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“ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจำาเป็นต้องรู้ดีชั่ว 

ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อย่างกระจ่างชัดเจนด้วย งานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดิน 

จึงจะดำาเนินไปอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมาย และสำาเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ 

คือยังความดี ความเจริญ ให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืน”

พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร

พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
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 กราบสวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน กระผม นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านกลาง หนังสือรายงานกิจการเทศบาลประจำาปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ 
เป็นหนังสือฉบับแรก หลังจากที่กระผมได้มีโอกาสเข้ารับตำาแหน่งปลัดเทศบาลตำาบลบ้านกลาง แทน
ปลัดท่านเดิมที่ท่านเกษียณอายุราชการไป ประกอบกับในห้วงขณะนี้ ตำาแหน่งของผู้บริหารเทศบาล
ตำาบลบ้านกลางได้ว่างลง เนื่องจากได้สูญเสียอดีตนายกเทศมนตรี ท่าน ดร.ประสิทธ์ิ จันทกลาง  
ไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา กระผมจึงปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านกลาง  
ตามอำานาจหน้าที่ของกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ ซึ่งการย้ายมาดำารงตำาแหน่งปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านกลางในครั้งนี้ กระผมตั้งปณิธานไว้ว่าจะปฏิบัติราชการ ดำาเนินงาน 
ตามอำานาจหน้าที่ เพื่อบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขแก่พี่น้องประชาชนตำาบลบ้านกลาง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน อย่างเต็มกำาลังความสามารถครับ  

สารจากนายกเทศมนตรี 
Executive Talk
สารจากนายกเทศมนตรี 
Executive Talk



6

ในส่วนของรายงานกิจการเทศบาลตำาบลบ้านกลางประจำาปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้  
ไดส้รปุรวบรวมการพัฒนาตำาบลบา้นกลาง ในดา้นตา่งๆ ในรอบปทีีผ่า่นมา อาท ิดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ฯลฯ โดยใช้งบประมาณ 
กว่า 131 ล้านบาท ภารกิจที่ได้ดำาเนินการไปทั้งหมดนั้น เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ต้องดำาเนินงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำาบลบ้านกลาง

ในปี 2561 ท่ีผ่านมานี้ เทศบาลตำาบลบ้านกลาง ได้มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีโครงการที่ได้ดำาเนินงาน 
จนเกดิผลสมัฤทธิแ์ลว้ ไดแ้ก ่การจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรู้ โรงเรียนปัจฉมิาลยัเพือ่ผูสู้งวยั สง่เสรมิกจิกรรม
ด้านสุขภาพและนันทนาการ แก่ผู้สูงอายุ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงวัย 
ในการร่วมกันดแูลสขุภาพกาย สขุภาพจติใจให้สมบรูณแ์ขง็แรง ซ่ึงเทศบาลฯไดด้ำาเนนิโครงการกอ่สรา้ง
ศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติ และสง่เสรมิอาชพีผูส้งูอาย ุภายในศนูยก์ฬีาและนนัทนาการจามเทว ีเทศบาล
ตำาบลบ้านกลาง เป็นเงิน 999,000 บาท ซึ่งได้มีการเปิดอาคารศูนย์ฯ ไปเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 
มีการใช้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ที่เป็นอาคารเรือนไม้ใต้ถุนโล่ง 
จดักจิกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้โดยมีปราชญช์าวบา้น ตลอดจนผูส้งูอายทุีม่ทีกัษะและความชำานาญ
ในเรื่องต่างๆ ให้ความรู้และลงมือปฏิบัติ เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงวัย ส่งผลให้มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 
ทางด้านอารมณ์ สังคม และสามารถส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ยังได้
จัดตั้งโรงเรียนพลเมือง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติระดับความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย เสริมสร้างความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การสื่อสาร ตลอดจน 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา การมีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน การเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริม
บทบาทหน้าท่ีให้แก่พลเมือง โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย นโยบายสาธารณะและแนวทางเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอ
นโยบายสาธารณะ รวมทัง้ความเปน็พลเมอืงให้กบัประชาชน ผา่นการการอบรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
และการปฏิบัติจริงในพื้นที่ตามความเหมาะสม ซึ่งมีประชาชนทั้งชาย - หญิง เข้าร่วม 

ส่วนความคืบหน้าด้านการก่อสร้างสนามกีฬาฯ ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง           
การทอ่งเทีย่วและกฬีา จำานวนกวา่ 24 ลา้นบาท นัน้ ขณะนีไ้ดด้ำาเนนิการไปแลว้เกอืบ 95% ประกอบดว้ย  
สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน อัฒจรรย์มีหลังคา โรงยิมเนเซียม สนามฟุตซอล ทั้งนี้ จากการตรวจ
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ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาของ ดร.ปัญญา หาญลำายวง อธิบดีกรมพลศึกษา เม่ือ
เดอืนสงิหาคม 2561ทีผ่า่นมานัน้ ไดเ้หน็ชอบอนมุตัใินหลกัการเพือ่จดัสรรงบประมาณในการกอ่สรา้ง
ลู่วิ่งยางรอบสนามฟุตบอล ท้ังนี้ จะให้เจ้าหน้าที่ของกรมพลศึกษาเข้ามาสำารวจและออกแบบตาม 
ความเหมาะสมตอ่ไป ดา้นการดำาเนนิการกอ่สร้างรัว้สนามกฬีาพร้อมซุ้มทางเข้า ลานอนสุาวรียพ์ระนาง
จามเทว ีปฐมกษตัรแีหง่นครหริภญุชัย อาคารเรือนไทยศูนยพ์ฒันาคณุภาพชวีติ และสง่เสรมิอาชพีผูส้งูอาย ุ 
ตลอดจนสาธารณูปโภค สาธารณูปการในส่วนต่างๆ ของสนามกีฬาฯนั้น เทศบาลฯ ได้ดำาเนินการ
จนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้เทศบาลยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของโรงเรียน
เทศบาล 1 บ้านกลาง งบประมาณ 9,054,300 บาท ซึ่งให้เทศบาลฯสมทบอีก 1,017,300บาท  
รวมงบประมาณในการก่อสรา้ง 10,071,600 บาท โดยในอนาคต เทศบาลฯจะขยายชัน้เรียนในระดบั
ชั้นมัธยมศึกษา เป็นชั้นเรียนกีฬาอย่างน้อย 1 ห้องเรียน โดยจัดประเภทให้เด็กนักเรียนได้เลือกเรียนรู ้
ตามความถนัดในกีฬาเฉพาะด้าน ซึ่งการก่อสร้างอาคารเรียนที่ได้รับงบประมาณฯ ล่าสุดนี้ ขณะนี ้
อยู่ระหว่างดำาเนินการก่อสร้างภายในบริเวณสนามกีฬาฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณปี 2562

สำาหรับปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำาบลบ้านกลางจะได้ดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ตำาบล 
ท่ีได้วางไวต้ามกรอบอำานาจหนา้ที ่ใหค้รอบคลมุทกุดา้น ตลอดจนนโยบายสำาคญัของจงัหวดัลำาพนูทีเ่น้น
ในเร่ืองการจดัการสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะเรือ่งของขยะชมุชน สง่เสรมิให้ประชาชนในตำาบล ตระหนกัถงึ 
ความสำาคัญของการบริหารจัดการขยะด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการ
น้ำาเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำาท่วม น้ำาแล้ง น้ำาเสีย ที่ตำาบลบ้านกลางเราประสบปัญหาเป็นประจำาทุกปี 
ให้คลีค่ลายลง และแกไ้ขจดัการปัญหาเหลา่นีใ้หส้ำาเร็จลลุว่งได้ โดยการมสีว่นรว่มจากทกุฝา่ย นอกจากนี ้ 
ยงัไดส้ง่เสรมิ สนบัสนนุการดำาเนนิโครงการและกิจกรรมตา่งๆ ตามนโยบายของรัฐบาลในการเสรมิสรา้ง 
ความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชุมชน รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคครัวเรือน และภาค
อุตสาหกรรม ให้ตำาบลบ้านกลางให้เป็นศูนย์กลางการค้า และการลงทุนของจังหวัดลำาพูน ต่อไป 
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“กระผมหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ ความตัง้ใจจรงิในการดำาเนินงาน ประกอบกบัการมส่ีวนรว่มของ
ทกุฝา่ยในตำาบล ไมว่า่จะเป็นผู้นำาชมุชน กลุม่พลงัมวลชน หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน และองคก์รตา่งๆ 
รวมถงึยทุธศาสตรก์ารพฒันาในทกุๆดา้นของเทศบาลตำาบลบา้นกลางในวนันี ้จะเปน็เสมอืนองคาพยพ         
ทีร่วมกนัเปน็หนึง่เดยีว เพือ่ร่วมขบัเคล่ือนการพฒันาตำาบลบา้นกลางใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ สามารถ
แก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนตำาบลบ้านกลาง เพื่อความอยู่ดี  
มีสุข ของคนในชุมชน ตำาบล และสังคม บ้านกลางในอนาคตต่อไปครับ”

(นายอภิชาติ  เทพชา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านกลาง
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สมาชิกสภาเทศบาล  
Member Of The Municipal Council

สมาชิกสภาเทศบาล  
Member Of The Municipal Council

นายมนตรี  สามารถ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

จ่าสิบเอก ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล
 ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสนชัย  พรมสนธิ
รองประธานสภาเทศบาลฯ



11

สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลบ้านกลางสมาชิกสภาเทศบาลตำาบลบ้านกลาง

นายชัยวุฒิ  เงินชุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายบุญทรง  วงค์ต๋อ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายทวีป  พรมกลาง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
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นางพิกุล  ชมพู
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายชาตรี  สุริยจักร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายณรงค์ชัย  ไชยนวล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายธียศ   สามารถ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ     
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หัวหน้าส่วนราชการ 
Director Team 

หัวหน้าส่วนราชการ 
Director Team 

นายอภิชาติ  เทพชา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านกลาง

นางรณิดา  เกตุเต็ม  
หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาลฯ

นายชูพงศ์  ธนพรหมาวิวัฒน์
รองปลัดเทศบาล

นางรัตนา  ปรีชานุกูล
ผู้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน                 
รักษาราชการ ผู้อำานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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นายสุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง
ผู้อำานวยการกองช่าง

นายดำารงค์  บุญกลาง 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการ
ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม

นางวาสนา  ธรรมโคร่ง  
ผู้อำานวยการกองคลัง

นายประจญ  ปัญโญใหญ่
ผู้อำานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 

รักษาราชการ
ผู้อำานวยการกองการศึกษา
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เมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน 2537 ไดม้พีระราชบัญญตัสิภาตำาบลและองคก์ารบริหารสว่นตำาบลขึน้ 
เป็นนโยบายการกระจายอำานาจการปกครองสู่การปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 มีนาคม 2538 และตำาบลบ้านกลางได้รับ
การแต่งตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำาบล ต่อมาได้มีการเลือกสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน ในวันที่ 21 
พฤษภาคม 2538 และกำาหนดให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แพทย์ประจำาตำาบลเป็นสมาชิกโดยตำาแหน่ง 
และใน 4 ปีแรกให้นายเมืองคำา  เรือนดล เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำาบล 
ใหเ้ปน็ไปตามมตขิอ้บงัคบั และแผนการพัฒนาตำาบลและรบัผดิชอบการบรหิารกจิการขององคก์ารบรหิาร 
ส่วนตำาบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล ซึ่งดำารงตำาแหน่งในช่วงปี พ.ศ.2538 – 2542

