใช้เพื่อ
การเกษตร  ที่ทิ้งและก�ำจัดขยะ การระบายน�้ำ โรงเรียนระดับประถมหอกระจายข่าว มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ�ำ
หมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ
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สถานที่ส�ำคัญ
วัดร่องส้าว ตั้งอยู่เลขที่ 90 บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหา
นิกาย มีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน
อาณาเขต

เจดีย์

ทิศเหนือ
ประมาณ 94 วา  ติดโรงเรียนและที่ดินเอกชน
ทิศใต้
ประมาณ 94 วา  ติดล�ำน�้ำร่องส้าว
ทิศตะวันออก
ประมาณ 27 วา  ติดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันตก
ประมาณ 30 วา  ติดโรงเรียนที่ดินเอกชน
ภายในบริเวณวัดร่องส้าว ประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ และปูชนียวัตถุ ได้แก่

วัดร่องส้าว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2463 ตามประวัติแจ้งว่า เดิมเป็นวัดร้างสร้างสมัยใดไม่ปรากฏ ต่อมาเมื่อ
พ.ศ. 2463 นายอุ่นใจ   สาวะจันทร์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในต�ำบลได้น�ำคณะศรัทธาช่วยกันบูรณะขึ้น ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ปัจจุบันมี       
พระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะต�ำบลบ้านกลาง เป็นเจ้าอาวาส
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** บ้านแม่ยาก หมู่ที่ 8 **
ประวัติหมู่บ้านแม่ยาก
พื้นที่บ้านแม่ยากเดิมรวมอยู่กับบ้านขี้เหล็กและได้แยกออกจาก
บ้านขี้เหล็ก เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมีนายอนันต์  ปันแจ่ม เป็นผู้ใหญ่บ้าน  ส่วน
ชื่ อ หมู ่ บ ้ า นก็ ไ ด้ ใ ช้ ชื่ อ ของล� ำ น�้ ำ แม่ ย ากที่ ไ ด้ ตั ด ผ่ า นหมู ่ บ ้ า นมาเป็ น ชื่ อ ของ
หมู่บ้าน ในอดีตมีผู้น�ำชุมชนผู้ใหญ่บ้านหลายคน ปัจจุบันคือ นายวรวิทย์  สมพ
มิตร เป็นผู้ใหญ่บ้าน  
บ้านแม่ยาก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ�ำเภอเมืองล�ำพูนอยู่ห่าง
จากที่ว่าการ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร
มีจ�ำนวนประชากรทั้งหมด 1,473 คน เป็นชาย 668 คน หญิง 805 คน จ�ำนวนหลังคาเรือน 1,455    
หลังคาเรือน อาณาเขตติดต่อกับต�ำบลและอ�ำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ  บ้านขี้เหล็ก
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ  บ้านกลาง บ้านท่าล้อ – ศรีค�ำ
ทิศใต้
ติดต่อกับ  บ้านสิงห์เคิ่ง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ  บ้านสันป่าฝ้าย
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
อาชีพ  ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขายและเลี้ยงสัตว์ (โค)
สภาพทางสังคม  ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มี
วัด 1 แห่ง คือวัดแม่ยาก มีพื้นที่ในการท�ำเกษตรกรรมประมาณ 40 ไร่ พื้นที่เศรษฐกิจที่ส�ำคัญได้แก่ ข้าว และ
ล�ำไย
การคมนาคมขนส่ง ถนนภายในหมู่บ้านปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต
ประเพณีและวัฒนธรรม ภายในชุมชนมีการร่วมกันจัดท�ำประเพณีทางพุทธศาสนาเช่น แห่เทียนใน
วันเข้าพรรษา ประเพณีสงกรานต์และสลากภัตร
การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ คือมีน�้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค น�้ำใช้เพื่อ
การเกษตรที่ทิ้งและก�ำจัดขยะ อาคารอเนกประสงค์ หอกระจายข่าว มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ�ำหมู่บ้าน ไฟฟ้า
โทรศัพท์สาธารณะ ร้านค้าสหกรณ์ ศูนย์ฝึกอาชีพ
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สถานที่ส�ำคัญ
วัดแม่ยากดวงดี ก่อสร้างเมื่อปี 2541 เดิมเป็นอารามดวงดีและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดแม่ยากเมื่อปี พ.ศ.2545 เป็น
วัดแม่ยาก ในอดีตเนื่องจากราษฎรบ้านแม่ยากต้องเดินทางไกลในการไปท�ำบุญและพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดขี้
เหล็ก จึงได้ร่วมกันก่อสร้างถาวรวัตถุทางศาสนาบนพื้นที่ที่ได้รับบริจาคจากพ่อน้อยตา พาหิรัญ จ�ำนวน 1 ไร่ 1
งาน
ภายในวัด มีกุฎิ 4 หลังศาลา 2 หลัง ศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง วิหารที่ประดิษฐาน
พระประธาน 1 หลัง มีพระมหาพิชิตพล  ปญฺญาปชฺโชโต เป็นเจ้าอาวาส
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** บ้านกลาง หมู่ที่ 9 **
ประวัติหมู่บ้านกลาง
บ้านกลาง เป็นหมู่บ้านที่มีอายุยาวนานมาก   ซึ่งเป็นศูนย์กลางใน
ด้านการประกอบอาชีพการเกษตร
เป็นศูนย์กลางการเดินทาง เพื่อติดต่อบ้านอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงหรือ
ในตัวเมือง จึงได้ชื่อว่าบ้านกลาง ที่ผ่านมามีผู้น�ำหมู่บ้านหลายคน  ในปัจจุบัน
มี นางเกศินี มหาวันน�้ำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านกลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ�ำเภอเมืองล�ำพูนอยู่ห่าง
จากที่ว่าการ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร
มีจ�ำนวนประชากรทั้งหมด 853 คน เป็นชาย 410 คน หญิง 443 คน จ�ำนวนหลังคาเรือน 664 หลังคา
เรือน อาณาเขตติดต่อกับต�ำบลและอ�ำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ  บ้านพญาผาบ
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ  บ้านแจ่มพัฒนา
ทิศใต้
ติดต่อกับ  บ้านท่าล้อ – ศรีค�ำ
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ  บ้านแม่ยาก
ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
อาชีพ จะประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขายท�ำเฟอร์นิเจอร์เป็นอาชีพหลัก
สภาพทางสังคม ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มี
โรงเรียน 2 แห่ง คือ โรงเรียนธนรัตน์วิทยา และโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล พืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่ ข้าว
และล�ำไย
การคมนาคมขนส่ง ถนนสายหลักของหมู่บ้านคือ บ้านกลาง – ดอยติ ถนนภายในหมู่บ้าน ปัจจุบัน
ส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต
ประเพณีและวัฒนธรรม ภายในชุมชนมีการร่วมกันจัดท�ำประเพณีทางพระพุทธศาสนาเช่น แห่เทียน
ในวันเข้าพรรษา และประเพณีสงกรานต์ มีส�ำนักสงฆ์กู่ฆ้องค�ำ
การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  คือมีน�้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคเพื่อการเกษตร
ที่ทิ้งและก�ำจัดขยะ อาคารเอนกประสงค์ หอกระจายข่าว มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ�ำหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์
สาธารณะ ร้านค้าสหกรณ์ ศูนย์ฝึกอาชีพ
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สถานที่ส�ำคัญ
วัดฆ้องค�ำ ได้เริ่มมีการพัฒนาโดยนายชุมพล  มหาวันน�้ำ อดีตผู้ใหญ่บ้านแต่เดิม เดิมพื้นที่นี้เป็นวัดร้าง (ที่สาธารณะ
ประโยชน์) ของหมู่บ้าน จึงได้ร่วมกับคณะศรัทธาด�ำเนินการก่อสร้างศาลาบ�ำเพ็ญบุญ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2546
เป็นต้นมา หลังจากนั้นได้เริ่มก่อสร้างกุฎิสงฆ์ ทรงล้านนาประยุกต์ ตั้งแต่ปี 2548 แล้วเสร็จในปี 2551 และเมื่อ
ปี 2548 ได้ก่อสร้างพระวิหาร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีพระมหาศุทธพันธ์ สิริญาโณ เป็นเจ้าอาวาส
พื้นที่โดยประมาณ 4 ไร่ ปี 2550 ได้ด�ำเนินการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม 3 งาน 18 ตารางวา เป็นเงิน
800,000 บาท จากนายทองค�ำ  ตันกลาง ราษฎรหมู่ 9 โดยความร่วมมือของผู้จัดการ เจ้าของ โรงเรียนธนรัตน์
วิทยา เป็นผู้ประสานงานพร้อมคณะศรัทธาประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดท�ำเป็นผ้าป่าสามัคคีจัด
ซื้อที่ดินดังกล่าวถวายวัด
สิ่งสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
- อนุเคราะห์พื้นที่ในการจัดสร้างถังเก็บน�้ำประจ�ำหมู่บ้าน
- ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน ชุมชน ด�ำเนินกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจ�ำ
- อนุเคราะห์พื้นที่จัดท�ำผนังกั้นล�ำน�้ำแม่ยาก
ปัจจุบันได้รับการอนุมัติ จากส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดตั้งเป็นวัดฆ้องค�ำ หมู่ที่ 9 ต.บ้าน
กลาง เรียบร้อยแล้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบลบ้านกลาง
ต�ำบลบ้านกลางได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางการพัฒนาเด็ก และการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกรมการพัฒนาชุมชนต�ำบลบ้านกลาง ประมาณปี 2523 และได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน
เรื่อยมาดังนี้
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ได้รับงบประมาณสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว
ได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน
ต่อมาปลายปี 2539 จ�ำนวนเด็กตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกรมการพัฒนาชุมชนลดลงต�่ำกว่า
เกณฑ์ที่กรมฯ ก�ำหนดเอาไว้ อ�ำเภอ จึงถอนความช่วยเหลือและร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเด็กประสานงานขอ
ความช่วยเหลือ จาก อบต.บ้านกลาง สนับสนุนพัฒนาเด็กต่อไป  อบต.บ้านกลาง รับช่วยเหลือในหลักการไว้ก่อน
และเสนอขอให้เป็นการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับต�ำบล ประมาณปี 2540 อบต.บ้านกลาง(เดิม) ได้เข้าร่วม
สัมมนาโครงการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและครอบครัวขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ณ ศูนย์ช่วยเหลือ
ทางวิชาการเขต 5 ล�ำปาง ท�ำให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของ อบต. ที่จะต้องปฏิบัติตาม พรบ. สภาต�ำบล และ
อบต. ปี 2537 มากขึ้น
ปี 2541 ในคราวประชุมจัดท�ำข้อบังคับงบประมาณจึงได้เชิญพัฒนาการอ�ำเภอเข้าร่วมประชุมชี้แจง
แนวทางการพัฒนาเด็กและ  อบต. เห็นชอบให้จัดท�ำข้อบังคับสนับสนุนงบประมาณดังนี้
ปี 2541 สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�ำนวน 802,000 บาท
ปี 2542 สนับสนุนค่าตอบแทนผู้ดูแลเล็ก, ภารโรง, จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน, สนานเด็ก
เล่น จ�ำนวน 1,031,550 บาท
และเมื่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้วได้ประชุมเลือกตั้ง คณะกรรมการพัฒนาเด็ก (กพด.) ขึ้น
จากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง และผู้น�ำท้องถิ่น ขึ้น 1 คณะต่อมาประมาณเดือนมีนาคม 2542 อบต. ชุดเดิมได้หมด
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งลง การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะหยุดชะงักลง จนกระทั่งการเลือกตั้ง อบต.ชุดใหม่มีนาย
ประสิทธิ์ จันทกลาง เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ได้เล็งเห็นว่าควรเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อประโยชน์
แก่ประชาชนต่อไป จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กเล็ก(กพค.) ใหม่ ให้ อบต. เป็น กพค. เพื่อบริหารงานใน
เดือนกันยายน 2542 ได้ท�ำพิธีรับโอนงานพัฒนาเด็กเล็กจากกรมการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นทางการ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกลาง จึงได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่กันยายน 2542 จนถึงปัจจุบัน
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โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
ประวัติก่อตั้ง
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ได้
กระจายอ�ำนาจการจัดการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
การศึกษาปฐมวัย (เตรียมอนุบาล – อนุบาล 2 ) เทศบาลบ้านกลาง ได้ด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยรับโอนมาจากกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2542 รับดูแลเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน อายุ 2.5–4 ปี
ในระดับอนุบาล 1 อายุ 4-5 ปี และอนุบาล 2 ระหว่างอายุ 5-6 ปี เพื่อให้มีความพร้อมทางร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์ สังคม พร้อมที่จะเข้าเรียนต่อ ในระดับประถมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาลต�ำบลบ้านกลางได้ด�ำเนินการขอรับการประเมินความพร้อม จาก
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาล�ำพูน เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเมินความพร้อมให้
จัดตั้งโรงเรียนเทศบาล1 บ้านกลาง (โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลเดิม) และจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 เริ่มก่อตั้งมีจ�ำนวนนักเรียนในระดับอนุบาล 1 จ�ำนวน 67 คน
ระดับชั้นอนุบาล 2 จ�ำนวน 36 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 43 คน
เดิมนั้น โรงเรียนเทศบาล1 บ้านกลาง (โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลเดิม) เปิดการเรียนการสอนใน
ระดับอนุบาล 1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งเป็นที่ท�ำการเดิมของเทศบาลบ้านกลาง
ประกอบด้วย ห้องเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องประชุม ห้องพักครู โรงอาหาร
ส�ำหรับระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 ได้จัดให้เรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบลบ้านกลาง พร้อมกันนี            ้
มีสวัสดิการรถรับ – ส่ง ฟรี ชุดนักเรียน เครื่องแต่งกาย หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหารเสริมนม อาหาร
กลางวัน ฟรี
เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง มีสถานที่จัดสร้างโรงเรียนถาวร ภายในบริเวณศูนย์วัฒนธรรม ต�ำบลบ้าน
กลาง พื้นที่จ�ำนวน 13 ไร่ 3งาน 99 ตารางวา ปัจจุบันมีอาคารเรียนเด็กเล็ก 2 หลัง  , อาคารเรียน 2 ชั้น  1 หลัง
,อาคารเรียน 4 ชั้น  2 , โรงอาหาร , อาคารปฐมพยาบาล และสนามกีฬากลางแจ้ง เป็นต้น  ปัจจุบันมี นาย
ประจญ  ปัญโญใหญ่ เป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา  มารยาทดี มีคุณธรรมจริยธรรม
พันธกิจ
๑. จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๒. จัดการศึกษาในระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
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๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
๕. จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนนับถือ
๖. ปลูกจิตส�ำนึกให้มีจิตสาธารณะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๗. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ค�ำขวัญของโรงเรียน
“ การเรียนดี มีวินัย ใฝ่ พัฒนา น�ำพาคุณธรรม ”
ปรัชญาโรงเรียน
“การศึกษา เพื่อชี วิตและสังคม ”
เป้าหมาย