ต่อมาได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านกลางขึ้นในช่วงปี พ.ศ.
2542 – 2546 จากหมู่บ้านละ 2 คน และคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นขึ้น คือ ประธานกรรมการ
บริหารและกรรมการบริหารใหม่ ผลปรากฏว่า นายประสิทธิ์ จันทกลาง ได้รับการคัดเลือกให ้
ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านกลาง จนกระทั่งครบวาระ 
เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2546 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 24 สิงหาคม 2546 โดยสมาชิก 
สภาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลฯ ทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ ทัง้ 22 ทา่น ไดค้ดัเลอืกผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผลปรากฏวา่  
นายประสิทธิ์ จันทกลาง ได้รับคะแนนเสียงจากสมาชิกสภาฯให้ดำารงตำาแหน่งนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำาบลบ้านกลาง ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2550 หลังจากนั้น องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านกลาง 
ได้ยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำาบล เป็นเทศบาลตำาบล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 และได้
จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำาบลบ้านกลาง และสมาชิกสภาเทศบาลตำาบลบ้านกลาง ซึ่งเป็น 
การเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชนเปน็คร้ังแรก เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2550 ผลปรากฏว่า นายวิทยากร  
เขื่อนแก้ว ได้ดำารงตำาแหน่งนายกเทศมนตรี ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2554 และการเลือกตั้งเมื่อวันที่  
8 มกราคม 2555 ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง ได้รับเลือกตั้ง เป็นนายกเทศมนตรีตำาบลบ้านกลาง  
จนกระท่ังเมือ่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ดร.ประสทิธิ ์ จันทกลาง ไดเ้สยีชีวติลง จึงไดแ้ตง่ตัง้ปลดัเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี จนถึงปัจจุบัน

วิวัฒน์ท้องถิ่นวิวัฒน์ท้องถิ่น
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แผ
นที่ของตำาบลบ้านกลาง

แผ
นที่ของตำาบลบ้านกลาง
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ลักษณะภูมิประเทศ
ตำาบลบา้นกลางตัง้อยูใ่นทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืของอำาเภอเมอืงลำาพูน ต้ังอยูใ่นบรเิวณท่ีราบ

ลุ่มแม่น้ำากวง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำาเภอเมืองลำาพูน ประมาณ 8 กิโลเมตร

พื้นที่ของตำาบล
ตำาบลบ้านกลางมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 18.314 ตารางกิโลเมตร 11,446.25 ไร่ เป็นพื้นที่ 

ทำาการเกษตร 4,483 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.86 ของพื้นที่ทั้งหมด มีประชากรทั้งสิ้น 11,141 คน 
10,765 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 5,173 คน แยกเป็นหญิง 5,968 คน รายได้เฉลี่ย 35,565 บาท/
ครัวเรือน/ปี

* ทีม่าขอ้มลู : สำานกัทะเบยีนทอ้งถิน่ เทศบาลตำาบลบา้นกลาง ณ เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2561

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตำาบลบ้านกลาง แบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนของทุกปี ปริมาณน้ำาฝน 103.25 มิลลิลิตร
ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส

อาณาเขตของตำาบล
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำาบลมะเขือแจ้ อำาเภอเมืองลำาพูน
ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำาบลศรีบัวบาน ,  ตำาบลป่าสัก อำาเภอเมืองลำาพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำาบลศรีบัวบาน อำาเภอเมืองลำาพูน
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำาบลเหมืองง่า , ตำาบลเวียงยอง อำาเภอเมืองลำาพูน

สภาพทั่วไปของตำาบล
ตำาบลบา้นกลาง อำาเภอเมอืง จังหวดัลำาพนู มจีำานวนหมู่บา้นทัง้หมด 12 หมู่บา้นประกอบดว้ย
หมู่ 1 บ้านพญาผาบ   หมู่ 2 บ้านท่าล้อ – ศรีคำา - ต้นฮั่ง
หมู่ 3 บ้านขี้เหล็ก   หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย - หนองเป็ด
หมู่ 5 บ้านศรีชุม   หมู่ 6 บ้างสิงห์เคิ่ง - คอกวัว
หมู่ 7 บ้านร่องส้าว   หมู่ 8 บ้านแม่ยาก
หมู่ 9 บ้านกลาง   หมู่ 10 บ้านประตูโขง
หมู่ 11 บ้านหอชัย   หมู่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา
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การประกอบอาชีพ
อาชีพในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ทำานา ทำาสวน(ลำาไย) เลี้ยงสัตว์(โค)
อาชีพภาคธุรกิจ และส่วนตัว ได้แก่ การทำาอุตสาหกรรมในครัวเรือน (เฟอร์นิเจอร์) ค้าขาย 

รบัจา้งในโรงงานอตุสาหกรรม รบัราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ ทำาธรุกจิสว่นตวั (หอพกั) และบา้นเชา่  
เป็นต้น

ทำาเนียบประธานกรรมการบริหาร อบต.บ้านกลาง 
1. นายเมืองคำา  เรือนดล   พ.ศ. 2538-2542
2. นายประสิทธิ์  จันทกลาง  พ.ศ. 2542-2546

ทำาเนียบนายก อบต.บ้านกลาง 
1. นายประสิทธิ์   จันทกลาง   18  มิ.ย. 2546-22 ก.ค. 2546 
2. นายประสิทธิ์  จันทกลาง   25 ก.ย. 2546- 23  ส.ค. 2550 

ทำาเนียบ นายกเทศมนตรี ตำาบลบ้านกลาง 
1. นายวิทยากร  เขื่อนแก้ว  2  ธ.ค. 2550 -1 ธ.ค. 2554 
2. นายประสิทธิ์  จันทกลาง  8 ม.ค. 2555 – 7 ส.ค. 2561
3. นายชดิพงศ ์ เสนะสทุธพัินธุ ์ปลดัเทศบาลปฏบัิติหน้าท่ีนายกเทศมนตร ี8 ส.ค. - 30 ก.ย.2561
4. นายชูพงศ์  ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดรักษาการปลัดเทศบาล 
   ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 1 ต.ค. 2561
5. นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 2 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาล
รูปบ้าน หมายถึง สัญลักษณ์หรือตัวแทนของชื่อ “ตำาบลบ้านกลาง” 
รูปมือสองข้าง หมายถึง มือของพี่น้องประชาชนในตำาบล ที่ร่วมมือกันพัฒนาตำาบลให้มี 

ความเจริญรุ่งเรือง
รูปช่อชัยพฤกษ์ ที่ล้อมรอบ หมายถึง พลังแห่งคุณธรรม และความสามัคคีธรรมที่นำามาซึ่ง

ความเจริญ รุ่งเรืองของตำาบลบ้านกลาง 
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“ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำาคัญของลำาพูน ”
ตามนโยบายแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่4 ระหวา่งป ีพ.ศ. 2520 - 2524 

ทีร่ฐับาลกำาหนดให้มีการกระจาย การพฒันาอตุสาหกรรมไปสูภู่มภิาคตา่งๆ และ แผนพฒันาเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ระหว่างปี พ.ศ.2525 - 2529  ที่เน้นการพัฒนาเมืองหลัก และเมืองรอง 
ในภูมิภาค ต่างๆ  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงมีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาค
เหนอืขึน้ทีจ่งัหวดัลำาพูน บรเิวณทางหลวงหมายเลข 11 บา้นสนัปา่ฝา้ย ตำาบลบา้นกลาง ถกูกำาหนดให้
เปน็พืน้ทีอ่ตุสาหกรรมแหง่ใหม ่จากความเหมาะสมหลายๆด้าน อาท ิความพรอ้มด้านสาธารณปูโภค 
แรงงาน และวัตถุดิบทางการเกษตร 

การกอ่สรา้งและพฒันาพืน้ทีก่วา่ 1,800 ไร่ เริม่ตน้เมือ่เดือนเมษายน พ.ศ. 2526 จนแล้วเสร็จใน 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2528 ใช้เงินงบประมาณกว่า 358 ล้านบาท นับแต่นั้นมาชุมชนบ้านกลาง 
ในอดตี จงึกลายเปน็แหลง่สรา้งงาน สรา้งรายได ้ใหแ้กป่ระชาชนในพ้ืนทีแ่ละใกล้เคยีง จนทำาให้จังหวัด
ลำาพูนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำาคัญของภาคเหนือ มีจำานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและนอกเขต
อุตสาหกรรม กว่า 70 แห่ง เป็นแหล่งพาณิชยกรรม ร้านค้า และภาคธุรกิจ ธนาคาร ต่างๆ จำานวน 
1,000 แห่ง และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค   

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ
1) พันธกิจ พัฒนาตำาบลให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ
2) เปา้ประสงค ์  พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ใหป้ระชาชนในตำาบลมเีส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา 

ได้สะดวก รวดเร็ว และมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ของตำาบล รวมทั้งมีน้ำาอุปโภค-บริโภค 
ใช้พอเพียง มีแหล่งน้ำาใช้ในพื้นที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำาบลบ้านกลางยุทธศาสตร์การพัฒนาตำาบลบ้านกลาง

วิสัยทัศน์พัฒนาตำาบล

เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ   เศรษฐกิจพัฒนา   
การศึกษาชั้นนำา  วัฒนธรรมดีงาม  

ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน  เปี่ยมล้นคุณภาพชีวิต 
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3) แนวทางการพัฒนา     

   แนวทางการพัฒนา        ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา

1.ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  
  สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า 
  รางระบายน้ำา 
2.การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า 
  ประปา 
3.การปรับปรุงพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำา 
4.การจัดทำาและวางระบบผังเมือง 
5.การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์
  ที่ดินที่สาธารณะในท้องถิ่น 

จำานวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา

จำานวนระบบไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนา

จำานวนแหล่งน้ำาที่ได้รับการพัฒนา
จำานวนผังเมืองที่ได้รับการวางระบบและจัดทำา
จำานวนที่ดินสาธารณในท้องถิ่นที่ได้รับการ
ปรับปรุง

4) กลยุทธ์

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา              กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา                 ผู้รับผิดชอบ

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

1. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
   สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน 
   ทางเท้า รางระบายน้ำา 
2. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า 
   ประปา  
3. แนวทางการปรับปรุง พัฒนา และจัดหา
   แหล่งน้ำา 
4. แนวทางการจัดทำาและวางระบบผังเมือง 
5. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใช้
   ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น

กองช่าง    

กองช่าง    

กองช่าง    

กองช่าง    
กองช่าง

 เป้าประสงค์    ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนใน
ตำาบลมเีสน้ทางคมนาคมสญัจรไปมาไดส้ะดวก 
รวดเร็ว และ
มีไฟฟ้าสาธารณะใช้ครอบคลุมท้ังพื้นท่ีของ
ตำาบล รวมทัง้มนี้ำาอปุโภค-บรโิภค ใชพ้อเพยีง 
มีแหล่งน้ำาใช้ในพื้นที่

รอ้ยละของประชาชนทีเ่ขา้ถงึบรกิารสาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐาน



21

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1) พันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้ดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) เป้าประสงค์   พัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงและมั่นคง

          เป้าประสงค์                      ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

พัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนมีอาชีพและราย
ได้พอเพียงและมั่นคง 

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3) แนวทางการพัฒนา     

      แนวทางการพัฒนา             ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา

1.การสร้างและพัฒนาระบบเครือข่าย
  การตลาด ส่งเสริมหรือจัดตั้งตลาดกลางและ
  ศูนย์จำาหน่ายสินค้า OTOP ในท้องถ่ิน ชุมชน
2.การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตร
  และอุตสาหกรรมแก่ประชาชน 
3. การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน
  ด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทาง
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือ
  แรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน 
  กลุ่มเกษตร 
5.การส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว 

จำานวนตลาดกลางที่ถูกสร้างขึ้น

จำานวนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การส่งเสริม
จำานวนปัจจัยเกื้อหนุนที่ได้รับการส่งเสริม

จำานวนสาขาอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม

จำานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา

4) กลยุทธ์

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา         กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา                ผู้รับผิดชอบ

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

1. แนวทางการสร้างและพัฒนาระบบเครือข่าย
    การตลาด  ส่งเสริมหรือจัดตั้งตลาดกลาง 
    และศูนย์จำาหน่ายสินค้า OTOP ในท้องถิ่น
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
  ทั้งการเกษตรและ อุตสาหกรรมแก่ประชาชน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม  