เด็กนักเรียนในเขตพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านกลาง  ทุกคนได้รบั โอกาส ใน
การรับการศึกษา  ระดับก่อนประถมศึกษา และการศึกษาภาคบังคับ  เท่าทียมกันอย่างทั่วถึง   เต็มศักยภาพ อย่าง
มีคุณภาพ  เพื่อที่จะเป็นพลเมืองและพลโลกที่ด  ี สามารถด�ำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข
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โรงเรียนธนรัตน์วิทยา
ประวัติการก่อตั้ง
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 131 หมู่ที่ 9 ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ล�ำพูนโดยความคิดของ
อาจารย์สุทน และ อาจารย์นงลักษณ์ วิชัยรัตน์ ได้เล็งเห็นถึงการอบรมบ่มนิสัยของเด็กเล็กๆ ที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ต้องไปท�ำงานนิคมอุตสาหกรรม โดยครั้งแรกเริ่มก่อตั้งเป็นสถานรับเลิ้ยงเด็กขึ้นที่บ้านเช่า เลขที่ 109 หมู่ที่ 2
ต�ำบลมะเขือแจ้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน โดยมีนักเรียนประมาณ 50 คน ต่อมา วันที่ 29 กันยายน 2539 ได้
ย้ายมาที่สถานที่ปัจจุบันบนเนื้อที่ 1 ไร่ 88 ตารางวา โดยสร้างอาคารเรียนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดเดี่ยว 3
ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ  พร้อมบ้านพักครู 1 หลัง เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541 ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียน
ประเภทสามัญศึกษาก่อนประถมศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอนุบาลธนรัตน์”  มีนายสุทน  วิชัยรัตน์ เป็นผู้รับ
ใบอนุญาต และนายเวชยันต์   ไชยมงคล เป็นครูใหญ่   ปัจจุบันได้ใช้ชื่อโรงเรียนธนรัตน์วิทยาเปิดการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี นายบุญเรือง  บัวระวงค์  เป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

ค�ำขวัญของโรงเรียน
“สร้างวิสัยทัศน์ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ มุ่งสู่ความส�ำเร็จและมาตรฐานสากล”
ปรัชญาโรงเรียน
“ ความรู้ คู่คุณธรรม ”
วิสัยทัศน์โรงเรียนธนรัตน์วิทยา
จะเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ของประชาชนทั่วไป
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** บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 **
ประวัติหมู่บ้านประตูโขง
สมัยก่อนมีการท�ำไร่ท�ำนา ชาวบ้านจึงมารวมกันอยู่เป็นหมู่บ้าน
ด้วยความสามัคคี    เอื้อเฟื้อเกื้อกลูต่อกัน ด�ำเนินชีวิตด้วยความขยันขันแข็ง  
สภาพทางภูมิศาสตร์มีความแห้งแล้ง ประกอบอาชีพท�ำไร่ท�ำนา เลี้ยงปศุสัตว์
เลี้ยงโค  กระบือ  ชื่อบ้านประตูโขงมีที่มาจากซุ้มประตูวัดประตูโขง  ซึ่งมีผู้
บุกเบิกในสมัยแรก ๆ มาเจอและได้ต้ังชื่อหมู่บ้านตามซุ้มประตูที่พบ  ผู้ใหญ่  
ผู้น�ำชุมชนผู้ใหญ่บ้านในอดีตคือนายมานพ  ยอดเมธา และนายประถม  มณี
ขัติ  โดยปัจจุบันมี นายธรรมนูญ สิงห์ค�ำวัง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านประตูโขง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ�ำเภอเมืองล�ำพูนอยู่ห่างจากที่ว่าการ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร
มีประชากรทั้งหมด 822  คน เป็นชาย 379 คน หญิง 443 คน จ�ำนวนหลังคาเรือน 545 หลังคาเรือน
อาณาเขตติดต่อกับต�ำบลและอ�ำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ บ้านสิงห์เคิ่ง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ บ้านร่องส้าว
ทิศใต้
ติดต่อกับ บ้านหนองบังต�ำบลป่าสัก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ บ้านพระยืนต�ำบลเวียงยอง
ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และท�ำนาเป็นอาชีพหลัก
สภาพทางสังคม ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มี
วัด 1 แห่ง คือวัดประตูโขง มีพื้นที่ในการท�ำอุตสาหกรรม 8 ไร่ ท�ำเกษตรกรรม 600 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ
ได้แก่ ข้าว และ ล�ำไย
การคมนาคมขนส่ง ถนนสายหลักของหมู่บ้านคือ เชียงใหม่ - ล�ำปาง ถนนภายในหมู่บ้านปัจจุบันส่วน
ใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต
ประเพณีและวัฒนธรรม ภายในชุมชนมีการร่วมกันจัดท�ำประเพณีทางพุทธศาสนา เช่น แห่เทียนใน
วันเข้าพรรษา และประเพณีสงกรานต์
การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   คือมีน�้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคน�้ำใช้เพื่อ
การเกษตร การระบายน�้ำ โรงเรียนระดับประถม ห้องสมุดประชาชน มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ�ำหมู่บ้าน ไฟฟ้า
โทรศัพท์สาธารณะ ศูนย์ฝึกอาชีพ
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สถานที่ส�ำคัญ
วัดประตูโขง ตั้งอยู่เลขที่ 71 บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย มีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ประมาณ 188 เมตร ติดล�ำเหมือง
ประมาณ 197 เมตร ติดแม่น�้ำ
ประมาณ 39   เมตร ติดถนนสาธารณะ
ประมาณ 22   เมตร ติดที่ดินเอกชน

ภายในบริเวณวัดประตูโขงประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ และโรงฉัน มี
ปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระประธานเป็นพระพุทธรูปและสลักอิฐศิลาแดง (ศิลปะเชียงแสน) และเจดีย์
วัดประตูโขง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2416 ตามประวัติวัดแจ้งว่า สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2368 โดยมี พญา
พรหม พ่อเฒ่าเชือน พ่อเฒ่าค�ำ ได้อพยพจากบ้านหนองเส้ง เพื่อหาที่ท�ำกินได้มาพบป่าร้างแห่งหนึ่ง เห็นว่าเป็น
ที่เหมาะสมจึงช่วยแพ้วถางป่า เพื่อท�ำไร่ท�ำนา ล�ำได้พบซากซุ้มประตูวัดและพระพุทธรูปศิลาแลงถูกเถาวัลย์
ปกคลุมอยู่พ่อเฒ่าท้าวจึงได้ความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยกันสร้างวัดขึ้น และเรียกซื่อวัดตามซื่อซุ้มประตูวัดเข้า
วัดว่า ประตูโขง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2421 ปัจจุบันมี พระธีระศักดิ์ ธีรสกฺโก เป็นเจ้าอาวาส
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** บ้านหอชัย หมู่ 11 **

ประวัติหมู่บ้านหอชัย
เดิมเรียกว่าบ้านหน้าหอ เพราะมีเสื้อบ้านและได้เปลี่ยนมาเป็น
บ้านหอชัยในภายหลังอาชีพเดิมค้าขาย ท�ำไร่ท�ำนา ชาวบ้านจึงมารวมกันอยู่
เป็นหมู่บ้าน อยู่กันด้วยความสามัคคีเอื้อเฟื้อเกื้อกลูต่อกัน ด�ำเนินชีวิตด้วย
ความขยันขันแข็งผู้ใหญ่บ้านในอดีตมีหลายคน ในปัจจุบันคือ นายสมศักดิ์
ไชยรังษี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหอชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ�ำเภอเมืองล�ำพูน อยู่ห่าง
จากที่ว่าการอ�ำเภอเมืองล�ำพูน ไปทางนิคมอุตสาหกรรม เป็นระยะทาง 11
กิโลเมตร โดยแยกออกมาจาก หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2544
ตามความคิดในมาตรา 6 พรบ.ลักษณะปกครองท้องถิ่นที่ พ.ศ. 2475
มีจ�ำนวนประชากรทั้งหมด 404 คน เป็นชาย 197 คน หญิง 207 คน จ�ำนวนหลังคาเรือน 485    
หลังคาเรือน อาณาเขตติดต่อกับต�ำบลและอ�ำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ต�ำบลมะเขือแจ้
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ บ้านพญาผาบ
ทิศใต้
ติดต่อกับ บ้านกลาง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ บ้านขี้เหล็ก
ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
อาชีพ ประชาชนกรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และท�ำเฟอร์นิเจอร์
สภาพทางสังคม ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มี
ศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบลบ้านกลาง มีพื้นที่ในการท�ำอุตสาหกรรมและท�ำเกษตรกรรมส่วน
ใหญ่จะเป็นพื้นที่ปลูกข้าว พืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญได้แก่ ล�ำไย
การคมนาคมขนส่ง ถนนสายสันป่าฝ้าย - บ้านธิ ซึ่งเป็นเส้นทางจากจังหวัดล�ำพูนและจังหวัดเชียงใหม่
ถนนภายในหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีต
ประเพณีและวัฒนธรรม แห่เทียนเข้าพรรษา ลอยกระทง สงกรานต์ สรงน�้ำพระธาตุประเพณีปางเก้า
การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ คือมีน�้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ที่ทิ้งและก�ำจัด
ขยะ การระบายน�้ำ  อาคารอเนกประสงค์ หอกระจายข่าว น�้ำใช้เพื่อในการเกษตร มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ�ำ
หมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ

94

สถานที่ส�ำคัญ
ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอร์รี่เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารน�ำโดย ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง
นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านกลาง ได้มีนโยบายที่ส�ำคัญ
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทุ ก ๆ ด้ า น โดยเฉพาะเด็ ก การจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ กั บ
ประชาชน ในเขตต�ำบลบ้านกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
เด็ก และ เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กให้สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่และความต้องการของประชาชนและแรงงานในเขตพื้นที่ที่เสนอปัญหา และความต้องการต่อจังหวัด
เกี่ยวกับความต้องการสถานที่รับเลี้ยงเด็กอ่อน โดยการจัดตั้งศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่) เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
ขึ้น ซึ่งเทศบาลต�ำบลบ้านกลางถือเป็นเทศบาลแห่งแรกของจังหวัดล�ำพูนที่ด�ำเนินการด้านนี้อย่างจริงจัง ทุ่มเท
ทั้งงบประมาณและความใส่ใจ บ่งบอกถึงวิสัยทัศน์การท�ำงานของผู้บริหารที่ได้ด�ำเนินการตามภารกิจหน้าที่โดย
เฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่เกิด – เสียชีวิต
ภายในบริเวณวัดประตูโขงประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ และโรงฉัน มี
ปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระประธานเป็นพระพุทธรูปและสลักอิฐศิลาแดง (ศิลปะเชียงแสน) และเจดีย์
วัดประตูโขง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2416 ตามประวัติวัดแจ้งว่า สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2368 โดยมี พญา
พรหม พ่อเฒ่าเชือน พ่อเฒ่าค�ำ ได้อพยพจากบ้านหนองเส้ง เพื่อหาที่ท�ำกินได้มาพบป่าร้างแห่งหนึ่ง เห็นว่าเป็น
ที่เหมาะสมจึงช่วยแพ้วถางป่า เพื่อท�ำไร่ท�ำนา ล�ำได้พบซากซุ้มประตูวัดและพระพุทธรูปศิลาแลงถูกเถาวัลย์
ปกคลุมอยู่พ่อเฒ่าท้าวจึงได้ความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยกันสร้างวัดขึ้น และเรียกซื่อวัดตามซื่อซุ้มประตูวัดเข้า
วัดว่า ประตูโขง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2421 ปัจจุบันมี พระธีระศักดิ์ ธีรสกฺโก เป็นเจ้าอาวาส
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ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี่ เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง   เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กตั้งแต่ 3 เดือน - 2 ปี
เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ต�ำบลบ้านกลาง เป็นวัยแรงงานท�ำงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมและ
ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตร จึงท�ำให้เด็กไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
และเป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับต่อไป

วิสัยทัศน์
สร้างรากฐานการเรียนรู้ ดูแลดุจลูกหลาน
อบอุ ่นปลอดภัยเหมือนอยู ่บ้าน พัฒนาการสมวัย

จ�ำนวนเด็ก ปัจจุบันทั้งสิ้น 51 คน ( ชาย 29 คน - หญิง 22 คน )
ห้องหนอนน้อย จ�ำนวน 2 คน - ชาย 1 คน
ห้องดักแด้ จ�ำนวน 8 คน
- ชาย 7 คน
ห้องผีเสื้อ จ�ำนวน 41 คน
- ชาย 21 คน
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หญิง
หญิง
หญิง

1 คน
1 คน
20 คน

** บ้านแจ่มพัฒนา หมู่ 12 **
ประวัติหมู่บ้านแจ่มพัฒนา
พื้นที่บ้านแจ่มพัฒนาเดิม รวมอยู่กับบ้านแจ่มที่อยู่ในเขตต�ำบล
มะเขือแจ้ และบ้านพญาผาบ ต�ำบลบ้านกลาง โดยเมื่อพ.ศ. 2548 ได้แยกออก
จากหมู่บ้านทั้งสอง  ส่วนชื่อหมู่บ้านแจ่มพัฒนาได้มาจากหมู่บ้านเดิมคือบ้าน
แจ่ม ในอดีตมีนายสมบูรณ์  ไชยาแจ่ม เป็นผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นนายปรีชา วงค์
แจ่ม จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนต่อมา จนเมื่อพ.ศ. 2560 ได้เกษียณ
อายุลง และปัจจุบัน นายวิทยา พรมกลาง ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านแจ่มพัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ�ำเภอเมืองล�ำพูน
ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอเมืองล�ำพูน เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร
มีจ�ำนวนประชากรทั้งหมด 458 คน เป็นชาย 213 คน หญิง 245 คน จ�ำนวนหลังตาเรือน 296 หลังคา
เรือน อาณาเขตติดต่อกับต�ำบลและอ�ำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ต�ำบลมะเขือแจ้
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ บ้านพญาผาบ
ทิศใต้
ติดต่อกับ บ้านกลาง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ บ้านขี้เหล็ก
ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน โดยทั่วไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม สวนล�ำไย
อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขายและเจ้าของธุรกิจหอพัก
สภาพทางสังคม ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มี
พื้นที่ในการท�ำเกษตรกรรม สวนล�ำไย
การคมนาคมขนส่ง ถนนสายสันป่าฝ้าย - บ้านธิ และถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นคอนกรีต
ประเพณีและวัฒนธรรม แห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณียี่เป็ง สรงน�้ำธาตุ วันสงกรานต์ สลากภักต์
ประเพณีและวัฒนธรรม แห่เทียนเข้าพรรษา ลอยกระทง สงกรานต์ สรงน�้ำพระธาตุประเพณีปางเก้า
การให้ บ ริ ก ารสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ คื อ มี น�้ ำ ใช้ เ พื่ อ อุ ป โภคและบริ โ ภค อาคาร
อเนกประสงค์ หอกระจายข่าว ลานกีฬา ที่ทิ้งและก�ำจัดขยะ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ�ำหมู่บ้าน ไฟฟ้า และโทรศัพท์
สาธารณะ
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ส่วนที่ 4

คณะสงฆ์ต�ำบลบ้านกลาง
พระครูภัทรกิจจาภรณ์
เจ้าคณะต�ำบลบ้านกลาง
เจ้าอาวาสวัดร่องส้าว
รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีชุม
098-3565616
081-0351169

พระครูสมุห์พงษ์ศักดิ์ ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดพญาผาบ
053-554459
083-8628317

พระมหากฤษณะ โสภณกิตติ
เจ้าอาวาสวัดศรีค�ำ
089-7553719

พระปลัดค�ำแปง จนทวํโส
เจ้าอาวาสวัดขี้เหล็ก
053-554176
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พระครูสิริวชิโรภาส
เจ้าอาวาสวัดป่าม่วง สันป่าฝ้าย
081-7841925
088-2531918
พระครูสุนทรธรรมโกศล
เจ้าอาวาสวัดสิงห์เคิ่ง
053-554088
085-7181318
พระมหาพิชิตพล ปญฺญาปฺชโชโต
เจ้าอาวาสวัดแม่ยากดวงดี
084-5929530
พระมหาศุทธพันธ์ สิริญาโณ
เจ้าอาวาสวัดฆ้องค�ำ
088-6546447
พระธีระศักดิ์ ธีระสกฺโก
เจ้าอาวาสวัดประตูโขง
086-6596065
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ท�ำเนียบกลุ่มพลังมวลชน
ก�ำนัน /ผู ้ใหญ่บ้านต�ำบลบ้านกลาง
นายณัฐธีร์ โพธิศาสตร์
ก�ำนันต�ำบลบ้านกลาง
084-1708788

นายธีระเดช ปันแจ้
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1
087-1738697

นายไพบูลย์ สุขเหล็ก
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3
084-5759406

นายกิตติพงษ์ ไชยลังการ์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4
081-1808015
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นายสนั่น พงษ์แจ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5
086-1161359

นายประสิทธิ์ สมศรีดา
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6
087-1805654

นายสว่าง ค�ำเหล็ก
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7
080-7942894

นายวรวิทย์ สมพมิตร
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8
093-1822700
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นายณัฐธีร์ โพธิศาสตร์
ก�ำนันต�ำบลบ้านกลาง
084-1708788

นายธีระเดช ปันแจ้
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1
087-1738697

นายไพบูลย์ สุขเหล็ก
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3
084-5759406

นายกิตติพงษ์ ไชยลังการ์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4
081-1808015
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ท�ำเนียบกลุ่มพลังมวลชน
กลุ่มสตรีแม่บ้านต�ำบลบ้านกลาง

นางพวงพยอม พงษ์แจ่ม
ประธานแม่บ้าน ต�ำบลบ้านกลาง
087-1883075

นางโสภา  ปันแจ้

ประธานแม่บ้านม.1

085-7079247

นางเกสร  ปาลาษี

ประธานแม่บ้าน ม.2

085-6221584

นางสมนึก  เที่ยงธรรม

ประธานแม่บ้าน ม.3

096-2634833

นางพัชวิภาวรรณ  อินต๊ะเหล็ก

ประธานแม่บ้าน ม.4

098-2951699

นางวาสนา  สุริยจักร

ประธานแม่บ้าน ม.6

093-8517444

นางนงลักษณ์  เผือกผาสุข

ประธานแม่บ้าน ม.7

099-5624544

นางฟองจันทร์  ยะค�ำแจ้

ประธานแม่บ้าน ม.8

083-9487151

นางประไพ  เตโจ

ประธานแม่บ้าน ม.9

083-2025631

นางนงคราญ  ประธานราษฏร์

ประธานแม่บ้าน ม.10

089-4309341

นางจ�ำปี  ใจแจ่ม

ประธานแม่บ้าน ม.11

085-7225079

นางวรรณา  พรมโย

ประธานแม่บ้าน ม.12

094-7000678
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ท�ำเนียบกลุ่มพลังมวลชน
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขต�ำบลบ้านกลาง

นางมณฑา ไชยนวล
ประธาน อสม.ต�ำบลบ้านกลาง
089-6313626

นางเพียงจันทร์  จันทร์แจ่ม

ประธาน อสม. ม.1

094-3383223

นางรัตนา  อุตมะ

ประธาน อสม. ม.3

086-9145055

นางสุธรรม  พรมสนธิ

ประธาน อสม. ม.4

061-3150889

นางพัณณิตา  แก้วมูล

ประธาน อสม. ม.5

087-1911293

นายสุแก้ว  จันตาเมือง

ประธาน อสม. ม.6

089-7556431

นางปิมปา  จันทร์เพ็ญ

ประธาน อสม. ม.7

086-1165614

นางสาวอุ่นใจ  สมฤทธิ์

ประธาน อสม. ม.8

087-5784718

นางอรพินท์  สิงห์สวัสดิ์

ประธาน อสม. ม.9

085-7116153

นางสายยู  ตาเหียง

ประธาน อสม. ม.10

083-2047981

นางรุ้งทิพย์  พรมสนธิ

ประธาน อสม. ม.11

082-6288013

นางเพ็ญศรี  ใจกลาง

ประธาน อสม. ม.12

084-3783459
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ท�ำเนียบกลุ่มพลังมวลชน
ประธานคณะกรรมการผู ้สูงอายุ ต�ำบลบ้านกลาง

นายจ�ำลอง กองเวียง
ประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุ
081-2875006

นายถนอม  ผัดเป้า

คณะกรรมการผู้สูงอายุ ม.2

053-090711

นายสมฤทธิ์  ผ่องใส

คณะกรรมการผู้สูงอายุ ม.3

086-9245051

นายหวัน  ทองกลาง

คณะกรรมการผู้สูงอายุ ม.4

053-552439

นายด�ำรงค์  สมเปาจี

คณะกรรมการผู้สูงอายุ ม.5

086-1890308

นายประเสริฐ  หมูกลาง

คณะกรรมการผู้สูงอายุ ม.6

089-5536727

นายถวิล  ทาสีค�ำ

คณะกรรมการผู้สูงอายุ ม.7

089-5530313

นายสว่าง  สินธุยา

คณะกรรมการผู้สูงอายุ ม.8

086-6567393

นายศรีหมื่น  ภาหิรัญ

คณะกรรมการผู้สูงอายุ ม.9

089-7586355

นายเสมา  กันทาเวียง

คณะกรรมการผู้สูงอายุ ม.10

082-6245427

นายพิทักษ์  ใจข้อ

คณะกรรมการผู้สูงอายุ ม.11

081-8838645

นายเกตุ  น้อยโขง

คณะกรรมการผู้สูงอายุ ม.12

053-527128
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ท�ำเนียบกลุ่มพลังมวลชน
โรงเรียนปั จฉิมาลัยต�ำบลบ้านกลาง
นายเสมา กันทาเวียง
ประธานนักเรียน รุ่นที่ 1

นายเสมา กันทาเวียง

082-6245427

ประธานนักเรียน รุ่นที่ 1
082-6245427

โรงเรียนมัชฌิมาลัยต�ำบลบ้านกลาง
นายเสมา กันทาเวียง
ประธานนักเรียน รุ่นที่ 1

สภาวัฒนธรรมต�ำบลบ้านกลาง

082-6245427

นายเสมา กันทาเวียง
ประธานนักเรียน รุ่นที่ 1

สภาเด็กและเยาวชนต�ำบลบ้านกลาง

082-6245427

นายเสมา กันทาเวียง
ประธานนักเรียน รุ่นที่ 1
082-6245427
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ส่วนที่ 5

่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
“ของดีบ้านเฮา” สิและสถานที
่ส�ำคัญ

พระเจ้าทองทิพย์

ตามต�ำนานเล่าขานกันมาของผู้เฒ่าผู้แก่ ประวัติของ
พระเจ้าทองทิพย์ วัดขี้เหล็กนั้นมีประวัติเกี่ยวข้องกับวัดพระธาตุ
หริภุญชัย มาตั้งแต่สมัยในอดีต ก่อนนั้นอาชีพของคนในหมู่บ้าน
เป็นช่างตีเหล็ก ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดล�ำพูน ต่อมาวัดพระธาตุ
หริภุญชัยได้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์หริภุญชัยขึ้น เมื่อสร้างเสร็จเจ้าผู้ครองนครล�ำพูน ได้มาขอรั้วที่วัดขี้เหล็กเพื่อ
น�ำไปสร้างเป็นรั้วล้อมรอบบริเวณเจดีย์พระธาตุ ทางวัดได้อนุญาตให้น�ำไปได้และวิธีการขนรั้วไปวัดพระธาตุหริ
ภุญชัยนั้นใช้วิธีการขนทางแม่น�้ำกวง น�ำใส่แพแล้วลอยไปตามน�้ำ ขึ้นฝั่งที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย
ในการสร้างเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย ทางัดได้น�ำทองที่เหลือมาหล่อเป็นพระพุทธรูป และได้ตั้งชื่อ
พระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระเจ้าทองทิพย์ แล้วน�ำมาประดิษฐานไว้ที่วัดขี้เหล็กเป็นการแลกเปลี่ยนที่ให้รั้วเหล็กไป
กั้นพระธาตุฯ ซึ่งพระเจ้าทองทิพย์เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านให้ความเคารพสักการะ โดยจัดเป็นประเพณีสรงน�้ำ
พระเจ้าทองทิพย์ ขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ในวันแรม 8 ค�่ำ เดือน 9 เหนือ และได้สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