22

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
1) พันธกิจ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างมั่งคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน
2) เปา้ประสงค ์  พฒันาคนและสังคม ใหผู้ต้ดิเชือ้เอดส ์ผูพ้กิาร ผูส้งูอาย ุและเยาวชนมอีาชีพ

เสริมและรายได้ และลดปัญหายาเสพติดในตำาบล

           เป้าประสงค์                       ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

พัฒนาคนและสังคม ให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ และเยาวชนมีอาชีพเสริมและรายได้ 
และลดปัญหายาเสพติดในตำาบล 

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

3) แนวทางการพัฒนา     

       แนวทางการพัฒนา   ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา

1.การพัฒนาสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและ
  พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
2.การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการ
  อนุรักษ์ฟื้นฟูบูรณะสถานที่สำาคัญใน
  ตำาบลบ้านกลาง 
3.การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟู
  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
  และภูมิปัญญาท้องถิ่นในท้องถิ่น 

จำานวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือ

จำานวนกิจกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูบูรณะ

จำานวนกิจกรรมด้านการสืบสานอนุรักษ์และ 
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา         กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา                ผู้รับผิดชอบ

3. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัย
   เกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตาม
   แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
   ฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน 
   กลุ่มเกษตรกร
5. แนวทางการส่งเสริม และพัฒนา
   การท่องเที่ยว

กองสวัสดิการสังคม  

กองสวัสดิการสังคม  

กองวิชาการและ
แผนงาน         
กองสวัสดิการสังคม
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	 						แนวทางการพัฒนา	 	 	 ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา

4.การส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่
  ประชาชนในท้องถิ่น 
5.การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
  ยาเสพติด 
6.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน 

จำานวนกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในท้องถิ่น
จำานวนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด
จำานวนกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน 
เสพติด

4) กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	 									กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	 														ผู้รับผิดชอบ

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

1. แนวทางการพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ด้อย
   โอกาสและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
2. แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา
   และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูบูรณะสถานที่สำาคัญ
   ในตำาบลบ้านกลาง
3. แนวทางการสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟู
   ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
   และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
4. แนวทางการส่งเสริมสร้างคุณธรรม 
   จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น
5. แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
   ปัญหายาเสพติด

6. แนวทางส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
   เยาวชน 

สำานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา      

กองการศึกษา      

กองการศึกษา      

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์	(Strategy)	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1) พันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนาตำาบลให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษ
2) เป้าประสงค์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยลดปัญหาและผลกระทบ 

อนัเกดิจากปญัหาขยะมลูฝอยและน้ำาเสยี และสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการอนรุกัษธ์รรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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3) แนวทางการพัฒนา     

                     แนวทางการพัฒนา                              ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา

1.การสร้างองค์ความรู้และจิตสำานึกในการ
  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.การดูแลเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากร
  ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยรักษาความสมดุล
  ของระบบนิเวศน์ 
3.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

4.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาอย่าง
  มีประสิทธิภาพ 
5.การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม 
6.การป้องกันและควบคุมมลพิษในชุมชน
  โดยการจัดการขยะมูลฝอยและบำาบัด
  น้ำาเสียรวม 

จำานวนกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้และ
จิตสำานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จำานวนกิจกรรมการดูแลเฝ้าระวังและป้องกัน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ได้รับการ
บริหารจัดการ
จำานวนกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำา
จำานวนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำานวนกิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุม
มลพิษในชุมชน

4) กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา     กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา                ผู้รับผิดชอบ

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม 

1. แนวทางการสร้างองค์ความรู้และจิตสำานึก
   ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
   สิ่งแวดล้อม

             เป้าประสงค์     ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยลดปัญหาและผลกระทบอันเกิดจาก
ปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำาเสีย และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- จำานวนปัญหาและผลกระทบอันก่อให้เกิด
   มลพิษได้รับการแก้ไข
- ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วม
  ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา	 				กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	 															ผู้รับผิดชอบ

2. แนวทางการดูแล เฝ้าระวังและป้องกัน
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
   รักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์
3. แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
   สิ่งปฏิกูล
4. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา
   อย่างมีประสิทธิภาพ
5. แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. แนวทางการป้องกันและควบคุมมลพิษใน
   ชุมชนโดยการจัดการขยะมูลฝอยและบำาบัด
   น้ำาเสียรวม

สำานักปลัดเทศบาล

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองช่าง    

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์	(Strategy)	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
1) พันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อย่างทั่วถึง
2) เป้าประสงค์ พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ประชาชนมีจิตสำานึกในการ

อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้ง
ส่งเสริมด้านการกีฬา

	 															เป้าประสงค์	 	 	 	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้
ประชาชนมีจิตสำานึกในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและเยาวชน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งส่งเสริมด้านการ
กีฬา 

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการทั้งในระบบ 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง
ทั่วถึง
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4) กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	 			กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา						 												ผู้รับผิดชอบ

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
และการกีฬา

1. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
   ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึง
   และเสมอภาค
2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
   พร้อมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
   และนันทนาการในท้องถิ่น
4. แนวทางการสนับสนุนการจัดการศึกษาตาม
   ภารกิจถ่ายโอน 
5. แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
   การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

กองการศึกษาและ
กองสวัสดิการสังคม

กองการศึกษา           

กองการศึกษา      

กองการศึกษา      

กองการศึกษาและ
กองสวัสดิการสังคม

3) แนวทางการพัฒนา     

1.การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
  ใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและ
  เสมอภาค 
2.การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพร้อม
  ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาขององค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและ
  นันทนาการ
4.การสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจ
  ถ่ายโอน
5.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนการศึกษา
 นอกระบบและตามอัธยาศัย 

จำานวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา

จำานวนบุคลากรทางการศึกษาและสถาน
ศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา

จำานวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ
จำานวนกิจกรรมการจัดการศึกษาตามภารกิจ
ถ่ายโอน
จำานวนสถานที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน

	 		แนวทางการพัฒนา	 				 														ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
1) พันธกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุขการกีฬาและความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน
2) เป้าประสงค์ พัฒนาด้านสาธารณสุขให้ประชาชนในตำาบลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับ

การบริการสาธารณสุขและการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง

            เป้าประสงค์      ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

พัฒนาด้านสาธารณสุขให้ประชาชนในตำาบล
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการบริการ
สาธารณสุขและการคุ้มครองด้านการรักษา
พยาบาลอย่างทั่วถึง 

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการบริการด้าน
สาธารณสุขและได้รับการคุ้มครองด้านการ
รักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง

3) แนวทางการพัฒนา     

    แนวทางการพัฒนา               ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา

1.การส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลและระบบ
  บริการสาธารณสุข 
2.การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
3.การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ
  ไม่ติดต่อ
4.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  สาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 
5.การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทย
  และสมุนไพรท้องถิ่น 
6.การดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัย
  และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน 
7.การสนับสนุนส่งเสริม การมีส่วนร่วม
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค 
  ประชาชนในการจัดบริการด้านสาธารณสุข
  ในชุมชน 

จำานวนกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาล
และระบบบริการสาธารณสุข
จำานวนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
จำานวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น
จำานวนกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงาน
จำานวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพรท้องถิ่น
จำานวนกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงาน
จำานวนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน
ด้านสาธารณสุขในชุมชน
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
1) พันธกิจ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นเพื่อรองรับการบริการ

ด้านทะเบียนราษฎร และบริการ E-Serviceเพื่อประชาชน
2) เป้าประสงค ์  พฒันาการเมอืงการบริหาร ใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในกจิกรรมทางการเมือง 

การปกครองแบบประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการดำาเนินงานของเทศบาล

  เป้าประสงค์     ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

พัฒนาการเมืองการบริหาร ให้ประชาชนมีส่วน
รว่มในกจิกรรมทางการเมอืง การปกครองแบบ
ประชาธปิไตย และพฒันาศกัยภาพของบคุลากร
และการดำาเนินงานของเทศบาล 

ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงระบบฐานข้อมูล
ทอ้งถิน่ด้านทะเบยีนราษฎรและบรกิาร E-Service

4) กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา     กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา             ผู้รับผิดชอบ

6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านระบบ
สาธารณสุข 

1. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลและ
   ระบบบริการสาธารณสุข 
2. แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
 
3. แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
   และไม่ติดต่อ 
4. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
   บุคลากรสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ-ภาค
   ประชาชน
5. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น
6. แนวทางการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัย
   และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน
7. แนวทางการสนับสนุน ส่งเสริม การมีส่วน
   ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   และภาคประชาชนในการจัดบริการ
   ด้านสาธารณสุขในชุมชน 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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3) แนวทางการพัฒนา    

     แนวทางการพัฒนา              ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา

1.การพฒันาและเพิม่ประสิทธภิาพ การบรหิารงาน
  องค์กร ตามหลกัธรรมาภบิาลทางการปอ้งกนั
 การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
2.การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเมือง
  ในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมี
  ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
3.การพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยการ
  ลดระยะ เวลาและขั้นตอนการให้บริการ
  ประชาชน 
4.การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรใน
องค์กร 
5.การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น
  
6.การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ 
  และสถานที่ปฏิบัติงาน 
7.การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาจราจร 
8.การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย
  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ของประชาชน และการป้องกันบรรเทา
  สาธารณภัยในชุมชน 

จำานวนกจิกรรมการปอ้งกนัการทจุรติและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ

จำานวนกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น

จำานวนกจิกรรมการพฒันาการใหบ้รกิารประชาชน

จำานวนบคุลากรในองคก์รทีไ่ดร้บัการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพ
จำานวนกิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนา
รายได้ของท้องถิ่น
จำานวนเครือ่งมอืเครือ่งใช้และจดุตา่งๆ ในสถาน
ที่ปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุง
จำานวนกจิกรรมการจดัการและแกไ้ขปัญหาจราจร
จำานวนกจิกรรมในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4) กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา      กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา             ผู้รับผิดชอบ

7.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ด้านการเมือง-
การบริหาร

1. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
   การบริหารงานองค์กร ตามหลัก
    ธรรมาภบิาล และสง่เสรมิแนวทางการปอ้งกนั
   การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
2. แนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
     การเมืองในระบอบประชาธปิไตยและสง่เสรมิ
   การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

ทุกกอง

สำานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและ
แผนงาน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา	 					กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	 												ผู้รับผิดชอบ

3. แนวทางการพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 
   โดยการลดระยะเวลาและขั้นตอนการให้
   บริการประชาชน
4. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
   บุคลากรในองค์กร 
5. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้
   ของท้องถิ่น
6. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
   เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
7. แนวทางการสนับสนุนการรักษาความ
   สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
    และทรพัยสิ์นของประชาชน และการป้องกนั
   บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
8. แนวทางการบรหิารจดัการและแกไ้ขปญัหา
   จราจร

ยุทธศาสตร์	(Strategy)	
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการจัดทำาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
1) พันธกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2) เป้าประสงค ์  พฒันาการเมอืงการบริหาร ใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในกจิกรรมทางการเมือง 

การปกครองแบบประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการดำาเนินงานของเทศบาล

	 														เป้าประสงค์		 	 																ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

พฒันาการเมอืงการบรหิาร ใหป้ระชาชนมีสว่น
รว่มในกจิกรรมทางการเมอืง การปกครองแบบ
ประชาธปิไตย และพฒันาศักยภาพของบคุลากร
และการดำาเนินงานของเทศบาล 

ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงการส่งเสริม
และสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล

สำานักปลัดเทศบาล

สำานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง          

ทุกกอง         

สำานักปลัดเทศบาล

สำานักปลัดเทศบาล
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3) แนวทางการพัฒนา     

	 แนวทางการพัฒนา		 	 											ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา

1.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบ	

2.การพัฒนา	ICTเพื่อการบริหารจัดการภาย
		ในองค์กร	
3.การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยี
		สารสนเทศ	

จำานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการ
พัฒนา
จำานวนกิจกรรมการพัฒนา	ICTภายในองค์กร

จำานวนบคุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4) กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	 				กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	 												ผู้รับผิดชอบ