ปั จจุ บันพระเจ้าทองทิพย์ ประดิษฐาน ณ วิหารหลวงวัดขี้เหล็ก
หมู่ท่ี 3 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพู น
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พระพุทธชยันตี
ประวัติพระพุทธชยันตีศรีบ้านกลาง
เริ่ ม ต้ น จากกิ จ กรรม “ต้ น ไม้ แ ห่ ง ความดี ” ตาม
โครงการเทศบาลใสสะอาด สร้ า งความซื่ อ ตรง โปร่ ง ใส ใฝ่
คุณธรรม เป็นกิจกรรมบันทึกความดี หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว
จากวันแม่ ถึงวันพ่อ ด้วยการเขียนความดีที่ต้องการท�ำลงในใบ
โพธิ์แผ่นทองเหลือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ แล้ว
น�ำมาผูกต้นไม้แห่งความดี เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้
ท�ำความดีที่เริ่มจากตัวเอง น�ำไปสู่คนรอบข้าง สังคมและประเทศ
ชาติ  ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2555 จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2555
และในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ได้น�ำใบโพธิ์แผ่นทอง
เหลือง จากต้นไม้แห่งความดี ที่ประชาชนความดี หลอมดวงใจ
เป็นหนึ่งเดียว ไปหล่อเป็นพระพุทธรูปเพื่อสักการะ จ�ำนวน 2
องค์ เป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา ,วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยได้ประดิษฐานพระพุทธชยันตีไว้ ณ ห้องท�ำงานผู้บริหาร และ กองการศึกษา เทศบาล
ต�ำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพูน

พิธีบวงสรวงและเททองหล่อพระพุทธชยันตีศรีบ้านกลาง
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วัดศรีชุม

ตั้งอยู่เลขที่ 270 บ้านศรีชุม หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน

ประวัติความเป็นมาของวัดศรีชุม
วัดศรีชุม เป็นวัดโบราณที่น่าจะมีมาแล้ว
ตั้งแต่สมัยล้านนา เนื่องจากยังหลงเหลือซากโบราณ
สถานร้างกระจัดกระจาย อาทิ บ่อน�้ำ  ร่องรอยของ
ก�ำแพงอิฐ เศษกระเบื้องมุงหลังคาของวิหารหลังเดิม
ฯลฯ ต่อมาได้รับการฟื้นฟูสภาพให้เป็นพระอารามอีก
ครั้งในปี 2452 โดยคณะศรัทธาที่อาศัยอยู่ละแวกบ้าน
ผามวัว ได้อาราธนา “พระครูชยาลังการ์” จากวัด
เหมืองง่า อ.เมือง จ.ล�ำพูน มาเป็นผู้อ�ำนวยการสร้าง
วัด และวางรากฐานการบริหารปกครอง ตั้งชื่อว่า “วัด
ศรีชุม” ภาษาล้านนามักอ่านแบบเรียงตัวแยกพยางค์

ว่า “วัดสะหลีจุม” หมายถึงวัดที่มีการปลูกต้นพระ
ศรีมหาโพธิ์ จ�ำนวนมากหลายต้น
ภายในวัดประกอบด้วยเสนาสนะที่ส�ำคัญ
ได้แก่ พระพุทธรูปส�ำริดสมัยล้านนา “พระเจ้าฝนแสน
ห่า” พระเจดีย์รูปแบบผสมระหว่างทรงกลมลังกาที่มี
การตกแต่งซุ้มจระน�ำแบบพม่า-ไทยใหญ่ พระวิหาร
พระอุโบสถหลังเก่า อาคารห้องสมุดเดิม (ตั้งอยู่ด้าน
นอกของก�ำแพงแก้ว) และอาคารกุฏิทรงตึกแบบตะวัน
ตก ซึ่งในอดีตเคยเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม
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สถาปัตยกรรมของอาคารกุฏิวัดศรีชุม
อาคารที่เรียกว่า กุฏิวัดศรีชุม หลังนี้ เป็น
ผลงานของครูบาชยาลังการ์ เจ้าอาวาสรูปแรก โดย
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ มื่ อ แรกสร้ า งนั้ น มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะได้
อาคารทรงตึกสมัยใหม่ สองชั้นมีระเบียงทางเดินยาว
และตกแต่ ง ลวดลายวงโค้ ง -“อาร์ ค ” เรี ย งรายใน
ลักษณะอาเขต (Arcade) หรือที่นิยมเรียกกันว่า “รูป
แบบมิชชั่น  นารี” เพื่อรองรับพระภิกษุ สามเณร ได้
จ�ำนวนมาก ส�ำหรับใช้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี
พ.ศ. 2468
สิ่ ง ที่ น ่ า สนใจยิ่ ง คื อ มี ตั ว อั ก ษรจารึ ก ไว้ ใ น
ช่ อ งโค้ ง เหนื อ บานหน้ า ต่ า งด้ า นนอกอาคารทางทิ ศ
ตะวันตก เขียนว่า ปีชวด อัฐศก จุลศักราช 1298 พร้อม
กับการค�ำนวณตัวเลขเป็น พ.ศ.2479 ให้ทราบด้วย ซึ่ง
ไม่มีผู้ใดแน่ใจว่าตัวเลขดังกล่าว หมายถึงการระบีที่มี
การอนุรักษ์อาคารหลังนี้ครั้งใหญ่ หรือว่าหมายถึงการ
ระบุศักราชเมื่อยุคแรกสร้างเนื่องจากครูบาชยาลังการ์
เจ้ า อธิ ก าร ปกครองปกครองวั ด ศรี ชุ ม อยู ่ ย าวนาน
ระหว่างปี พ.ศ.2452-2486 และโรงเรียนปริยัติธรรม
ก็เปิดการสอนมาแล้วตั้งแต่ปี 2468 ซึ่งเป็นระยะเวลา
ที่เก่ากว่าการระบุไว้ในช่องหน้าต่างราวหนึ่งทศวรรษ
ในยุ ค ต่ อ มาได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นหน้ า ที่
ใช้สอยของอาคารดังกล่าว จากโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม กลายมาเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ควบคู่ไปกับการเปิดพื้นที่
อาคารให้ประชาชน ชาวบ้านและส่วนราชการได้มี
โอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์ เป็นศูนย์กลางการจัดประชุม
112

หารือเรื่องราวต่างๆของชุมชน จนกระทั่งศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้ยกเลิกไป และอาคารดัง
กล่าวได้ปรับมาเป็นกุฏิสงฆ์อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เมื่อได้มีการสร้างกุฏิหลังใหม่ส�ำหรับเจ้า
อาวาส ท�ำให้กุฏิหลังนี้หมดหน้าที่ใช้สอย กลายเป็น
สถานที่เก็บของเก่าภายในวัด กระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2548
ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ (ขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สานแห่งชาติ หริภุญไชย) ได้
ลงพื้นที่ส�ำรวจ วัดศรีชุม ร่วมกับ ดร.ประสิทธิ์  จันทก
ลาง นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านกลาง จึงได้ด�ำริ หารือ
กับเจ้าอาวาส พระครูจารุตม์  อรุโณ ว่าเห็นควรด�ำเนิน
การบูรณปฏิสังขรณ์อาคารกุฏิหลังนี้ เนื่องจากมีความ
งดงามในด้านสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึง
ความเจริญรุ่งเรืองในด้านพระพุทธศาสนาของจังหวัด
ล� ำ พู น เพื่ อ จะได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ส� ำ หรั บ จั ด ท� ำ เป็ น
พิพิธภัณฑ์ของวัด และแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในท้อง
ถิ่นต่อไป  ซึ่งทางเจ้าอาวาสมีนโยบายด้านนี้อยู่แล้วจึง
เห็นชอบ จากนั้นได้มีการประสานไปยังส�ำนักศิลปากร
ที่ 8 เชียงใหม่ ให้มาเก็บข้อมูล ถ่ายภาพ ท�ำผัง จัดท�ำ
แบบ ประมาณการเมื่อปี พ.ศ.2549 กระทั่งได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมศิลปากร ให้ด�ำเนินการ
บูรณปฏิสังขรณ์กุฏิวัดศรีชุม ระหว่างปี พ.ศ. 25512552 จนแล้วเสร็จ
ส�ำหรับด้านศิลปะสถาปัตยกรรมนั้น จัดได้
ว่ า เป็ น รู ป แบบเฉพาะที่ พ บไม่ ม ากนั ก ในเขตล้ า นนา  
กล่าวคือ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตก แบบ
รูปทรงที่เรียกว่า อาคารมิชชันนารี หรือ นีโอโคโลเนียล

มีการเปิดพื้นที่ตอนในอาคารเป็นสวนโรมัน หรือ Roman Court ในทุกรายละเอียดจะมีการตกแต่งทั้งด้วย
เครื่องไม้และปูนหล่อ อาทิ ลูกกรงระเบียง บันได ฝ้า
เพดาน บานหน้ า ต่ า ง ประตู ทุ ก องค์ ป ระกอบ
สถาปั ต ยกรรมจะให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเน้ น ช่ อ งไป
จังหวะ มุมฉาก ความกลมกลึงของการถากไม้ ผสาน
กับการฉาบปูน ทาสีส้มอมชมพูที่ผนังด้านนอก สอดรับ
กับลูกกรงปูนหล่อ และการใช้สีน�้ำเงินเขียนเป็นตัว
อักษรระบุปีศักราช(ที่สร้างหรื อบู รณะ) ในช่ องโค้ ง
เหนือบานหน้าต่างที่ผนังอาคารด้านนอก
เกี่ยวกับช่างฝีมือนี้ ถือว่ามีความประณีต
มากเป็นพิเศษ เมื่อพินิจในทุกๆรายละเอียดแล้วชวน
ให้สงสัยว่าอาจมีชาวตะวันตก(หรืออย่างน้อยเคยมี
ประสบการณ์จากเมืองนอก) เป็นผู้ออกแบบ หรือให้
ค�ำแนะน�ำในการควบคุมการก่อสร้าง แต่เนื่องจากไม่มี
การบันทึกหลักฐานไว้ ทราบกันเพียงแต่ว่า “ครูบาชยา
ลังการ์” นั้นเป็นผู้กว้างขวางและเป็นผู้มีรสนิยม ทั้งยัง
มีความสนิทสนมกับเจ้านายฝ่ายเหนือทั้งในเชียงใหม่ล�ำพูน มาก่อน ซึ่งเจ้านายสายสกุลล�ำพูนหลายท่านได้
ส�ำเร็จกรศึกษาจากต่างประเทศ อาทิ เนเธอร์แลนด์
อิตาลี ฝรั่งเศส อาจเป็นไปได้ว่า ทีมช่างที่มามีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินงานออกแบบก่ อสร้ างอาคารกุ ฏิ (หรื อ
อาคารโรงเรียนปริยัติธรรม) หลังนี้ ได้รับการคัดเลือก

มาแล้วอย่างดีโดยกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ ผ่านมายัง
ครูบาชยาลังการ์ ไม่ใช่ฝีมือช่างในท้องถิ่น
ด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555
ดร.เพ็ญสุภา สุขคต ใจอินทร์ จึงได้ลงพื้นที่เก็บภาพถ่าย            
กุฏิวัดศรีชุมนี้อีกครั้งภายหลังจากที่ได้มีการบูรณะผ่าน
ไปแล้ ว 3 ปี พร้ อ มทั้ ง ได้ ข ออนุ ญ าตเจ้ า อาวาส                 
ในการน�ำเสนออาคารหลังนี้ต่อสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก             
รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นฯ โดยได้รับ
ความเห็ น ชอบจากทุ ก ฝ่ า ย ทั้ ง ฝ่ า ยองค์ ก รปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง และฝ่ายรับ
ผิดชอบดูแลด้านโบราณสถาน คือพิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติ หริภุญไชย และส�ำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ จน
ส่งผลให้ กุฏิวัดศรีชุมแห่งนี้ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะ
สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทปูชนียสถานและวัดวา
อาราม ประจ�ำปี 2556- 2557 จากสมาคมสถาปนิก
สยาม ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ โดยได้ เ ข้ า เฝ้ า รั บ
พระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น
ประจ�ำปี 2556 - 2557 จากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิ ต รลดา กรุ ง เทพมหานครฯ เมื่ อ วั น ที่ 27
กรกฎาคม 2558

แหล่งข้อมูล: ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ กรรมการบริหารสถาบันอาเซียนศึกษา,
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงและสาละวินศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
และอาจารย์พิเศษคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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หอหลวง(หอจัย) พ่อปู่พญาฮุ้งขาว ประเพณีปางเก้า
ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข 1147 หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพูน

ประเพณีปางเก้า บ้านหอชัย หมู่ 11
ได้ก�ำหนดจัดขึ้นในวันขึ้น 8 ค�่ำ เดือน 9 เหนือ
เป็นประจ�ำทุกปี ตามค�ำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ ประเพณีนี้
เริ่มต้นมาจากสมัยพุทธกาล ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรง
เสร็จมาเผยแพร่ศาสนา ณ บริเวณดอยขะม้อ จังหวัดล�ำพูน
ในระหว่างที่เสด็จเผยแผ่ศาสนาอยู่นั้น มียักษ์ตนหนึ่งออก
มาเจอและหมายจับพระพุทธเจ้ากิน แต่พระพุทธเจ้าได้ต่อ
รองว่าก่อนที่จะกินตนนั้น ขอให้ตัวพระพุทธเจ้าได้ดื่มน�้ำ
ก่อนจะยอมให้จับกินก็เลยขอร้องให้ยักษ์ตนนั้นไปหาน�้ำมา
ให้ดื่มก่อน ยักษ์ตนนั้นก็ยอมไปหาน�้ำมาให้เพราะต้องการ
จะกิ น พระพุ ท ธเจ้ า จึ ง ยอมปฏิ บั ติ ต ามค� ำ ขอ   ปรากฏว่ า
บริเวณนั้นไม่มีน�้ำให้ดื่มเลย และบริเวณที่ยักษ์ไปหาน�้ำมา
นั้นปัจจุบันเรียกว่า บ้านหนองแล้ง (บ้านไชยสถาน) เมื่อ
บริเวณนั้นไม่มีน�้ำ  ยักษ์ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาน�้ำมาจากที่ไหนได้
จึงกลับมาหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงแสดงปาฏิหาริย์
โดยการใช้ หั ว แม่ มื อ จิ้ ม ลงไปในบริ เ วณยอดดอยขะม้ อ
ปรากฏว่ามีน�้ำพุ่งออกมา ยักษ์ก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ จึงยอม
แพ้และขอเป็นทาสรับใช้พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เลยสั่ง

ให้ยักษ์ตนนั้นปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมและปกปักษ์รักษา
บริเวณบ่อน�้ำและบริเวณรอบดอยขะม้อ รวมไปถึงคนที่อยู่
อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นให้อยู่เย็นเป็นสุขสงบร่มเย็น
ต่อมา ชาวบ้านอาศัยอยู่บริเวณที่พระพุทธเจ้า
ให้ยักษ์ปกปักษ์รักษานั้นก็เสื่อมใส ศรัทธา เคราพบูชายักษ์
ที่ปกปักรักษาและขจัดทุกข์ภัยต่างๆ ให้จึงสร้างศาลาที่พัก
ให้ ณ หอเจ้า บ้านหน้าหอ ขี้เหล็ก ยักษ์ตนนี้ได้ปฏิบัติตน
อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ตลอดมา เมื่อยักษ์ได้หมดอายุชัยลง
จึงได้เป็นเทพ และเป็นเทพที่นับถือของชาวบ้านตลอดมา
ชวนบ้านจึงได้ตั้งชื่อให้ยักษ์ว่า “เจ้าพ่อฮุ้งขาว” เวลาผ่าน
มาหลายปีจนชาวบ้านเรียกเพี้ยน ไปจนกลายเป็นเจ้าพ่อ
หงส์ขาว จนถึงปัจจุบัน ต่อมามีแม่อุ้ยหอม ซึ่งเป็นชาวบ้าน
ธรรมดาแต่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นร่างทรงของเจ้าพ่อฮุ้งขาว
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านที่ศรัทธา เจ้าพ่อฮุ้งขาว ก็ได้จัด
พิธีทรงเจ้าเป็นงานประเพณีเรื่อยมา
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พ่อปู่พญาฮุ้งขาว
เมื่อคราวพระพุทธเจ้าเดินลาทสัตธีขึ้นมาเวียงนคร
พิงค์ที่ดอยม่อนหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระบาทที่ดอย
ม่อนนั้น ดอยม่อนนั้นก็เลยได้ชื่อว่าดอยพระบาทสี่รอย อยู่ใน
อ�ำเภอแม่แตง จากนั้นพระพุทธเจ้าได้เดินทางมาทางดอยยาว
อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธเจ้าได้ห้างบาตรที่
ดอยห้างบาตร ก็ออกบิณฑบาตรมาถึงดอยม่อนหนึ่ง (ดอยจี่หม้อ)
ก็ได้พบกับเจ้าพ่อพญาฮุ้งขาว (ซึ่งเป็นพญายักษ์) ที่เฝ้ารักษาดอย
ม่อนนี้ (ดอยจี่หม้อ) พระพุทธเจ้าได้พักฉันเพล พอพระพุทธเจ้า
ฉันเพลเสร็จแล้วไม่มีน�้ำที่จะพ่อพญาฮุ้งขาวเลยอาสาจะไปหาน�้ำ
มาให้แต่มีข้อแม้ว่าหากพระพุทธเจ้าฉันเสร็จแล้ว พระพุทธเจ้า
ต้องยอมเป็นอาหารของพ่อพญาฮุ้งขาวพระพุทธเจ้าเลยตอบ
ตกลง พ่อพญาฮุ้งขาวก็ได้ไปหาน�้ำไปเจอหนองหนามหนองหนึ่ง
แต่ในหนองไม่มีน�้ำมีแต่ไซ (ไซดักปลา) ก็เลยตั้งชื่อว่าหนองไซ อยู่
ในต�ำบลป่าสัก อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน พ่อพญาฮุ้งขาวไม่ได้
น�้ำมาให้พระพุทธเจ้าฉัน พระพุทธเจ้าเลยชี้ให้พ่อพญาฮุ้งขาวไปทางทิศตะวันตกก็ได้พบหนองน�้ ำแต่ในหนองน�้ำ
ไม่มีน�้ำเพราะว่ามันแล้ง ก็เลยตั้งชื่อว่า หนองแล้ง ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านหนองแล้ง อยู่ในเขตอ�ำเภอเมืองล�ำพูน
พ่อพญาฮุ้งขาวหมดปัญญาที่จะหาน�้ำมาให้พระพุทธเจ้าดื่ม พระพุทธเจ้าจึงได้บอกให้เจ้าพ่อพญาฮุ้งขาว
รับศีลทุกๆข้อจากพระพุทธเจ้า จากนัน้ พระพุทธเจ้าได้นงั่ สัจจะอธิษฐานแล้วใช้หวั แม่มอื ขวากดบนยอดดอยม่อนนัน้
(ดอยจี่หม้อ) ขณะที่มีนำ�้ พุ่งขึ้นมา พระพุทธเจ้าจึงได้ดื่มน�้ำจากบ่อที่ใช้หัวแม่มือกด (บ่อน�ำ้ ทิพย์ดอยขะม้อปัจจุบัน)
พระพุทธเจ้าได้สร้างพ่อฤาษี 4 ทิศ คือ
ทางทิศตะวันออก ชื่อ ฤษีเทพนิมิต
ทางทิศตะวันตก ชื่อ ฤษีสุทัศนัยปัญญา
ทางทิศใต้ ชื่อ ฤษีวาสุเทพ
ทางทิศเหนือ ฤษีสุเทวะฤาษี
หลังจากพ่อพญาฮุ้งขาวรับศีลจากพระพุทธเจ้าแล้วพ่อพญาฮุ้งขาวได้หยุดฆ่ากินมนุษย์เป็นอาหารและ
ปฎิบัติธรรมตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าจนจุติเป็นเทพ
เจ้าพ่อพญาฮุ้งขาวได้ท�ำสัญลักษณ์โดยการปักเสาหลักบริเวณพื้นที่แห่งหนึ่ง (ปัจจุบันคือบริเวณหอ
หลวงบ้านหอชัย) เพื่อเป็นที่สถิตย์ในเฝ้าปกปักษ์รักษาอาณาบริเวณเชิงดอยจี่หม้อ (ดอยขะม้อ) เพราะเลื่อมใส
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ศรัทธาในบุญบารมีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเจ้าพ่อพญาฮุ้งขาวจะมา
เยี่ยมเยียนโลกมนุษย์โดยผ่านร่างทรง เพื่อบอกกล่าวอบรมสั่งสอนมนุษย์ให้
ประพฤติปฎบัติอยู่ในศีลธรรม โดยผ่านร่างทรงคนแรก คือ แม่ค�ำแปง อยู่บ้าน
เหมือกวัก คนที่สอง คือ แม่จันทร์หอม บ้านขี้เหล็ก คนที่สาม คือ แม่บุญศรี
บ้านสันป่ายางหน่อม คนที่สี่ แม่อุ้ยขัน บ้านขี้เหล็ก คนปัจจุบันคือ พ่อตา  พ่อ
ตั้งหอหลวงในขณะนั้นคือ พ่อก�ำนันบุญปั๋น คนที่สองคือ พ่อไสว บ้านขี้เหล็ก
ปัจจุบันคือ พ่อปัน บ้านหอชัย เจ้าพ่อพญาฮุ้งขาวมีลูกเลี้ยง คือ เจ้าพ่อคิงค�ำ 
เจ้าพ่อรามมนุษย์ เจ้าพ่อค�ำเปียง เจ้าพ่อน้อยหล้า เจ้าพญาจ้างเผือก ซึ่งเป็นผู้
คอยรับใช้เจ้าพ่อพญาฮุ้งขาว
แหล่งข้อมูล : ผู้รู้ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ 11 บ้านหอชัย

“เล่าขานต�ำนานหอจัย โดย สส.สงวน พงษ์มณี
อดีตสมาชิ กสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดล�ำพู น”

ในปี พ.ศ.2502 เจ้าคุณศรี นักเทศน์ชื่อดัง
ของจั ง หวั ด ล� ำ พู น ได้ อ อกจาริ ก ในฤดู แ ล้ ง พบปะ
ประชาชนและเสวนา เรื่อง พระพุทธศาสนาและความ
เชื่อเรื่องผี โดยเล่าว่า ในทุกปี เจ้าเมืองหละปูนผู้ครอง
เมื อ ง หละปู น ทุ ก องค์ จ ะต้ อ งเป็ น เจ้ า ภาพหรื อ ร่ ว ม
ท�ำบุญพิธีกรรม อยู่ 4 แห่ง คือ 1 กู่แดง ต�ำบลริมปิง
2. วัดประตูป่า 3. หอข้างศาลากลางจังหวัดล�ำพูน
(อนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวีปัจจุบัน) 4. หอจัย (บ้านหอ
ชัย ต�ำบลบ้านกลาง)  สถานที่ทั้ง 4 แห่ง เจ้าเมืองหละ
ปูนทุกองค์ต่างเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่สถิตย์ของผีเม็งซึ่ง
เป็นบรรพบุรุษของคนหละปูน แต่สถานที่ที่เจ้าเมือง
หละปูนเลือกที่จะมาร่วมท�ำพิธีกรรมด้วยตนเองเป็น
ประจ� ำ ทุ ก ปี แ ละทุ ก องค์ คื อ หอจั ย เพราะเชื่ อ ว่ า
บรรพบุรุษของคนหละปูนคือ เม็ง พระนางเจ้าจามเทวี
คือ เม็งคะบุตร (เป็นลูกของเม็ง) ในอดีตเมืองหละปูน
มีผู้คนที่ประกอบด้วย เม็ง ม่าน (พม่า) มอญนอกจาก
นั้นแล้ว ในอดีตหอจัยยังเป็นที่เคารพนับถือของพญา