8.	ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัดทำา
ระบบฐานข้อมูลท้อง
ถิ่น	

1.	แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
2.	แนวทางการพัฒนา	ICT	เพื่อการบริหาร
จัดการภายในองค์กรและการให้บริการ
ประชาชน
3.	แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทุกกอง	

กองวิชาการและ
แผนงาน

กองวิชาการและ
แผนงาน
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หน่วยงานราชการในสังกัด
สำานักปลัดเทศบาล

หน่วยงานราชการในสังกัด
สำานักปลัดเทศบาล

สำานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ
ราชการท่ีมิได้กำาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำากับ
และเรง่รดัการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการในเทศบาลใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการในสำานักปลัด ดังนี้

นางรณิดา  เกตุเต็ม
หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล
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ฝ่ายธุรการ ประกอบด้วย
1) งานธรุการ มหีนา้ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบังานธุรการ, งานสารบรรณ, งานตดิตอ่ประสานงาน,  

งานพัสดุของสำานักปลัด, งานการประชุม เช่น การจัดทำาระเบียบวาระและรายงานการประชุมของ
เทศบาล, งานกิจการสภา เช่น งานสารบรรณ งานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับเก่ียวกับ 
การประชุมสภา งานทะเบียนประวัติของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา, งานเลือกตั้ง, งานรัฐพิธี และ 
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2) งานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ, ประสาน
งานกับเลขานุการนายกเทศมนตรี, งานต้อนรับอำานวยความสะดวกบุคคล คณะบุคคลที่มาติดต่อ 
ผูบ้รหิาร, งานเอกสารตา่งๆ ใหแ้กผู่บ้รหิาร, งานธุรการตรวจสอบหนงัสอืการเตรยีมงานเอกสารใหแ้ก่
ผูบ้รหิาร, งานแผนปฏทินิงานการนดัหมายการประชมุของผูบ้รหิารฯ, งานประชุมของนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายอำานวยการ ประกอบด้วย
1) งานการเจา้หนา้ท่ี มหีนา้ท่ีเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล ลกูจา้ง และ

พนักงานจ้าง, งานบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ, งานทะเบียนประวัติพนักงาน ลูกจ้าง
ประจำา และพนักงานจ้าง, งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และ 
ผูท้ำาคณุประโยชน,์ งานประเมนิผลการปฏบัิตงิานของพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจำา และพนกังานจา้ง,  
งานขออนุมัติปรับปรุงตำาแหน่งและแผนอัตรากำาลัง 3 ปี, งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม  
การสัมมนา และการศึกษาดูงาน, งานพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล การเลื่อนขั้น 
ค่าจ้างลูกจ้างประจำา และการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, งานจัดทำาคำาสั่ง และประกาศของ
งานการเจ้าหน้าที่, งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำา และพนักงานจ้าง และงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2) งานควบคุมเทศพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดตั้งเทศพาณิชย์, งานตรวจสอบ รายงาน 
ควบคุมและดูกิจการเทศพาณิชย์, งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์กับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง, งานวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย
1) งานรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบและ 

จดัระเบยีบในตลาดสดหาบเร่ แผงลอย รวมท้ังกจิการค้าท่ีนา่รังเกยีจ และอาจเปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ, 
งานควบคุมตรวจสอบและดำาเนินการให้เป็นตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง,  
งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ, 
งานประสานงานกับจงัหวัดและอำาเภอในการรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคง และงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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2) งานทะเบยีนราษฎร มหีนา้ทีเ่กีย่วกบังานแจง้การเกดิ, งานแจง้การตาย, การแจง้ยา้ยทีอ่ยู,่  
การเพิ่มช่ือและจำาหน่ายชื่อ, การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย,  
การพิมพ์บัญชีรายชื่อเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3) งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั มหีนา้ทีเ่กีย่วกบังานรกัษาความปลอดภยัของสถานที่
ราชการ, งานป้องกันและระงับอัคคีภัย, งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำาความเห็น สรุปรายงาน เสนอ
แนะรวมท้ังดำาเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย, งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำานวย
ความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ, งานจัดทำาแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย, งานฝึกซ้อมและดำาเนินการตามแผน, งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร, งานการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

งานเทศกิจ 

 งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
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ข้อมูลบุคลากร ในสังกัดเทศบาลตำาบลบ้านกลาง
1. พนักงานเทศบาล     จำานวน  41  คน
2. พนักงานครูเทศบาล   จำานวน  31   คน
3. ครูผู้ดูแลเด็ก    จำานวน   3   คน
4. ลูกจ้างประจำา     จำานวน  9   คน
พนักงานจ้างเทศบาล - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำานวน  47  คน
- พนักงานจ้างทั่วไป     จำานวน  53  คน
รวมทั้งสิ้น     จำานวน 184  คน
*ข้อมูล* งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำาบลบ้านกลาง ณ เดือนพฤศจิกายน 2561

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำาคัญ
เทศบาลตำาบลบ้านกลาง ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สำาคญั ในชว่งเทศกาลปใีหม ่ระหวา่งวนัที ่28 ธนัวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561  และชว่งสงกรานต ์
ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 เพื่ออำานวยความสะดวก ด้านการเดินทาง การจราจรให้กับ
นักท่องเที่ยวและ ประชาชนทั่วไป ลดความรุนแรง ของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สิน
ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรมในรอบปี
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โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน
ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ และสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้า

ระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มีความมั่นใจในการเข้าระงับเหตุ  มีการพัฒนา
ความรู ้ความชำานาญทักษะทีใ่ชเ้ขา้ระงบัเหต ุรวมถงึการลดความสญูเสยีทกุดา้นจากการปฏบิตัหินา้ที่

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)
เทศบาลตำาบลบา้นกลาง ไดจ้ดัโครงการฝกึอบรมอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรอืน (หลกัสตูร

จัดตั้ง) เทศบาลตำาบลบ้านกลาง ประจำาปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามา
มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสาธารณภยั มีจติสำานึกรักท้องถิน่ มคีวามเสยีสละในการชว่ยเหลือผูอ้ืน่ 
เกดิความสามคัคทีอ้งถิน่ อีกท้ัง ประชาชนยงัมีความรูใ้นการป้องกนัและบรรเทาความรนุแรงทีเ่กดิจาก
สาธารณภยัต่างๆ พรอ้มทัง้เปน็กำาลงัสนบัสนนุ และชว่ยเหลอืราชการอย่างมปีระสทิธิภาพในทกุๆ ดา้น
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พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9
เทศบาลตำาบลบ้านกลาง ได้ดำาเนินการจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  
12 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำาลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชกุศล โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีจำานวน 275 คน

วันปิยมหาราช ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
เทศบาลตำาบลบ้านกลาง ได้จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 โดย

มีการประกอบพิธีราชสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันอังคาร ที่ 23 
ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 
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โครงการวันเทศบาล ประจำาปี 2561
เทศบาลตำาบลบ้านกลาง ได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำาปี 2561 ขึ้น ในวันที่ 24 เมษายน 

2561 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำาคัญในบทบาทหน้าที่ของเทศบาล ในการบำาบัดทุกข์ 
บำารุงสุขให้กับประชาชนและร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง ได้ตระหนักถึง ความสามัคคี ความเสียสละ เสริมสร้างพลังความศรัทธาในการ
ประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป อีกทั้ง ยังมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างขวัญและกำาลังใจในการ
ปฏบิตัริาชการ ยกยอ่งเชดิชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลกูจ้างประจำาและพนกังานจา้งของเทศบาลตำาบล
บ้านกลาง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชนให้เป็นแบบอย่างที่ดี

โครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองประชาชนในเขตพื้นที่ตำาบลบ้านกลาง 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง ไดจ้ดัโครงการเสรมิสรา้งความสามคัคปีรองดองประชาชนในเขตพืน้ที่
ตำาบลบ้านกลาง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างจิตสำานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ เสริมสร้างความรักและความสามัคคีลดความแตกแยก เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ส่งเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย สร้างบรรยากาศความปรองดองและความรักความสามัคคี
ของคนในชุมชนท้องถิ่น และเพื่อความสุขของคนในชาติ รวมถึงการปลูกฝังเสริมสร้างความจงรกัภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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กิจกรรมจิตอาสา “เราทำาความ ดี ด้วยหัวใจ”
เทศบาลตำาบลบ้านกลาง ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำาความ ดี ด้วยหัวใจ” 

เพื่อให้จิตอาสาเฉพาะกิจได้ปฏิบัติงานพัฒนาต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพดีขึ้น

กิจการสภาเทศบาลตำาบลบ้านกลาง
กิจการสภาเทศบาลตำาบลบ้านกลาง สภาเทศบาลตำาบลบ้านกลาง กำาหนดประชุมสภา

เทศบาลตำาบลบา้นกลาง สมยัสามญั 4 สมยั เพือ่พจิารณารา่งเทศบัญญตังิบประมาณรายจา่ยประจำาป ี 
และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามอำานาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำาบลบ้านกลาง ตามที่กฎหมายกำาหนด
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กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อ
ประกอบการกำาหนดนโยบายจัดทำาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนและ
โครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
หรอืความมัน่คงของประเทศ ทัง้นี ้อาจเปน็นโยบายแผนงานของเทศบาลหรอืเมอืงพทัยาและโครงการ
ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
โดยแบ่งส่วนราชการในกองวิชาการและแผนงาน ดังนี้

หน่วยงานราชการในสังกัด
กองวิชาการและแผนงาน

หน่วยงานราชการในสังกัด
กองวิชาการและแผนงาน

       นางรัตนา ปรีชานุกุล
ผู้อำานวยการ

กองวิชาการและแผนงาน
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย
1) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ, งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้

บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำานวยความสะดวกในด้านต่างๆ, งานประสานงาน,  
งานตรวจสอบและแสดงรายการเกีย่วกบัเอกสารสำาคญัของทางราชการ, งานจดัทำาคำาสัง่และประกาศ, 
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2) งานนติกิาร มหีนา้ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบังานทางกฎหมายเกีย่วกบัการพจิารณาวนิจิฉยัปญัหา
ข้อ กฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำาสั่งที่เกี่ยวข้อง, 
งานจดัทำานติกิรรม รวบรวมขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานเพือ่ดำาเนนิการตามกฎหมาย, งานสอบสวน 
ตรวจพิจารณาดำาเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์, งานสอบสวน
และเปรียบเทียบการกระทำาที่ละเมิดเทศบัญญัติ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3) งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบริการและเผยแพร่วิชาการ, งานศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้อง
ต่างๆ เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร, เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล รวมทั้งเผยแพร่สนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลและเทศบาล, เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น, งานต้อนรับ แนะนำา อำานวย
ความสะดวก และบริการนำาเที่ยว เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว, งานติดตามข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อต่างๆ เพื่อนำามาเผยแพร่ในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ, งานประชาสัมพันธ์โครงการ
ก้าวหนา้ โครงการพฒันาของเทศบาล ทัง้กอ่นและหลงัดำาเนนิการเพือ่ใหป้ระชาชนทราบถงึการบรหิาร
งานและการบริหารงานงบประมาณ, อำานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ, เผยแพร่ผลงานทาง
ด้านวิชาการ เช่น แผนงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบทุกครั้งที่มีการดำาเนินการ, งานส่งเสริมและ
เผยแพร่การท่องเที่ยวของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย
1) งานวเิคราะหน์โยบายและแผน มหีนา้ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัรวบรวมวเิคราะหแ์ละใหบ้รกิาร