ผาบ พญาผาบผู้ต่อต้าน
การเก็ บ ขู ด รี ด ภาษี จ าก
ประชาชน จากการ
ปกครองของรั ฐ ในสมั ย
นั้น เป็นอย่างมาก เพราะ
พญาผาบจะออกรบครั้งใดก็ต้องมาขอพร ขอโชค ขอ
ชัย (ขอจัย) และจะรบชนะทุกครั้งที่มาขอพรตลอดจน
เป็นสถานที่ขอโชคลาภ ขอพร ขอชัย (ขอจัย) เป็น
สถานที่ยึดเหนี่ยวศูนย์รวมจิตใจของคนดังนั้น ในอดีต
ค�ำว่า “จัย” หมายถึง โชคลาภ ชัยชนะ
ในอดีตพิธีกรรมเซ่นไหว้หอจัย มีอยู่ 3 มุม
ซึ่ ง ลั ก ษณะการเซ่ น ไหว้ มี ลั ก ษณะและความหมายที่
แตกต่างกันคือ
มุมเม็ง ซึ่งถือว่าเป็นบรรบรุษของคนหละ
ปูน คนที่กราบไหว้เม็ง เพื่อพรเกี่ยว พืชผล ทางการ
เกษตร ขอให้ปลูกข้าวได้ผลผลิตดี ไม่มีแมลงมารบกวน  
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ขอพรเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วย หายป่วย (ลักษณะเด่น
ของมุมผีเม็ง คือ การเซ่นไหว้จะต้องมีน�้ำปลาร้าทุกครั้ง
มุมมอญ การเซ่นไหว้ผีมอญ เป็นเรื่องการ
แต่งกายที่สวยงาม การละเล่น การรื่นเริง การร่ายร�ำ
มุมม่าน (พม่า) การเซ่นไหว้ผีม่าน เป็นเรื่อง
เครื่องดนตรี ปี่พาทย์ ฆ้องกลอง
การเซ่นไหว้พิธีกรรมของหอจัย จะมีการเต
รียมของเซ่นไหว้หมุนเวียนกันในรอบ 4 ปี คือ ปีท่ี 1
หมู ปีท่ี 2 หมู ปีท่ี3 หมู ปีที่ 4 ควาย (ต้องเป็นควาย
แรว คือ ความหนุ่ม)
ลูกชายเจ้าฟ้าฮ่วน หลานเจ้าชัยลังกา ชื่อ
จิ๋น บวชเรียนตั้งแต่อายุ 9 ปี จนได้เป็นเจ้าอาสสะดือ
เมือง วัดพระธาตุหริภุญชัย คนล�ำพุนเรียกท่านว่า เจ้า
ตุ๊ลุงจิ๋น ท่านเล่าเรื่อง การนับถิอผีบรรพบุรุษว่า
คนล�ำพูน เราถือา่ ผีคมุ้ ครองบ้านเรือน เรียก
ว่าผีหอผีเฮือน มีผู้คุ้มครองชุมชน หมู่บ้าน เรียกว่า “หอ
เจ้าที่” หรือ “เสื้อบ้าน” และที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น
ของเขตภาคเหนือตอนบนคือ พญาเจ้าเมืองล�ำพูน ยัง
ได้สร้างหอผีเก้า เพื่อช่วยกันคุ้มครองเมือง เพื่อเป็นที่
รวมจิตใจของชาวบ้าน และมอบให้ ขุน ต้าว พญา ไป
ดูแลและเป้นหลักในการจัดพิธีกรรมการขอบคุณผีบร
รพบรุษ ทางทิศตะวันตกเมืองล�ำพูน มีหอผีเก้าตั้งแต่
อยู่ที่ กู่แดง ต�ำบลบริมปิง อ�ำเภอเมืองล�ำพูน มีต้าวแสน
ยศเป้นคนดูแล ทิศเหนือมี พญาปันทะ เป้นคนดูแลหอ
ผีเก้าซ่งตั้งอยู่ที่วัดประตูป่า ต�ำบลประตูป่า อ�ำเภอเมือง
ล�ำพูน ทิศตะวันออก มีพญาผาบเป็นผู้ดูแลหอผีเก้าอยู่
เขต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
หอผี เ ก้ า ที่ บ ้ า นกลาง ท� ำ ไมมี ชื่ อ เรี ย กว่ า
“หอจัย” เพราะว่า คนล�ำพูนที่เรียกว่า “หอจัย” อย่าง
นี้ ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า ถ้าต้องการจัยชนะ
(ชัยชนะ) ในทุกเรื่อง ต้องมาบนขอพรจากหอจัยแห่งนี้
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อาจเป็ น เพราะผู ้ ดู แ ลหอนี้ คื อ พญาผาบ
พญาผาบเป็นผู้ต่อต้านสยามประเทศ สยามประเทศจึง
ถือว่าพญาผาบ เป็นกบฎ ตาคนล�ำพูน เชียงใหม่ และ
คนทางภาคเหนือตอนบน กลับมองว่า พญาผาบ คือ
วีรชน เพราะพญาผาบม่เห็นด้วยในเรื่องการลงโทษ
ชาวนาผู้ไม่มีเงินเสียภาษี พญาผาบ คือ ผู้มีความกล้า
หาญที่ช่วยเหลือชาวนา ซึ่งถูกนายภาษีจับกุม   ความ
เป็นวีรชนของพญาผาบ ท่านจะหาอ่านได้จาก ตนาน
เจ้าราช ต�ำนานยอดลาน และต�ำนานอ้ายแขนสั้น ซึ่ง
ตีพิพม์ในยุคสมัยของครูบาศรีวิชัย
ในปี พ.ศ.2513 ผมได้เดินทางไปเป็น อาสา
สมัครเป็นทหารไปรบเวียดนาม ทหารที่ถูกส่งไปรบ
เวียดนามจะเดินทางไปขอพรเจ้าราบุตร ณ คุ้มเจ้าเมือง
เชียงใหม่ และหลักจากนั้นทหารที่อาสาไปรบก็รวม
กลุ่มผู้มีความเชื่อเรื่อง หอจัย และกู่ช้าง ก็จะเดินทาง
มาขอพร และขอยื ม หิ น และเศษอิ ฐ น� ำ ติ ด ตั ว ไป
คุ้มครองตัวเอง และเมื่อรบชนะกลับมาต้องน�ำมาคืน
หอจัย ที่เดิม คนล�ำพูนส่วนหนึ่งไม่ว่าจะไปท�ำกิจการ
อะไร ต้องการชัยชนะต้องมาขอพรหอจัย
“นายกฯ ประสิทธิ์ จันทกลาง เป็นเด็กวัด
ร่ วมสมั ย เดี ย วกั บผม ท่ า นมี ค วามประสงค์ อ ยากจะ
สร้างบูรณะหอจัยให้เป็นศูนย์รวมน�้ำใจ ท่านก็ฝากผม
ในฐาน ส.ส. ไปอธิบายถึงความจ�ำเป็นในการสร้าง
หอจัย เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจคนล�ำพูน เมื่อกรมส่ง
เสริมปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นด้วยกับข้อเสนอของ
เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง หอจัยใหม่อย่างที่เราได้เห็น
จึงเกิดขึ้น”
“ผมขอเป็นตัวแทนชาวบ้าน ขอบคุณใน
เจตนาดี ข อง นายกประสิ ท ธิ์ จั น ทกลาง ที่ ท� ำ ให้
“หอจัย” เป็นจุดรวมใจของคนล�ำพูนอย่างสง่างาม”
อดีต สส.สงวน  พงษ์มณี กล่าว

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี “คุ้มเทวี”

ตั้งอยู่ ณ บ้านท่าล้อ-ศรีค�ำ หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านกลาง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน เป็นสถานที่ชาวต�ำบล บ้านกลางภาค
ภูมิใจและเคารพนับถือ โดยได้ร่วมมือร่วมใจดูแลพัฒนาต่อมา
จากบริษัทศิริมณี จ�ำกัด ผู้จัดสร้าง หลังจากที่บริษัทศิริมณีได้
มอบไว้ให้เป็นสมบัติของจังหวัดล�ำพูนแล้ว อนุสาวรีย์พระนาง
จามเทวีแห่งนี้ เริ่มมาจากที่บริษัท ศิริมณี จ�ำกัด ได้จัดซื้อที่ดินในเขตหมู่บ้านหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านกลาง
จ�ำนวนหลายร้อยไร่ เพื่อพัฒนาและจัดสรรขายให้แก่บุคคลทั่วไป ในนามโครงการ “คุ้มเทวี” ซึ่งทางผู้บริหาร
บริษัทฯได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นศิริมงคลกับโครงการฯและพื้นที่ จึงได้ตกลงจัดสร้างอนุสาวรีย์ของพระนางจาม
เทวีมาประดิษฐ์สถานไว้ ณ ที่หน้าโครงการฯ ซึ่งได้ให้ชื่อบริเวณนี้ว่า “ลานเจ้าแม่” บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้โรงหล่อ
สุโขทัยเป็นผู้ด�ำเนินการหล่อองค์ฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2538 ได้อัญเชิญองค์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เข้า
สู่เมืองล�ำพูน (หริภุญชัย) โดยได้น�ำองค์ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเสด็จเลียบนครหริภุญชัย (เมืองล�ำพูน) เสร็จ
แล้วก็ได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐ์สถาน ณ แท่นที่ประทับ “คุ้มเทวี” วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2538 เวลา 10.30 น. บริษัท
ศิริมณี จ�ำกัด ได้ท�ำพิธีมอบองค์อนุสาวรีย์และที่ดินลานเทวี ให้แก่จังหวัดล�ำพูน โดย นายเถกิงศักดิ์ พัฒโน ผู้ว่า
ราชการจังหวัดล�ำพูน เป็นผู้รับมอบ นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาองค์อนุสาวรีย์แห่งปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัยก็ได้
เด่นตระหง่าน เป็นศักดิ์ศรีเป็นที่เคารพบูชาของชาวต�ำบลบ้านกลางตลอดมา
ในวันสงกรานต์ หรือปีใหม่เมือง ก็จะมีการท�ำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสักการะเจ้าแม่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ
คุ้มเทวีเป็นประจ�ำทุกปี
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อนุสาวรีย์พญาผาบศัตรู
ตัง้ อยู ่ภายในบริเวณวัดพญาผาบ หมู่ท่ี 1 ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพู น

ประวัติพระยาปราบสงคราม (พญาผาบ)
จากการเล่าขานสืบต่อกันมา สันนิษฐานว่า
พญาผาบ น่าจะเป็นไทเขิน (เงี้ยว) หรืออาจเป็นเชื้อเจ้า
นายสายเหนือ หรือเป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญ โดยได้
บวชเรียนอยู่ที่วัดสันป่าสัก ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต�ำบล
หนองจ๊อม อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หลังจาก
นั้นได้อุปสมบท มีฉายาว่า เตจ๊ะภิกขุ ท่านเลื่อมใส มุ่ง
มั่ น เล่ า เรี ย นจนแตกฉาน ทั้ ง ภาษาบาลี ภาษาขอม
ภาษาอักขระพื้นเมือง แล้วเล่าเรียนไสยศาสตร์ เวท
มนต์คาถาอาคมเก่งกล้า จนมีผู้คนหนุ่มๆ สมัยนั้นนิยม
มาถวายตัวเป็นศิษย์มากมาย
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ต่อมาสึกออกมาเป็นฆราวาส จึงมีคนเรียก
นามตามฉายาว่า เตจ๊ะ หรือหนานเตจ๊ะ และด้วยความ
ที่มีวิชาอาคมคงกระพัน มีความสามารถในการใช้อาวุธ
เรื่องราวโด่งดังไปถึงเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ยุคนั้น คือ
พระเจ้ากาวิโลรส มีค�ำสั่งให้ไปรับราชการ และได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นต�ำแหน่งแม่ทัพหลวง หรือทหารเอก
ของเมืองเชียงใหม่ รับใช้ปกครองดูแลบ�ำบัดทุกข์ให้แก่
ชาวบ้านชาวเมืองมาตลอด ต่อมาเกิดเรื่องราวไม่สงบ
ทางตอนเหนือตอนบนของเมืองเชียงใหม่ หรือ เขตล้าน
นาในดิ น แดนรั ฐ ฉานของพม่ า หรื อ พวกกบฏเงี้ ย ว

ก่อกวนอยู่เนืองๆ เจ้าครองนครเมืองเชียงใหม่จึงมอบหมาย
ให้หนานเตจ๊ะแม่ทัพใหญ่ออกไปท�ำการรบปราบพวกกบฏ
เงี้ยวและพวกฮ่อจนได้รับชัยชนะกลับมา พระเจ้ากาวิโลรส
ได้เสนอความดีความชอบไปยังเมืองหลวง หรือ สยาม ได้
รับการแต่งตั้งให้เป็นพระยาปราบพลมาร หรือพญาปราบ
สงคราม แต่ผู้คนจะเรียกท่านเป็นส�ำเนียงท้องถิ่น ภาษาค�ำ
เมืองว่า พญาผาบ ปราบฮ่อ นั้นเอง
ต่อมาทางการเมืองสยามจะท�ำการรวบรวมหัว
เมือง แคว้นเขตมารวมกันจะปกครองโดยให้ขึ้นอยู่ในระบบ
การปกครองตามกฎหมาย ออกกฎระเบี ย บยกเลิ ก การ
ปกครองแบบเดิมที่มีเจ้าขุนมูลนาย เจ้านครต่างๆ ให้มา
เป็นการปกครองแบบให้มีเสนาหกที่ประกอบด้วย กรม
มหาดไทย กรมทหาร กรมคลัง กรมยุติธรรม กรมวัง กรมนา
ตอนนั้นพญาผาบได้จัดเก็บภาษี ครอบครัวใดมีการซื้อ-ขาย
กันก่อนเก็บเพียง 5 รูปี แต่เจ้านายที่มีอ�ำนาจคนใหม่กับ
น้อยวงศ์ และทหารหลวงจัดเก็บครอบครัวละ 50 ถึง 200 รูปี ชาวบ้านที่ไม่สามารถจ่ายภาษีได้ก็ถูกจับไปทรมาน
บรรดาญาติๆ เข้ามาร้องเรียนพญาผาบ ผญาผาบได้น�ำก�ำลังไปขับไล่ทหารหลวงให้ออกไปจากเขตหมู่บ้านและ
แคว้นจ้อมทหารที่ถูกเกณฑ์มาดูแลการเก็บภาษีรู้ดีว่าพญาผาบท่านเป็นคนเด็ดเดี่ยวพูดค�ำไหนค�ำนั้น จึงกลับไป
บอกเรื่องราวให้นายเก็บภาษีฟังยังความ นครเชียงใหม่ขอให้พวกเก็บภาษีลดหย่อนผ่อนปรนกันบ้าง ฝ่ายเจ้า
หน้าที่จัดเก็บที่แข็งข้อ เพราะอ้างอ�ำนาจจากส่วนกลางและเจ้านายฝ่ายเหนือที่หลงกลเห็นผิดเป็นชอบ ถึงแม้พญา
ผาบไปเจรจาถึงสิบครั้งสิบคราก็ตาม เหตุกลับยิ่งเลวร้ายไปเรื่อยๆ มิหน�ำซ�้ำฝ่ายจัดเก็บภาษีได้ส่งสาส์นไปฟ้อง
กรมราชเลขา ที่สนามหลวงถวายข้อความเท็จทูลว่า พญาผาบ คิดแข็งกระด้าง ท�ำการก�ำเริบก่อการกบฏต่อราช
บัลลังก์
พญาผาบ ถูกตราหน้าว่าเป็นกบฏในบัดดล ทางผู้ก่อความเดือดร้อนและเบียดเบียนชาวบ้านได้ขอ
ก�ำลังไปยังกรุงสยาม พร้อมจังหวัดใกล้เคียง มีทั้งปืนไฟ อาวุธที่ทันสมัยเพื่อมาห�้ำหั่นกองทัพพญาผาบ แต่ก็ยังมี
เจ้าเมืองฝ่ายเหนืออีกหลายองค์เข้าใจสถานการณ์คอยช่วยเหลือพญาผาบอย่างลับๆ เพราะพญาผาบท่านเป็น
บุคคลที่กว้างขวาง มีเหตุมีผลเสียสละเพื่อส่วนรวม ท�ำนุบ�ำรุงบ้านเมืองมาตลอด คุณความดีของพญาผาบปราบ
พลมารเป็นที่เลื่องลือ ท�ำให้ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใส และเล่าขานสืบทอดกันต่อมา
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“แอ่วม่วน