ข้อมูลสถิติที่จำาเป็นต้องนำามาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ, จัดเตรียมเอกสาร
ที่ใช้ประกอบพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง, วิเคราะห์และ
พยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความเพียงพอของบริการสาธารณูปโภค,  
จัดทำาและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำาหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนปี, 
วิเคราะหค์วามเหมาะสมของโครงการเพือ่สนองหนว่ยงานหรือองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง, ประสานกบัหนว่ยงาน 
ในเทศบาลหรอืหนว่ยงานอืน่ทีเ่สนอบรกิาร สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเก่ียวกับ 
การวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลตามแผน, จัดเตรียมเอกสารแนวทาง 
ในการปฏบิตังิานประจำาปใีหห้นว่ยงานทราบ และดำาเนนิการ และงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดร้บัมอบหมาย
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2) งานงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย 
ของเทศบาลในอนาคต, รวบรวมขอ้มลูสถติแิละวเิคราะหส์ถานการณค์ลงัเพือ่จดัทำาแผนงบประมาณ, 
เสนอแนะและใหค้ำาปรกึษาแนะนำาเกีย่วกบัการจดัทำางบประมาณ, จดัทำางบประมาณรายจา่ยประจำาปี
ของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม, ศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาลและงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โครงการ/กิจกรรมในรอบปี

โครงการเทศบาลพบประชาชน
โครงการเทศบาลพบประชาชน เทศบาลฯไดด้ำาเนนิงานเชงิบรูณาการรว่มกบัหนว่ยงานภาครฐั  

และภาคเอกชนในจงัหวดัลำาพนู ภายใตช้ือ่โครงการเทศบาลตำาบลบ้านกลางพบประชาชน เพือ่เปน็การ
พบปะเยี่ยมเยือน และให้บริการประชาชนตามภารกิจหน้าท่ีต่างๆ ของหน่วยงาน รวมถึงจัดเวที
ประชาคม เพ่ือทบทวน เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) การจดัทำา 
แผนชมุชน การรบัชำาระภาษทีกุประเภท ปรกึษาปญัหากฎหมาย ตรวจแนะนำาใหค้ำาปรกึษาดา้นสขุภาพ 
รับยื่นเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้คำาปรึกษายื่นแบบ
ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร บริการตัดแต่งผมฟรี เป็นต้น



43

โครงการโรงเรียนสีขาว “โตไปไม่โกง” ประจำาปี 2561
โครงการโรงเรียนสีขาว “โตไปไม่โกง” ประจำาปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังสำานึกที่

ถูกต้องให้แก่เด็ก เพราะความดีมีหลายรูปแบบคุณค่าแห่งความดี 5 ประการ ได้แก่ 1) ซื่อสัตย์สุจริต 
2) รบัผดิชอบตอ่การกระทำาของตนเอง 3) ความเปน็ธรรมทางสังคม 4) การมีจติสาธารณะ 5) เปน็อยู่
อยา่งพอเพียง โดยมนัีกเรยีน-คร ู จำานวน 3 โรงเรยีนในพืน้ทีต่ำาบลบา้นกลางเข้าร่วม ไดแ้ก ่โรงเรียนวดั
ขี้เหล็ก โรงเรียนธนรัตน์วิทยา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำานวน 120 
คน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำาบลบ้านกลาง 

สว่นรปูแบบของการจัดกจิกรรมนัน้ เนน้การใหค้วามรู้เรือ่งความซือ่ตรง โปรง่ใส ตอ่ตนเอง และ       
ต่อสังคม ซึ่งได้รับเกียรติ จากนางสาวดรุณี สมบุญโสด วิทยากรจากผู้แทนสำานักงาน ป.ป.ช.ประจำา
จังหวัดลำาพูน มาร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทั้งได้นิมนต์พระมหาอเนก จันทโชโต หัวหน้าศูนย์พัฒนา
คุณธรรมจังหวัดลำาพูน เป็นพระวิทยากร จัดกิจกรรม Day camp กิจกรรมฐานความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังค่านิยม “ฉันจะไม่โกง” อีกด้วย
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แถลงข่าวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง(ย่ีเป็ง)ตำาบลบ้านกลางประจำาปีงบประมาณ 2561
จัดแถลงข่าวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง(ย่ีเป็ง)ตำาบลบ้านกลางประจำาปีงบประมาณ 

2561 ซึ่งกำาหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บริเวณเชิงสะพานข้ามลำาน้ำาแม่ตีบ หมู่ที่  
9 ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมอืงลำาพูน จงัหวดัลำาพนู เนน้การสืบสานอนรุกัษ์วัฒนธรรมลา้นนา รณรงค์
ใชวั้สดธุรรมชาติในการประดษิฐก์ระทง และงดจำาหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์มกีารประกวดขบวนแห่
กระทงใหญ ่ชิงถว้ยรางวลัจาก พลเอกประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีพลเอกธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร  
รองนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายอรรษิษฐ์ 
สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำาพูน 
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สรุปแผนงานโครงการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561สรุปแผนงานโครงการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  ลำาดับ                                                         โครงการที่ดำาเนินงาน                                           งบประมาณ 

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำาปี 2561              32,100.00 
2 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำา และพนักงานจ้าง
 ของเทศบาลตำาบลบ้านกลางผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
 ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำาปี 2561                1,800.00 
3 โครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชน ในเขตพื้นที่
   ตำาบลบ้านกลาง                30,775.00 
4 โครงการจัดตั้งสำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำาบลบ้านกลาง            39,225.00 
5 โครงการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น               38,400.00 
6 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น              8,000.00 
7 โครงการเทศบาลตำาบลบ้านกลางพบประชาชน            31,152.00 
8 โครงการโรงเรียนสีขาว “โตไปไม่โกง”                     29,568.00 
9 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัสดุตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง              23,800.00 
10 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำาคัญ    16,700.00 
11 โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   ให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ และ
 สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                     18,140.00 
12 โครงการส่งเสริมขวัญกำาลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู              10,000.00 
13 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    9,980.00 
14 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 แห่งประเทศไทย                 19,980.00 
15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                        163,200.00 
16 โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง   30,000.00 
17 โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ 
 ระดับประเทศ                39,600.00 
18 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น               13,852.00 
19 โครงการวันเด็กแห่งชาติ              59,831.00 
20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                 9,022,607.91
21 โครงการหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน   10,000.00 
22 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                    68,272.60 
23 โครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด                  29,000.00 
24 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำาประปา น้ำาดื่ม และตู้น้ำาดื่มหยอดเหรียญ     15,000.00 
25 โครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลในสถานที่จำาหน่ายอาหารและ
 สะสมอาหาร                   39,930.00 
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26 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
 ตำาบลบ้านกลาง                       40,000.00 
27 โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม               25,000.00 
28 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำาด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม
 ตำาบลบ้านกลาง                    239,440.00 
29 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                  237,220.00 
30 โครงการจัดทำาแผนชุมชน 12 หมู่บ้าน                       35,100.00 
31 โครงการส่งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   43,500.00 
32 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำาท้องถิ่น คณะทำางานศูนย์พัฒนา
 ครอบครัวชุมชน และสภาเด็กและเยาวชนตำาบลบ้านกลาง            241,670.00 
33 โครงการโรงเรียนพลเมืองตำาบลบ้านกลาง                  249,970.00 
34 โครงการเทศกาลลำาไย ผลไม้มหัศจรรย์เมืองลำาพูน                     25,000.00 
35 โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ                 7,125.00 
36 โครงการแห่เทียนพรรษา              48,825.00 
37 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง                   298,030.00 
38 โครงการสรงน้ำาพระบรมธาตุหริภุญชัย                     25,000.00 
39 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำาดำาหัวผู้สูงอายุ            137,000.00 
40 โครงการเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันขึ้นครองเมือง         10,000.00 
41 โครงการส่งเสริมประเพณี “ป๋างเก้า”                      10,000.00 
42 ค่าก่อสร้างห้องน้ำา - ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง            629,000.00 
43 ค่าก่อสร้างรั้ว คสล. ข้างศาลาประชาคม เทศบาลตำาบลบ้านกลาง        255,500.00 
44 ค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในสนามกีฬาเทศบาลตำาบลบ้านกลาง       5,693,000.00 
45 ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                     600,000.00 
46 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 (หลักสูตรจัดตั้ง) ฯ                       239,500.00 
47 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน              17,860.00 
48 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ              30,000.00 
49 ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์                    200,000.00 
50 ค่าก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล               1,000,000.00 
51 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์                 967,000.00 
52 ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                     239,000.00 
53 โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจตำาบลบ้านกลาง              37,949.28 
54 โครงการสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา                       20,000.00 

  ลำาดับ                                                         โครงการที่ดำาเนินงาน                                           งบประมาณ 



47

  ลำาดับ                                                         โครงการที่ดำาเนินงาน                                           งบประมาณ 

1 ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์                    200,000.00 
2 ค่าก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล            1,000,000.00 
3 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์                     967,000.00 

รายการกันเงินเบิกตัดปี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  ลำาดับ                                                         โครงการที่ดำาเนินงาน                                           งบประมาณ 

รายการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างเสริมผิวจราจร
 แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนเลียบคลองชล
 ประทานสาย 2R-16R ช่วงธนาคารกสิกรไทยถึงแยกหลังตลาด
 สันป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย                  2,700,000.00 
2 ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ                335,000.00 
3 ค่าก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ – 
 ศรีคำา                       215,000.00 
4 ค่าก่อสร้างห้องน้ำา – ห้องส้วม จำานวน 2 หลัง                1,400,000.00 
5 ค่าก่อสร้างวางระบบท่อเมนประปาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง            400,000.00 
6 ค่าติดตั้งไฟส่องสว่าง เสาไฟถนน พร้อมโคมไฟ LED และ
 โคมไฟกิ่งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง                   1,980,000.00 
7 ค่าก่อสร้างเสาธงชาติ พร้อมฐาน คสล.                      500,000.00 
8 ค่าก่อสร้างลานกิจกรรม คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อ
 อนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี                      500,000.00 
9 ค่าก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           100,000.00 
10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ           400,000.00 
11 ค่าติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 120 วัตต์ เสาเหล็กปลายเรียว
 กัลวาไนซ์ สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน 
 หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ถึง หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย                 4,800,000.00 
12 ค่าขุดลอกรางระบายน้ำา ลำาเหมืองสาธารณะประโยชน์ จำานวน 12 
  หมู่บ้านภายในตำาบลบ้านกลาง                      500,000.00
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หน่วยงานราชการในสังกัด
กองคลัง

หน่วยงานราชการในสังกัด
กองคลัง

นางวาสนา  ธรรมโคร่ง
ผู้อำานวยการกองคลัง

กองคลงั มหีนา้ท่ีความรับผดิชอบเกีย่วกบังานการจ่าย การรบั การนำาสง่เงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ  
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
เงินบำาเหน็จ บำานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิน
ต่างๆ การจัดทำาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย 
งานทำางบทดลองประจำาเดือน ประจำาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองคลัง ดังนี้
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ฝ่ายบริหารงานคลัง ประกอบด้วย
1) งานการเงนิและบญัช ีมหีนา้ทีเ่กีย่วกบัการรบั การนำาสง่เงนิ, การเกบ็รกัษาเงนิ และเอกสาร

ทางการเงิน, การตรวจสอบการตรวจสอบใบสำาคัญฎีกา, งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงินบำาเหน็จ บำานาญ เงินอื่นๆ, งานเกี่ยวกับการจัดทำางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิน
ตา่งๆ, การจัดทำาบญัชทุีกประเภท ทะเบียนคมุเงนิรายไดแ้ละรายจา่ยตา่งๆ, การควบคมุการเบกิจา่ย, 
การจัดทำารายงานทางการเงินประจำาเดือน ประจำาปี, งานการตรวจสอบหลักฐาน ใบสำาคัญคู่จ่าย  
เงินลงบัญชี, ทำารายงานการบัญชี รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับรายจ่าย
ประจำาปี, จัดทำาบัญชีเงินสดประจำาวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท, ตรวจสอบใบสำาคัญ
หมวดรายจา่ย, เกบ็รกัษาใบสำาคญั, ทำารายงานการเงนิเปน็ประจำาเดือนประจำาป,ี ควบคมุการเบิกจา่ย
งบประมาณ, ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจ่าย, ทำาบัญชีและทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทั่วไป และนอก
งบประมาณ, ควบคุมการทำาบัญชีทุกประเภท, ทำาหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการบัญชีทุกประเภท และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2) งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ, งานประชุมและการประสานงานทั่วไป,  
ลงทะเบียนรับฎีกา, รวบรวมฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ, จัดเก็บฎีกา, งานจัดทำาคำาสั่งและประกาศ และ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3) งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง, การจัดทำาทะเบียนทรัพย์สิน
ทะเบียนครุภัณฑ์, บัญชีพัสดุ และเครื่องหมายเลขประจำาทรัพย์สิน, การควบคุมการรับ - การจ่าย  
ใบเสร็จรับเงินทุกชนิด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนารายได้ ประกอบด้วย
1) งานพัฒนารายได ้มหีนา้ทีเ่กีย่วกบังานศึกษาวเิคราะห์วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรบัปรงุการ

จดัเกบ็ภาษอีากร คา่ธรรมเนยีม และการจดัหารายไดอ้ืน่ๆ ของเทศบาล, งานวางแผนการจดัเกบ็รายได,้  
งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกำาหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บำารุงท้องที่และรายได้อื่นๆ, งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำาระภาษี, งานจัดทำาหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่
ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า, งานตรวจสอบและจัดทำาบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน หรือคำาร้องภายในกำาหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำาระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายใน
กำาหนดของแต่ละปี, งานจัดทำาหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
ไม่ชำาระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำาหนด, งานประสานงานกับงานนิติการ และ 
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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2) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน, งานปรับ
ข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินและปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำารุงท้องที่, งานสำารวจและตรวจสอบ
ขอ้มลูภาคสนาม, งานตรวจสอบรหสัประจำาแปลงทีด่นิ, งานจดัทำารายงานเสนองานทะเบยีนทรพัย์สนิ
และงานบริการข้อมูล, งานจัดเก็บและบำารุงรักษาแผนที่ภาษี รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสบัญช ี
ผู้ชำาระภาษี (ผ.ท. 4 และ ผ.ท. 5), งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 และ 17), งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร
ข้อมูลต่างๆ, การจัดเก็บรายงานประจำาเดือน, งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3) งานทะเบียนพาณชิย ์มหีนา้ทีเ่กีย่วกบัการรบัจดทะเบยีนพาณชิยข์องผูป้ระกอบพาณชิยกจิ
ที่มีสำานักงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่ของเทศบาลฯ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

   หมวดรายรับ      ประมาณการรายรับ  รวมรับจริง        สูงกว่าประมาณการ

ประมาณการรายรับและรายรับจริง ประจำาปีงบประมาณ  2561
เทศบาลตำาบลบ้านกลาง กองคลัง

ภาษีอากร       46,180,000.00        52,545,723.68          6,365,723.68
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ        5,233,000.00 6,855,433.65      1,622,433.65
และใบอนุญาต     
รายได้จากทรัพย์สิน         710,000.00    719,051.53      9,051.53
รายได้เบ็ดเตล็ด       1,305,000.00  1,326,077.00           21,077.00
ภาษีจัดสรร     25,770,000.00          37,361,815.82     11,591,815.82
เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล     51,866,000.00 47,071,065.00     - 4,794,935.00
รวม               131,064,000.00         145,879,166.68     15,263,982.68
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แสดงสัดส่วนหมวดรายรับของเทศบาลตำาบลบ้านกลาง  ปี  2561

           ประเภทรายได้        จำานวนเงิน

รายได้ที่เทศบาลตำาบลบ้านกลางจัดเก็บเอง   61,446,285.86
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ (ภาษีจัดสรร)   37,361,815.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ (เงินอุดหนุน)    47,071,065.00
รวม                145,879,166.68

หน่วย:บาท

รายได้หมวดภาษีอากรที่เทศบาลตำาบลบ้านกลางจัดเก็บเอง  
ของปีงบประมาณ  2558 – 2561

กองคลัง (งานพัฒนารายได้)

      ประเภทภาษี             ปี 2558             ปี 2559       ปี 2560      ปี 2561

ภาษีโรงเรือน  42,358,316,62 43,490,963.09   45,394,424.80   48,436,153.53

และที่ดิน   

ภาษีบำารุงท้องที ่        99,387.10     106,222.35     88,686.30   98,329.75

ภาษีป้าย            3,272,152.78  3,457,423.84 3,887,276.00     4,011,240.40

รวม               45,729,856.50 47,054,609.28   49,370,387.10   52,545,723.68
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รายจ่ายจริง ประจำาปีงบประมาณ  2561
เทศบาลตำาบลบ้านกลาง กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

   ที่                       รายการ                                  ประมาณการ                   รายจ่ายจริง

 1 งบกลาง        23,110,052.54     22,508,577.33
 2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        2,313,887.00      2,313,887.00
 3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำา)               41,179,521.00     40,037,604.00
 4 ค่าตอบแทน         2,267,762.48      2,198,988.48
 5 ค่าใช้สอย                                       37,268,283.33     36,064,542.24
 6 ค่าวัสดุ                                         7,868,686.36      7,480,664.86
 7 ค่าสาธารณูปโภค         2,789,573.62      2,789,573.62
 8 เงินอุดหนุน         1,041,800.00      1,033,280.00
 9 ค่าครุภัณฑ์         3,042,933.67      3,042,233.67
10 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      10,181,500.00     10,181,500.00
          รวม                         131,064,000.00  127,650,785.20

สัดส่วนรายจ่ายจริง  ปีงบประมาณ  2561
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กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำารวจ ออกแบบ การจัดทำาข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจดัเกบ็และทดสอบคณุภาพวสัด ุงานออกแบบและเขยีนแบบการตรวจสอบ การกอ่สรา้ง 
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำารุง  
การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ
ตดิตาม ควบคุมการปฏบิตังิานเครือ่งจกัรกล การควบคมุ การบำารงุรกัษาเครือ่งจกัรกลและยานพาหนะ 
งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำามันเชื้อเพลิง และ 
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองช่าง ดังนี้

หน่วยงานราชการในสังกัด
กองช่าง

หน่วยงานราชการในสังกัด
กองช่าง

นายสุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง
ผู้อำานวยการกองช่าง
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ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประกอบด้วย
1) งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบคำานวณด้านวิศวกรรม, งานวางโครงการ

และการก่อร้างด้านวิศวกรรม, งานให้คำาปรึกษาแนะนำาและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม, งาน
ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม, งานออกแบบรายการราย
ละเอยีดทางดา้นวศิวกรรม, งานสำารวจหาขอ้มลูรายละเอยีดเพือ่คำานวณ ออกแบบ กำาหนดรายละเอยีด 
ทางด้านวิศวกรรม, งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม, งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง
ดา้นวศิวกรรม, งานควบคมุการก่อสรา้งในสาขาวศิวกรรม และงานอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้งหรือไดร้บัมอบหมาย 

2) งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมด้าน
สถาปัตยกรรมงานถนน และสะพาน ท่อระบายน้ำา ทางเท้า เขื่อน อุโมงค์ สะพานคนเดินข้าม และ
โครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทางงานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งเป็นโครงการตามรายจ่าย 
งบประมาณประจำาป ีงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจำาป ีโครงการจ่ายขาดเงนิสะสม โครงการขอรบั
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำาปี ที่เป็นโครงการลักษณะพิเศษ, งานให้คำาปรึกษา แนะนำา ตรวจสอบ  
และบรกิารเกีย่วกบังานทางดา้นวศิวกรรม สถาปตัยกรรม งานถนน และสะพาน ทอ่ระบายน้ำา ทางเทา้ 
เขื่อน อุโมงค์ สะพานคนเดินข้าม และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทาง งานอาคารและสิ่งก่อสร้าง
อืน่ ๆ  ทีเ่ปน็โครงการลักษณะพเิศษ, งานจดัทำาบนัทึกขอ้มลูรายการละเอยีดตา่งๆ ทีไ่ดร้บัจากควบคมุ
การก่อสร้าง, งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระหว่างการก่อสร้าง และงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายการโยธา มีประกอบด้วย
1) งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบ จัดสถานที่  

ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ งานประมาณการ, งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธ ี
ประเพณีและงานอื่นๆ, งานเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่, งานสำารวจออกแบบและ
คำานวณอุปกรณ์ไฟฟ้า, งานซ่อมบำารุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้ง 
อุปกรณ์ไฟฟ้า, งานให้คำาปรึกษาแนะนำาตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ได้รับมอบหมาย 

2) งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า 
เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่นๆ, งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง, งานซ่อมบำารุงรักษาอาคาร ถนน 
สะพาน เขื่อน ทางเท้า, งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่, งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อม 
เป็นพษิ, งานใหค้ำาปรกึษาแนะนำาหรือตรวจสอบเกีย่วกับงานกอ่สรา้ง, งานควบคมุพสัด,ุ งานดา้นโยธา, 
งานประมาณราคางานซ่อมบำารุงรักษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานธุรการ  มีหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการงานธรุการ, งานสารบรรณ, งานงบประมาณ, 
งานดูแลรักษา จัดเตรียม, ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่อุปกรณ์, งานเกี่ยวกับการ 
ขออนญุาตปลกูสรา้งอาคาร, งานสาธารณกุศล, งานสวสัดกิารของช่าง, งานจัดทำาคำาสัง่และประกาศ และ 
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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โครงการ/กิจกรรมในรอบปี

 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. กว้างไม่น้อยกว่า  5.00 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 75.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตร มพีืน้ท่ีไมน่อ้ยกว่า 375.00 ตารางเมตร บรเิวณซุม้หมูบ่า้น
แมย่าก - ถนนเลยีบคลองชลประทาน หมูท่ี ่8 บา้นแมย่าก ตำาบล
บ้านกลาง อำาเภอเมืองลำาพูน จังหวัดลำาพูน งบประมาณจำานวน  
244,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล. ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 
620.00 เมตร กวา้งไมน่อ้ยกวา่ 5.00 เมตร หนาไม่น้อยกวา่ 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ขนาด 3,100 ตาราง
เมตร และ ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความ
ยาวไมน่อ้ยกวา่ 180.00 เมตร กวา้งไมน้่อยกวา่ 6.00 เมตร  
หนาไม่น้อยกว่า 0.05 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 

ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเลียบคลองชลประทานสาย 2R - 16R ช่วงธนาคารกสิกรไทย  
ถงึแยกหลงัตลาดสนัปา่ฝา้ย หมู่ที ่4 บา้นสนัปา่ฝา้ย ตำาบลบา้นกลาง อำาเภอเมอืงลำาพนู จงัหวดัลำาพนู 
งบประมาณจำานวน 1,990,000 บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน )
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โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล. ความกวา้งไมน่อ้ยกวา่  
5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 135.00 เมตร หนา 
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบ 
แผน่เลยีบ คสล. ความยาว 135.00 เมตร สถานทีด่ำาเนนิการ 
บริเวณเลียบลำาน้ำาแม่ตีบ  หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก ตำาบล
บ้านกลาง อำาเภอเมืองลำาพูน จังหวัดลำาพูน งบประมาณ
จำานวน  2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลพ.ถ. 13003 สายทาง
บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 ถึงบ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 ตำาบล    
บ้านกลาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,385.00 เมตร  
ณ ทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 13003 สายบ้านร่องส้าว  
หมูท่ี ่7 ถึงบา้นประตโูขง หมูท่ี ่10 ตำาบลบา้นกลาง อำาเภอ 

เมอืงลำาพนู จงัหวดัลำาพนู งบประมาณจำานวน 1,590,000 บาท (หนึ่งลา้นหา้แสนเกา้หมืน่บาทถว้น)
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 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 – 4.50 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 237.00 เมตร หนาเฉลี่ยไม่ 
น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,006.50 
ตารางเมตร บรเิวณจากสามแยกหอพกั  เภาวนาแมนชัน่ 
– บ้านแม่ยาก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก ตำาบลบ้านกลาง 
อำาเภอเมืองลำาพูน จังหวัดลำาพูน งบประมาณจำานวน 