กิ๋นล�ำ”

ร้านอาหารแนะน�ำ

ครัวคุณกุ้ง Krua Khun Kung สาขา ล�ำพู น ร้านอาหารไทย
• ร้านอาหารไทย
ที่อยู ่ : บริษัท กูร์ เมต์ ไทย ไทย จ�ำกัด (ร้านอาหาร ครัวคุณกุ้ง)
292 หมู่ที่ 6 ถ.ล�ำพูน-บ้านธิ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053581864 , 0898965585
เว็บไซต์ : http://www.kruakhunkung.com
ครัวคุณกุ้ง มีหลายสาขาให้คุณได้เลือกรับประทานตามสถานที่และความสะดวกของลูกค้า
ร้านนี้เป็นครัวขนาดใหญ่ที่มีบริการทั้งรับจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์และโต๊ะจีน เมนูอาหารหลาย
หลากระดับภัตตาคาร แต่ราคามาตรฐานที่ลูกค้าพึงพอใจ เมนูอาหารเน้นหนักไปที่อาหารที่
นับวันยิ่งหาทานยาก ที่จอดรถสะดวก กว้างขวาง บริการประทับใจ
เวลาเปิ ด/ปิ ด :
เปิดทุกวัน เวลา 11.00 - 22.00 น.
เมนูแนะน�ำ :
ปลากะพงทอดสมุนไพร, ฉู่ฉี่กุ้ง, ปูผัดผงกะหรี่, ย�ำเต้าหู้อ่อน, ห่อหมกลูกมะพร้าว, ปลาหมึก
ผัดไข่เค็ม, เมี่ยงปลาทับทิม, ปลาเก๋าใต้น�้ำ
การเดินทาง :
หากตามทางหลวงหมายเลข11 จากเชียงใหม่ (ตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) มุ่งหน้าไปจังหวัด
ล�ำปาง ผ่านแยกสันป่าฝ้าย หรือ บิ๊กซีล�ำพูนไปอีกประมาณ 500 เมตร ครัวคุณกุ้ง อยู่ติดถนน
ใกล้กับศูนย์จ�ำหน่ายของฝาก กาดจาวเหนือ ก่อนถึงแยกดอยติ
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ร้านสมพร สเต็ก
• ร้านอาหารไทย
ที่อยู ่ : ร้าน ครัวสมพร (นายสมพร ท้าวอุ่นเมือง)
135 หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพูน
โทรศัพท์ : 084-1714378
เว็บไซต์ : www.facebook.com/sompornsteak
สเต็กและอาหารตามสั่งรสชาติดี ไวไฟฟรี ราคาไม่แพง ร้านสวย น่านั่ง
เป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่นาน ตัวร้านตกแต่งสวยมากและน่านั่งมีที่นั่งโซนติดริมล�ำน�้ำธรรมชาติ
เมนูมีทั้งสเต็ก อาหารตามสั่ง ของทานเล่น ของหวาน เครื่องดื่มราคาไม่แพง น�้ำดื่มน�้ำแข็งฟรี
ไวไฟฟรี ตัวร้านและห้องน�้ำสะอาด สามารถโทรมาสั่งอาหารล่วงหน้าได้ที่ โทร. 084-1714378
เวลาเปิ ด/ปิ ด :
เปิดวันอาทิตย์-วันอังคาร และวันพฤหัสบดี-วันเสาร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.
ร้านหยุดทุกวันพุธ
เมนูแนะน�ำ :
ย�ำผักบุ้งกรอบ , สเต๊กไก่ , ย�ำหมูกรอบ , สเต๊กหมู , ฟิช แอนด์ ชิพ , คาโบนาร่าสปาเก็ตตี้
การเดินทาง :
ร้านสมพร สเต๊กในซอย ตั้งอยู่ในซอยที่อยู่ตรงข้ามทางเข้าเทศบาลต�ำบลบ้านกลาง เข้าไป
เกือบๆ 400 ม. จะเจอร้านทางขวามือ มีที่จอดรถหน้าร้าน

124

“แอ่วม่วน

กิ๋นล�ำ”

ร้านอาหารแนะน�ำ

125

“แอ่วม่วน

กิ๋นล�ำ”

ร้านอาหารแนะน�ำ

ร้านตู้กับข้าวล�ำพู น TUU-GUP-KAO
• ร้านอาหารไทย
ที่อยู ่ : 114/2 หมู่ 6 (หลังตลาดสันป่าฝ้าย ใกล้ไปรษณีเล็กข้างหอพักฮาน่า) ต�ำบล บ้าน
กลาง อ�ำเภอ เมืองล�ำพูน จังหวัด ล�ำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0962409994
เว็บไซต์ : www.facebook.com/tukubkauw
เป็นร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่น ในบรรยากาศชิวๆ นั่งสบายๆ Fusion Food คือการผสมผสาน
กันจนเกิดสิ่งใหม่ๆ ส�ำหรับในอาหารแล้วย่อมหมายถึงการผสมผสานอาหารหลากหลาย
วัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เช่น อาหารตะวันออกผสมผสานกับอาหารตะวันตก โดยค�ำนึงถึงความ
เข้ากันได้ รสชาติดี หน้าตาน่ารับประทาน ราคาไม่แพง เมนูมีทั้งสเต็ก อาหารตามสั่ง เมนูย�ำ
ส้มต�ำปูม้าสด กุ้งสด ของทานเล่น ของหวาน บิงซู ไอศครีม เครื่องดื่มราคาไม่แพง ไวไฟฟรี
ตัวร้านเป็นห้องแถว ติดถนนข้างหอพักบริษัทฮาน่า ห้องน�้ำสะอาด
เวลาเปิ ด/ปิ ด :
เปิดทุกวัน เวลา 08:00 - 21:00 น.
เมนูแนะน�ำ :
เซทอาหารญี่ปุ่น พิซซ่าญี่ปุ่น สเต็กเนื้อ สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมา ส้มต�ำทอด ข้าวผัดน�้ำพริกกะปิปลา
ทูทอด บิงซู ไอศครีมชาเขียว
การเดินทาง :
มาตามถนนนิคมฯ - สันป่าฝ้าย เข้าซอยข้างธนาคารกรุงไทย สาขานิคมฯ ตรงไปตามถนนทาง
ไปตลาดสิงห์เคิ่ง ประมาณ 300 เมตร ร้านตู้กับข้าวจะเป็นห้องแถวติดถนนข้างหอพักฮาน่า
นิคมอุตสาหกรรมล�ำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพูน
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แจ๋วจริง Bar & Restaurant
เวลาเปิ ด/ปิ ด :
เปิดทุกวัน เวลา 17.00 - 24.00 น.
ร้านอยุ่ในโครงการ แจ๋วจริงมาร์เก็ต ตรงเข้ามาทางถนนข้างๆบิ๊กซีล�ำพูน ร้านจะอยุ่ข้างๆนิคม
อุตสาหกรรมล�ำพูน ฝั่งหนองเป็ด(ฝั่งบิ๊กซี) เป็นร้านส�ำหรับพบปะสังสรรค์ มีทั้งอาหารและ
เครื่องดื่มให้บริการ มีวงดนตรีบรรเลงเพลงขับกล่อม เป็นร้านแบบopen air บริเวณร้านกว้าง
ขวาง มีที่จอดรถสะดวก
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ร้าน Retro Steak Cafe
(ร้านสเต๊กบุ ฟเฟ่ ต์ เปิ ด 4 โมงเย็น – 4 ทุ่ม) ฝั่ งหนองเป็ ด
58/66 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลางอ.เมือง จ.ล�ำพูน โทร. 083-5696668
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ร้าน Super Shabu (ร้าน หมู่จุ่ม )
โทร. 086-9454569
84/13 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ล�ำปาง หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพูน
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ร้าน หมู่จุ่มมุ มสบาย (สาขา 2) (ฝั่ งหนองเป็ ด)
โทร. 093-1367819
58/48 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพูน

131

“แอ่วม่วน

กิ๋นล�ำ”

ร้านอาหารแนะน�ำ

ร้าน ชี วิตชี วา ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
โทร. 081-5949996

84/6 หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพูน
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ร้าน ชิ วอัพ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

• ร้านอาหาร-สถานบันเทิง

โทร. 081-0356256
176/1 หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพูน
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โรดิโอผับ หรือ “RODEO PUB”
โทร. 081-5949996

152 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพูน
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ร้านนั่งเล่น (ฝั่ งนิคม-หนองเป็ ด)

• ร้านอาหาร-สถานบันเทิง

โทร. 084-6001631
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• ร้านกาแฟ

โทร. 063-9529565
84/15 หมู่ที่ 6 ถ.ซุปเปอร์เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพูน
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ร้านกาแฟโน้ต เอสเปรสโซ่ (ปั้ มเอสโซ่ )

• ร้านกาแฟ

โทร. 081-9616743
101 หมู่ที่ 6 ถ.ซุปเปอร์เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพูน
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ผ้ายกดอกทอมือ บ้านศรีชุม
ผ้ า ยกดอกทอมื อ
เป็นสินค้าดั้งเดิมของชาวบ้าน
ที่ยึดอาชีพทอผ้าในครัวเรือน
สืบทอดมาจากภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นของบ้านศรีชุม สร้างรายได้
ในครอบครัวของสตรีแม่บ้าน
มาอย่างยาวนาน จากการทอ
ผ้ า ระดั บ ครั ว เรื อ นเริ่ ม มี ก าร
รวมตั ว กั น จั ด ตั้ ง เป็ น กลุ ่ ม
อาชีพผ้ายกดอกทอมือบ้านศรี
ชุมเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 20 ปี การด�ำเนิน
งานกลุ่มมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นสินค้า
ที่สร้างชื่อให้กับหมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม โดยได้รับการ
คัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์สินค้โอทอปสามดาวเมื่อปี
พ.ศ.2549 ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ผ้ายกดอกทอมือเป็นงานฝีมือ
การทอผ้าที่ประณีตสวยงาม มีทักษะในการทอเป็น
เอกลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ตามลั ก ษณะของพื้ น บ้ า น
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสะท้อนคุณค่าของภูมิปัญญา
ชุ ม ชน ควรค่ า แก่ ก ารอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ ใ ห้ ค งอยู ่ และ
สืบทอดให้ลูกหลานสืบต่อไป
ผ้ า ยกดอกทอมื อ เป็ น งานที่ ล ะเอี ย ด
อ่อนมาก จะท�ำชิ้นงานตามขนาดการใช้งานและ
ความยากง่ายของลวดลาย  ผ้ายกดอกทอมือใช้เป็น
เครื่องนุ่งห่ม ตัดเป็นชุดไทย ใช้เป็นเครื่องประดับ
138

ตกแต่งบ้าน และเป็นของฝาก ของที่ระลึก การ
จ�ำหน่ายมีผู้มารับซื้อถึงที่ และน�ำไปจ�ำหน่ายเอง
หรือมีผู้สั่งท�ำเป็นการพิเศษ ปัจจุบันกลุ่มอาชีพทอ
ผ้ายกดอกทอมือ ตัง้ อยู ่บ้านเลขที่ 19 หมู่ท่ี 5
บ้ า นศรี ชุ ม ต� ำ บลบ้ า นกลาง อ� ำ เภอเมื อ ง
ล�ำพู น จังหวัดล�ำพู น โทรศัพท์ 087-1883075
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น�้ำพริกตาแดง บ้านสิงห์เคิ่ง

อาชี พ การท� ำ น�้ ำ พริ ก ตาแดง เป็ น
ภูมิปัญญาด้านการประกอบอาหารของชาวบ้านใน
พื้ น ที่ ที่ ท� ำ สื บ ทอดกั น มาจากรุ ่ น สู ่ รุ ่ น ผลิ ต จาก
วัตถุดิบที่สดใหม่ มีลักษณะข้นเหนียว มีกลิ่นหอม
และรสชาติอร่อย จากการท�ำน�้ำพริกตาแดงเพื่อใช้
รับประทานภายในครัวเรือน ได้เริ่มมีการรวมกลุ่ม
กันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพการท�ำน�้ำพริกตาแดง หมู่
ที่6 บ้านสิงห์เคิ่ง เมื่อปี พ.ศ.2542 ผลิตภัณฑ์ของ
ทางกลุ่มจ�ำหน่ายร้านค้าของช�ำ อีกทั้งมีผู้มารับไป
จ�ำหน่ายในพื้นที่ต�ำบลบ้านกลางและพื้นที่ข้างเคียง
จากการรวมกลุ่มอาชีพครั้งแรกจวบจนถึงปัจจุบัน
รวมระยะเวลาการด�ำเนินงานของกลุ่มอาชีพ 18 ปี
การด�ำเนินการของกลุ่มมีการพัฒนามาอย่างต่อ
เนื่องและมีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค จนเป็นสินค้าที่สร้างชื่อ
ให้กับหมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง การท�ำน�้ำพริกตาแดง
สะท้อนถึงคุณค่าด้านภูมิปัญญาของชุมชน ด้านการ
รวมกลุ ่ ม อาชี พ ที่ ค วรอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ ใ ห้ ค งอยู ่ แ ละ
สืบทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
น�้ำพริกตาแดงใช้เป็นเครื่องเคียง รับ
ประทานกับข้าวเหนียว ผักต้มสุก แคบหมู หมูทอด
และใช้เป็นส่วนประกอบท�ำน�้ำจิ้ม รับประทานกับ
ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น มะม่วง มะยม เป็นต้น
ปัจจุบันกลุ่มอาชีพการท�ำน�้ำพริกตาแดง ตั้ง อยู ่
บ้านเลขที่ 16/2 หมู่ท่ี 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ต�ำบล
บ้านกลาง อ�ำเภอเมืองล�ำพู น จังหวัดล�ำพู น
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“สินค้าพื้นถิ่น”