296,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

โครงการกอ่สรา้งเสรมิผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 
ความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
800.00 เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือ 
มพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 3,200.00 ตารางเมตร บรเิวณสามแยก 
หอถังสูง หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ถึงสะพานข้างลำาน้ำา 
แม่ยาก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมือง
ลำาพูน จังหวัดลำาพูน งบประมาณ 600,000 บาท (หก
แสนบาทถ้วน)
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โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูส้งูอายุ ภายในศนูย์กฬีาและนนัทนาการ จามเทวี 
เทศบาลตำาบลบา้นกลาง หมูท่ี ่2 บา้นท่าลอ้ – ศรคีำา  
ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมืองลำาพูน จังหวัดลำาพูน 
งบประมาณ 999,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พันบาทถ้วน)

ศนูยก์ฬีาและนนัทนาการจามเทว ีเทศบาล
ตำาบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ – ศรีคำา 
ตำาบลบา้นกลาง อำาเภอเมืองลำาพนู จังหวัดลำาพนู 
งบประมาณจำานวน 24,030,000 บาท (ยี่สิบสี่
ล้านสามหมื่นบาทถ้วน) 
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โครงการกอ่สรา้งอาคารเรยีน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรยีน 
แบบตอกเสาเขม็ ( รหสั สน.ศท. 4/12 ) ตามแบบมาตรฐาน
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ สำาหรบัโรงเรยีนเทศบาล 
1 บา้นกลาง เทศบาลตำาบลบา้นกลาง หมูท่ี่ 2 บา้นท่าลอ้  
– ศรคีำา  ตำาบลบา้นกลาง อำาเภอเมอืงลำาพนู จงัหวดัลำาพนู 
งบประมาณจำานวน  9,985,455 บาท (เก้าล้านเก้าแสน
แปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน)
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หน่วยงานราชการในสังกัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานราชการในสังกัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม มหีนา้ทีเ่กีย่วกบัสาธารณสขุชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
กองปอ้งกันโรคตดิตอ่ งานสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้มและงานอืน่ๆ เกีย่วกบัการให้บริการดา้นสาธารณสขุ 
งานสตัวแพทย ์ในกรณีทียั่งไมจ่ดัตัง้กองแพทย์ จะมงีานด้านการรกัษาพยาบาลในเบือ้งตน้เกีย่วกบัศนูย์
บรกิารสาธารณสขุและงานทนัตสาธารณสขุ โดยแบง่สว่นราชการในกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม ดังนี้

 

นางรัตนา  ปรีชานุกูล
ผู้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
รักษาราชการ
ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ฝ่ายบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย
1) งานสขุาภบิาลและอนามยัสิง่แวดลอ้ม มหีนา้ทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบังานตามพระราชบญัญตัิ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535, งานควบคุมตรวจสอบสถานประกอบการ, งานควบคุมกำากับการจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต, งานอาชีวอนามัย, งานสุขาภิบาลอาหาร ตลาดสด และการจำาหน่ายสินค้า 
ในท่ีหรือทางสาธารณะ, การแก้ไขตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเหตุรำาคาญจากการประกอบกิจการ,  
งานควบคุมดา้นสขุาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม, งานสขุาภบิาลอาหารและโภชนาการ, งานควบคมุการประกอบการ
คา้ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ, งานป้องกนัและควบคมุแกไ้ขเหตรุำาคาญและมลภาวะ, งานฌาปนกจิสถาน  
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2) งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกวาดทำาความสะอาดถนนและ 
ทางเดนิเทา้ในเขตเทศบาล, งานเกบ็ขนขยะในเขตเทศบาล, งานตัดหญา้ในเขตเทศบาล, งานเกบ็ใบไม ้
กิ่งไม้ ขยะพิเศษตามเทศบัญญัติเทศบาลฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3) งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสุขศึกษา, งานอนามัยโรงเรียน,  
งานอนามยัแมแ่ละเดก็, งานวางแผนครอบครัว, งานสาธารณสุขมลูฐาน, งานโภชนาการ, งานสขุภาพจติ  
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4) งานปอ้งกนัและควบคุมโรค มหีนา้ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการปอ้งกันและสรา้งเสรมิภมิูคุม้กนัโรค, 
งานควบคมุแมลงและพาหะนำาโรค, งานควบคมุปอ้งกนัโรคตดิตอ่, งานปอ้งกนัการตดิยาและสารเสพตดิ  
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ, งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้
บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำานวยความสะดวกในด้านต่างๆ, งานประสานงาน,  
งานตรวจสอบและแสดงรายการเกีย่วกบัเอกสารสำาคญัของทางราชการ, งานจดัทำาคำาสัง่และประกาศ, 
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

หน่วยกู้ชีพ EMS
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โครงการ/กิจกรรมในรอบปี

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำาบลบ้านกลาง
โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกตำาบลบา้นกลาง ประจำาปงีบประมาณ 2561 จาก

สถิติโรคไข้เลือดออกของปีที่ผ่านมา พบว่าโรคไข้เลือดออกยังคงเกิดขึ้นในตำาบล บ้านกลาง ดังนั้นจึง
จำาเปน็อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมกีารปอ้งกนัควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะกอ่นฤดกูาลระบาด 
คือ ฤดูฝน เพื่อเป็นการป้องกัน และทำาให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก  
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จึงได้จัดทำาโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำาปี 
งบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมมือกับ
ทุกภาคสว่นในการปอ้งกันและควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 2) เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชน
เกดิพฤตกิรรมในการทำาลายแหลง่เพาะพนัธุล์กูน้ำายงุลายอยา่งตอ่เนือ่งสม่ำาเสมอและ 3) เพือ่ลดอตัรา
ความชุกของลูกน้ำายุงลายและลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
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โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำาประปาและ
ตู้น้ำาดื่มหยอดเหรียญตำาบลบ้านกลาง

โครงการเฝา้ระวงัคณุภาพน้ำาประปาและตูน้้ำาดืม่หยอดเหรยีญ
ตำาบลบ้านกลาง ประจำาปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำาประปาและตู้น้ำาหยอดเหรียญให้
เป็นไปตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2)เพื่ออบรมและให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง
การบริโภคน้ำาดื่มที่ถูกสุขลักษณะ และมาตรฐานคุณภาพของน้ำาประปาและน้ำาดื่มชุมชน และ 3) เพื่อ
ให้ผู้ผลิตน้ำาประปา ผู้ผลิตน้ำาบรรจุขวด และตู้น้ำาหยอดเหรียญ ตระหนักและเห็นความสำาคัญของการ
รักษามาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักมาตรฐาน กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตำาบลบ้านกลาง
โครงการรณรงคค์ดัแยกขยะเพือ่การจัดการขยะมลูฝอยทีเ่หมาะสม ตำาบลบา้นกลาง ประจำาปี 

งบประมาณ 2561 เทศบาลตำาบลบ้านกลาง ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในเรื่องแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 -2560) จึงได้จัดทำาโครงการ
รณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตำาบลบ้านกลาง ประจำาปีงบประมาณ 
2561 ขึ้น เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือน ละปัญหาขยะที่ตกค้างตามชุมชน อีกทั้งยังเป็นการ
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษท่ีจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ดงันัน้จำาเปน็อยา่งยิง่ทีป่ระชาชนตำาบลบา้นกลาง จะรว่มมอืกนัลดและแกไ้ขปญัหาขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ 
ดว้ยการคดัแยกขยะให้ถกูประเภทและนำาวสัดทุีส่ามารถนำากลบัมาใชใ้หมไ่ดเ้ขา้สูก่ระบวนการรไีซเคลิ
เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน สร้างมูลค่าขยะให้เป็นรายได้เสริมแก่ประชาชน 
และป้องกันแหล่งโรคติดต่อท่ีเกิดจากปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ทำาลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ แมลง 
นำาโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
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โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม ตำาบลบ้านกลาง
โครงการเรารักษ์ส่ิงแวดล้อม ตำาบลบ้านกลาง ประจำาปี 

งบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำาบล
บา้นกลางมคีวามรู้ความเขา้ใจในการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิให้
ประชาชนตลอดจนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มีจิตสำานึก
ในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม และนำาไปสูจ่ติสาธารณะทีด่ตีอ่สงัคม

และชมุชน กระตุน้ใหป้ระชาชนในพืน้ทีม่จีติสำานกึในการรกัษาความสะอาดและยงัเปน็การสง่เสรมิสขุ
ภาพปอ้งกนัการเกิดโรคทำาให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมสุีขภาพรา่งกายแขง็แรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ ตลอด
จนเพื่อให้ประชาชนในตำาบลบ้านกลางตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตำาบลบ้านกลาง ประจำาปีงบประมาณ 
2561 การดำาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นมาตรการเพื่อกระตุ้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสตัวใ์หไ้ด้มากกวา่รอ้ยละ 80 สามารถลดอตัราการเกดิโรคและการแพรร่ะบาดของโรคในสตัว ์และ
โอกาสการเกิดโรคในคนต่อไป รวมทั้งเพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำานึกสาธารณะแก่ประโยชน์ให้มีความ
รับผิดชอบ นำาสัตว์เลี้ยงของตนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถป้องกันตนเอง และสัตว์เลี้ยงจากโรคพิษสุนัขบ้าได้
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โครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่
จำาหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

โครงการพฒันาดา้นสขุาภบิาลอาหารในสถานที่
จำาหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ประจำาปีงบประมาณ 
2561 เทศบาลตำาบลบ้านกลางไดต้ระหนกัถงึความสำาคญั 
ดงักลา่ว จงึไดจั้ดทำาโครงการพัฒนาดา้นสขุาภบิาลอาหาร

ในสถานที่จำาหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ให้แก่ผู้สัมผัสอาหาร ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและ
แผงลอย ผู้ดูแลโรงอาหาร ผู้ขายอาหารในตลาดสด เนื่องจากผู้สัมผัสอาหารเป็นบุคคลสำาคัญที่ทำาให้
เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ ไปสู่ผู้บริโภคได้ และยังเป็นผู้ที่มีบทบาทเก่ียวข้องกับอาหาร
ทั้งหมด ต้ังแต่การเลือกวัตถุดิบ การเตรียมการปรุง ประกอบอาหาร การทำาความสะอาดภาชนะ 
อุปกรณ์ รวมถึงการเสิร์ฟอาหารให้ผู้บริโภคได้รับประทาน ซึ่งถ้าผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ
จำาหน่ายและสะสมอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร มีสุขวิทยาส่วนบุคคล
ที่ดีแล้ว ก็จะไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้บริโภค ทำาให้ประชาชนได้บริโภคอาหารและน้ำา 
ที่สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐานต่อไป
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หน่วยงานราชการในสังกัด
กองสวัสดิการสังคม

หน่วยงานราชการในสังกัด
กองสวัสดิการสังคม 

กองสวัสดิการสังคม มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม
สวสัดกิารเดก็และเยาวชน การพฒันาชุมชน การจดัระเบยีบชุมชนหนาแนน่ และชมุชนแออดั การจดัใหม้ ี
และสนับสุนนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้ 
คำาปรึกษาแนะนำาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
ส่วนราชการในกองสวัสดิการสังคม ดังนี้

นายดำารงค์  บุญกลาง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

รักษาราชการ
ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม
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ฝ่ายพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
1) งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริม สนับสนุน 