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

น�้ำพริกตาแดง บ้านสิงห์เคิ่ง

การท�ำพริกลาบ เกิดจากภูมิปัญญามา
ตั้งแต่บรรพบุรุษสมัยปู่ ย่า ตา ยาย เป็นเครื่องปรุง
อาหารที่ท�ำ   สืบทอดกันมานาน และถูกถ่ายทอด
มาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน การท�ำพริกลาบเกิดจาก
การรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพผลิตพริกลาบ
หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ.
2544 การด�ำเนินงานของกลุ่มมีการพัฒนาด้าน
สินค้า ด้านการตลาด ด้านการส่งเสริมอาชีพของ
กลุ่มอย่างต่อเนื่องจนเป็นสินค้าที่สร้างชื่อและเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภคให้กับหมู่ที่ 1 บ้านพญาผา
บรวมระยะเวลาการจัดตั้งกลุ่มมาถึงปัจจุบัน ทั้งสิ้น
16 ปี การท� ำ พริ ก ลาบสะท้ อ นถึ ง คุ ณ ค่ า ด้ า น
ภูมิปัญญาของชุมชนด้านอาหาร เป็นกลุ่มอาชีพที่
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ควรอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ ใ ห้ ค งอยู ่ แ ละสื บ ทอดให้ รุ ่ น ลู ก รุ ่ น
หลานต่อไป
พริ ก ลาบใช้ เ ป็ น เครื่ อ งปรุ ง ลาบ เช่ น
ลาบหมู ลาบควาย เครื่องย�ำเนื้อไก่ ย�ำเห็ดฟาง หรือ
ใช้ท�ำน�้ำจิ้ม หมูย่าง ในส่วนของการจ�ำหน่ายสินค้า
มี ก ารวางจ� ำ หน่ า ยตามร้ า นค้ า ของช� ำ ทั่ ว ไป
ตลาดสดและมีผู้ค้ารับไปจ� ำหน่าย ปัจจุบันกลุ่ม
อาชี พ ผลิ ต พริ ก ลาบ ตั้ง อยู ่ บ้ า นเลขที่ 115/1
หมู่ ท่ี 1 บ้ า นพญาผาบ ต� ำ บลบ้ า นกลาง
อ�ำเภอเมืองล�ำพู น จังหวัดล�ำพู น โทรศัพท์
089-6313626

“สินค้าพื้นถิ่น”

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ บ้านแจ่มพัฒนา

การจักสานจากไม้ไผ่เป็นงานหัตถกรรม
ที่เกิดจากภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา
ยาย ที่ท�ำสืบทอดกันมานานและถูกถ่ายทอดมา
จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจักสานกันด้วยฝีมือที่ประณีต
สวยงามตามรูปแบบต่างๆ วิถีชีวิตของประชาชน
ชาวบ้านแจ่มพัฒนาผูกพันกับการใช้งานจักสาน
จากไม้ไผ่ เช่น กระด้ง กระบุง ตะกร้าการจักสาน
จึ ง ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ถี ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดท�ำด้วยฝีมือจนเป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากการ
จักสานระดับครัวเรือนก็เริ่มมีการรวมตัวกันจัดตั้ง
เป็นกลุ่มอาชีพสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ หมู่ที่12 บ้าน
แจ่มพัฒนา เมื่อปีพ.ศ.2547 มาจนถึงปัจจุบัน รวม
ระยะเวลา 13 ปี การจักสานที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นของชุมชนสะท้อนคุณค่าของภูมิปัญญาชุมชน

ควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่และสืบทอดให้ลูกหลานสืบ
ต่อไป
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพส่วนมากจะ
เป็นกระด้ง ซึ่งเป็นทีนิยมกันมากในการเกษตร เช่น
เกษตรกรชาวสวนล�ำไย น�ำไปเป็นที่รองวางล�ำไย
ในการอบแห้ ง หรื อ การแกะล� ำ ไย มี ก ารสั่ ง ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์จากต่างต�ำบล ต่างอ�ำเภอ ปัจจุบันกลุ่ม
อาชีพสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ ตัง้ อยู ่เลขที่ 170 หมู่
ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอ
เมืองล�ำพู น จังหวัดล�ำพู น โทรศัพท์ 053527128 และบ้านเลขที่ 47/3 หมู่ 12 บ้านแจ่ม
พัฒนา ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมืองล�ำพู น
จังหวัดล�ำพู น โทรศัพท์ 086-9126876
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“สินค้าพื้นถิ่น”

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

น�้ำพริกตาแดง บ้านสิงห์เคิ่ง

อาชีพผลิตดอกไม้ผ้าใยบัวและพวงหรีด
เกิดจากการที่ในวัดและในหมู่บ้านมีงานพิธีมงคล
หรื อ งานศาสนพิ ธี ต ่ า งๆ มั ก จะต้ อ งยื ม หรื อ ซื้ อ
ดอกไม้เพื่อประดับงานพิธีอยู่เสมอ จึงเกิดการเรียน
รู้ที่จะท�ำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว อาศัยการใช้
ทักษะ การสังเกต การเรียนรู้และเริ่มลงมือปฏิบัติ
จริง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบสวยงามต่อมาจึง
ได้ชักชวนผู้ที่สนใจในหมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มผลิตดอกไม้
ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวเลียนแบบธรรมชาติ จึงเกิด
อาชีพที่เสริมสร้างรายได้และเป็นการสร้างงานใน
หมู่บ้าน เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ถ่ายทอดฝีมือทักษะให้แก่เยาวชนหรือคนรุ่นหลัง
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ในหมู่บ้าน การก่อตั้งกลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้ผ้าใย
บัวและพวงหรีดจัดตั้งเมื่อปีพ.ศ.2548 รวมระยะ
เวลาการจัดตั้งกลุ่ม 11 ปีตลอดระยะเวลาการจัด
ตั้งกลุ่มได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า
ใยบั ว หลากหลายรู ป แบบจนเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
สามารถน� ำ ไปสู ่ ก ารจ� ำ หน่ า ยทั้ ง ตลาดในระดั บ
ต�ำบลระดับอ�ำเภอและต่างจังหวัด
การจ�ำหน่ายสามารถติดต่อซื้อ หรือสั่ง
จัดท�ำได้ ณ ที่ท�ำการของกลุ่มอาชีพ ตัง้ อยู ่บ้าน
เลขที่ 112 หมู่ 2 ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมือง
ล�ำพู น จังหวัดล�ำพู น โทรศัพท์ 095-7891653

ส่วนที่ 6

รางวัลอันทรงเกียรติ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของต�ำบลบ้านกลาง ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล จากกระทรวงมหาดไทย
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รางวัล อปท.ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รางวัล อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ต่อเนื่อง 8 ปี
จาก สนง.กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
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รางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ต่อเนื่อง 4 ปี
จาก สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รางวัลพระปกเกล้า ต่อเนื่อง 2 ปี จากสถาบันพระปกเกล้า
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รางวัล อปท. ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต
จาก สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ ประเภทองค์กร
และโครงการ จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
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รางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
จาก สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ

รางวัล อปท.ที่มีการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตพลังงาน ในระดับดีเยี่ยม
จากกระทรวงพลังงาน
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รางวัลองค์กรที่ท�ำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู ่ในภาวะยากล�ำบาก
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยงานภาครัฐดีเด่น
ส�ำหรับผู ้สูงอายุ จากวุ ฒิสภาฯ
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รางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ต่อเนื่อง 4 ปี
จาก สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รางวัล อปท ดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากกระทรวงมหาดไทย
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รางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือนดีเด่น
จากกระทรวงมหาดไทย

รางวัลนวัตกรรมสุขภาพชุ มชนดีเด่น ระดับจังหวัด
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สป.สช.
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รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รางวัลเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
และมาตรฐานโครงการอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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รางวัลเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

• ประกาศเกียรติคุณ เชิ ดชู เกียรติระดับทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริต ประจ�ำปี 2559 พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) อปท.ต้นแบบ รุ ่น
ที่ 1 ระยะที่ 2 ปี 2560-2562 โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องนนทบุ รี 1 ชั้ น 3 อาคาร 4
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุ รี
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• ประกาศเกียรติคุณผลการประเมิน อันดับ 1 ตามโครงการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�ำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency
Assessment:ITA) ประจ�ำปี งบประมาณ 2558 โดยมี ท่านปาณี นาคะนาท รองผู ้ว่าราชการ
จ.ล�ำพู น เป็นประธานมอบ ณ ห้องประชุ มเทศบาลต�ำบลเวียงยอง ล�ำพู น

ประกาศเกียรติคุณ “ต�ำบลปลอดขยะเปี ยก” โดยมี นายวีระชั ย ภู่เพียงใจ ผู ้ว่า
ราชการจังหวัดล�ำพู น เป็นประธานมอบ ซึ่ งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 47แห่งเข้ารับ
ในการประชุ มผู ้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุ มหละพู น โรงแรมล�ำ
พู นวิลล์ โดยท่านผู ้ว่าราชการจังหวัดล�ำพู นได้มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ โดยมุ ่ง
หวังให้จังหวัดล�ำพู น เป็นจังหวัดปลอดขยะเปี ยกแห่งแรกของประเทศไทย หลังจากที่ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันกับอปท.ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
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ประกาศเกียรติคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีมาตรการควบคุมการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบฯ
ตามโครงการรณรงค์แก้ไขปั ญหาการใช้วัสดุ
ที่ปนเปื้ อนแร่ใยหินจังหวัดล�ำพู น
โดย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดล�ำพู น
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง โทรศัพท์ 0-5309-0721-23 โทรสาร 0-5309-0711 ต่อ 115
หมายเลขติดต่อภายในหน่วยงาน
ห้อง/กอง/แผนก
เจ็บป่ วย-ฉุกเฉิน สายด่วน 1669 และ 0-5309-0648
แจ้งเหตุไฟไหม้ เหตุด่วนเหตุร้าย 0-5309-0648
คณะผู้บริหารและ 0-5309-0548 ตลอด 24 ชั่ วโมง
901
902
903
904
905

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี 1
รองนายกเทศมนตรี 2
ที่ปรึกษา, เลขานุการ นายกเทศมนตรี
กิจกรรมสาขาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ

101
102

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ส�ำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล
งานธุรการ, FAX
งานการเจ้าหน้าที่
หน้าห้องผู้บริหาร, ปลัด
งานทะเบียนราษฏร

103
105, 107, 113, 115
104, 106, 108
109, 110
708
กองคลัง
201
202, 203, 204
205, 206, 207, 208, 209
210, 211, 212, 213, 214, 215

ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุฯ
งานพัฒนารายได้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
401
402, 403
404, 405

ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานธุรการ
155

หมายเลขติดต่อภายในหน่วยงาน

ห้อง/กอง/แผนก
กองช่าง
ผู้อำ� นวยการกองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ฝ่ายการโยธา
งานผังเมือง
งานธุรการ

301
302
303, 304
305
306, 307
กองการศึกษา

ผู้อำ� นวยการกองการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษา
งานธุรการ

501
502
503, 504
กองสวัสดิการสังคม
601
602, 603
604

ผู้อำ� นวยการกองสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานธุรการ
กองวิชาการและแผนงาน

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

156

ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานนิติการ
งานธุรการ
งานประชาสัมพันธ์
งานเสียงตามสาย

หมายเลขติดต่อภายในหน่วยงาน

ห้อง/กอง/แผนก

หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ส�ำนักงานเทศบาล
ส�ำนักงานเทศบาล
ส�ำนักงานเทศบาล
ส�ำนักงานเทศบาล
สายตรงนายกเทศมนตรี
ห้องสมุดประชาชนต�ำบลบ้านกลาง
ศูนย์เจริญวัย (เนิร์สเซอรี่)
อินเตอร์เน็ตประจ�ำส�ำนักงาน
สายตรง ปลัดเทศบาล
อาคารเทศกิจ
อาคารป้องกันฯ
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง (อาคาร 4 ชั้น)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ

053-090711
053-090721
053-090722
053-090723
053-090712
053-582937
053-582555
053-554988
053-090518
053-090548
053-090648
053-090523
053-090558
053-090766

ช่ องทางการร้องทุกข์ร้องเรียน
ศูนย์ด�ำรงธรรมต�ำบลบ้านกลาง
เลขที่ 201 หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000
โทรศัพท์ 0-5309-0721-23  
ศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอ
ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด
ศูนย์ด�ำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1567
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