และพัฒนาระบบการจัดเก็บ บันทึกประมวลข้อมูล จปฐ., กชช2ค, ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำา
แผนชุมชน, ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนทุกประเภท, ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัวชุมชน, ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างบ้านผู้ยากจนไร้ท่ีอยู่อาศัย, ส่งเสริมให ้
คำาปรึกษากองทนุหมูบ่า้น/ชมุชน/การออมทรพัย,์ สง่เสริมภารกจิบทบาทหนา้ทีส่ทิธสิตรี/สวสัดภิาพสตรี 
/สงเคราะหห์ญงิบางประเภท, ส่งเสรมิและสนับสนุนวสิาหกิจชุมชน/การเคหะ, สง่เสริมและสนบัสนนุ
การสร้างคามสามัคคี กีฬา นันทนาการในชุมชน, ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอาชีพและ
พัฒนาอาชีพสตรี เด็ก เยาวชน, ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจำาตำาบล, สง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัทำาอาชีพการเกษตร, สง่เสรมิและสนบัสนนุตลาด
การจำาหนา่ยสินคา้ชมุชน, สง่เสริมและสนบัสนนุศนูยเ์ศรษฐกจิชมุชน/กองทนุสง่เสรมิและพฒันาอาชีพ 
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ โต้ตอบหนังสือราชการ, งานคุมบัญชี 
งบประมาณ การทำาฎีกา, งานทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์, งานจัดเก็บ บันทึก ประมวลผลข้อมูล จปฐ., 
งานประสานงานในสำานักงานและต่างหน่วยงาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3) งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กที่ยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู,  
สง่เสริมและสนับสนุนกจิกรรม/โครงการชมรมผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูป้ว่ยโรคเอดส ์เดก็ทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากโรคเอดส์, ส่งเสริมและสนับสนุนการฌาปนกิจสงเคราะห์, ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรประจำาหมูบ้่าน, ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมการพฒันาอาชีพผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูป้ว่ยโรคเอดส,์  
ส่งเสริมกิจกรรมการ

พัฒนาจิตใจ พัฒนาร่างกายในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

4) งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
ที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือนร้อนต่างๆ, งานสงเคราะห์เด็กกำาพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน
จรจัด ถูกทอดทิ้ง, งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา, งานให้ 
ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน 
ทุนการศึกษาฯลฯ, งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย, งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม
สวัสดิการเด็กและเยาวชน, งานให้คำาปรึกษา แนะนำาแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ และ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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โครงการ/กิจกรรมในรอบปี

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำาท้องถิ่น คณะทำางานศูนย์พัฒนาครอบครัว 
สภาเด็กและเยาวชนตำาบลบ้านกลาง

โครงการฝกึอบรมและพฒันาศักยภาพผู้นำาทอ้งถิน่ คณะทำางานศนูยพ์ฒันาครอบครวั สภาเดก็
และเยาวชนตำาบลบ้านกลาง ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำาบลบา้นกลาง ไดต้ระหนกัและ
เลง็เหน็ความสำาคญัในการพฒันาศักยภาพของผูน้ำาทอ้งถิน่ คณะทำางานศูนยพั์ฒนาครอบครัว สภาเดก็ 
และเยาวชน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละเพื่อส่วนรวม 
สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชน รวมถึงการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

โครงการจัดทำาแผนชุมชน 12 หมู่บ้าน ตำาบลบ้านกลาง
โครงการจัดทำาแผนชุมชน 12 หมู่บ้าน ตำาบลบ้านกลาง ประจำาป ี

งบประมาณ 2561 เพือ่เปน็การส่งเสรมิสนบัสนนุใหช้มุชนสามารถรว่มกนั 
คิดหาทางแก้ไขปัญหาด้วยกันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพา
ภายนอกโดยใชท้รพัยากรหรอืศกัยภาพทางภมูปิญัญา วถิชีวีติ วฒันธรรม 

ตามวิถีของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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โครงการโรงเรียนพลเมือง
โครงการโรงเรียนพลเมือง ตำาบลบ้านกลาง ประจำาปี 

งบประมาณ 2561 เทศบาลจึงได้มีการจัดทำาโครงการโรงเรียน
พลเมือง ตำาบลบ้านกลาง ประจำาปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่ง
เสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้และที่เปิดโอกาส
ให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการทำาประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป 

โดยมกีลุม่เปา้หมายเชงิปรมิาณ : จดัฝกึอบรมใหค้วามรูแ้กค่ณะผูบ้รหิาร ประชาชน และเจา้หนา้ที่ 
ที่เกี่ยวข้อง ในเขตเทศบาลตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน จำานวนทั้งสิ้น 110 คน และ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ดำาเนินการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธปิไตย นโยบายสาธารณะและแนวทางเขา้ไปมสีว่นรว่มในการเสนอนโยบายสาธารณะ 
รวมทั้ง ความเป็นพลเมืองให้กับประชาชน ผ่านการการอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปฏิบัติ
จริงในพื้นที่ตามความต้องการของผู้เรียน 

โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถ่ินสุขใจตำาบลบ้านกลาง
โครงการตลาดประชารฐั ทอ้งถิน่สขุใจตำาบลบา้นกลาง ประจำา

ปีงบประมาณ 2561 เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและ
สามารถขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนั้น เทศบาลตำาบลบ้านกลางจึงได้จัดทำาโครงการตลาดประชารัฐ 
ท้องถิ่นสุขใจตำาบลบ้านกลาง ประจำาปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมตลาดชุมชน เพื่อให ้
เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย  
มีพื้นที่ในการค้าขายรวมทั้งยกระดับการค้าขายในชุมชน โดยมุ่งเน้นการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม
และพฒันาตลาดใหม ่เพิม่ศกัยภาพการบรหิารจดัการตลาดใหผู้ป้ระกอบการแตล่ะกลุม่ประเภทสนิคา้
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โครงการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเสรมิสรา้งความรูเ้กีย่วกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

ประจำาปงีบประมาณ 2561 เทศบาลตำาบลบา้นกลางตระหนกัถงึการนอ้มนำา
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเผยแพรแ่ละขยายผลสูก่ารปฏบิตัใิหเ้กดิ
เป็นรูปธรรมในพื้นที่ โดยทุกหน่วยงานต้องมีการบูรณาการประสานการ

ทำางานใหเ้กดิผลสำาเรจ็สู่ประชาชน ดา้นการเพ่ิมรายไดต้อ้งส่งเสรมิสนบัสนนุกจิกรรมดา้นอาชพีตา่งๆ  
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน โดยใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิต  
ดา้นการลดรายจา่ยต้องส่งเสรมิใหท้กุครวัเรอืนตอ้งปลกูพชืผกัสวนครวัรัว้กนิไดแ้ละสง่เสรมิการจดัทำา 
บญัชรีายรบั-รายจา่ย เพือ่เป็นการปลูกฝังนิสยัรักการออมและสร้างภมูิคุม้กันให้แก่ครอบครัวในชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำาบลบ้านกลางจึงได้จัดทำาโครงการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำาปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรสวนครัว  
เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน 

โครงการเสริมสร้างพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมของสตรี
โครงการเสริมสรา้งพฒันาสขุภาพแบบองคร์วมของสตรีตำาบล 

บา้นกลาง ประจำาปงีบประมาณ 2561 เทศบาลฯ ได้เล็งเหน็ถึงความสำาคญั 
ของปญัหาสขุภาพของสตร ีจงึได้จัดทำาโครงการเสรมิสรา้งพฒันาสุขภาพ
แบบองค์รวมของสตรีตำาบลบ้านกลาง ประจำาปีงบประมาณ 2561 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพของสตรีในพ้ืนท่ีตำาบลบ้านกลาง ทั้งสภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่เสี่ยง 
จะเกดิโรคตามมา กระตุน้ให้สตรีหันมาใสใ่จดแูลสขุภาพของตนเองและคนในครอบครวั อยา่งจรงิจงั ลด 
อตัราการปว่ยทีเ่กดิจากภยัเงยีบ ไดอ้ยา่งถาวรมสีขุภาพสมบรูณแ์ขง็แรงและอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 

ประจำาปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมือง
ลำาพูน จงัหวดัลำาพนู ไดม้กีารจดัทำาโครงการพฒันาคณุภาพชวีติและสง่
เสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ประจำาปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 29  
มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูส้งูอายใุนพืน้ทีต่ำาบลบา้นกลาง เป็นการเตรยีมความพรอ้มรองรบัการเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุการส่งเสรมิ 
ใหผู้ส้งูอายไุดร้บัการพฒันาด้านสขุภาพกาย จิตใจ สงัคม การส่งเสรมิการฝกึอาชพีและสบืสานภูมปัิญญา
ของผู้สูงอาย ุรวมถงึเพือ่เปน็การตอบสนองนโยบายของรฐับาลในการสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติของ
ผู้สูงอายุ โดยมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำานวนทั้งสิ้น 
110 คน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมืองลำาพูน จังหวัดลำาพูน ตามกรอบหลักสูตร
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

โครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เทศบาลตำาบล

บ้านกลาง อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน ได้ดำาเนินการสำารวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ในพืน้ทีต่ำาบลบา้นกลางทีป่ระสบปญัหาความเดอืดรอ้นดา้นทีอ่ยูอ่าศัย เนือ่งจากท่ีอยูอ่าศัยไมม่คีวาม
มั่นคงแข็งแรงไม่มีความเหมาะสมปลอดภัย ไม่เอื้ออำานวยต่อการดำารงชีวิตประจำาวัน อยู่ในภาวะยาก
ลำาบาก และสมควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเทศบาลตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมือง 
จังหวัดลำาพูน จึงได้เสนอรายชื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการในพื้นที่ที่สมควรได้รับการปรับสภาพ
แวดล้อมที่อยู่อาศัย จำานวน 4 ราย เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม
อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำาปงีบประมาณ 2561 จากสำานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำาพูน
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โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการพฒันาศกัยภาพและคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาล

ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน ได้มีการจัดทำาโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากสถานการณ์ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุก
ปี  ทำาให้พื้นที่ตำาบลบ้านกลางได้เข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว ดังนั้น เทศบาลตำาบลบ้านกลางจึงจำาเป็นต้อง 
มกีารเตรียมความพร้อมการดแูลผูสู้งอายใุนชมุชน ทัง้ทางดา้นสุขภาพ เศรษฐกจิ สงัคม สภาพแวดลอ้ม  
และบรกิารสาธารณะ คอื 1. ดา้นสขุภาพ ผู้สงูอายุจะต้องไดร้บัการส่งเสริมใหม้สุีขภาพทีด่ ีทัง้กาย จิตใจ 
และอารมณ์ ทำาให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า 2. ด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้  
มรีายไดเ้พิม่ขึน้ มเีศรษฐกจิทีด่ ีรวมถงึทำางาน  เพือ่สงัคมตามอตัภาพทีพ่อดแีละเหมาะสม 3. ดา้นสงัคม  
ผู้สูงอายุต้องอยู่ในสังคมอย่างมีความมั่นคง โดยมีการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรม ไม่อยู่โดดเดี่ยวอันเป็น
สาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วย และเศร้าซึม ได้รับการยอมรับจากสังคมเพื่อการดำารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี 
4. ด้านสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำาให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น 
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนที่น่าอยู่ การจัดบริการสาธารณะที่จำาเป็นและ
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมถึงการสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นต้น
แบบที่ดีให้กับคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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โครงการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุตำาบลบ้านกลาง 
โครงการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุตำาบลบ้านกลาง 

ประจำาปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำาบลบ้านกลาง 
อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน ได้จัดทำาโครงการพัฒนา
จิตใจผู้สูงอายุตำาบลบ้านกลาง ประจำาปีงบประมาณ 
2561 เพื่อส่งเสริมพัฒนาจิตใจและคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุในพ้ืนที่ตำาบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วย

โครงการสุขภาพกายสุขภาพใจ เตรียมพร้อม
สู่วัยสูงอายุ ด้วยหลัก 10 อ. ประจำาปีงบประมาณ 2561

ให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาความรู้ อารมณ์ และจิตใจให้เบิกบาน สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข โดยผู้สูงอายุควรเริ่มสร้างความสุขให้กับตนเอง คือ 1. การปรับตัวทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
ความคิด อารมณ์และสภาพความเป็นอยู่ 2. การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต 3. การใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ด้วยการทำากิจกรรมต่าง ๆ ที่ชื่นชอบ 4. การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย การดำาเนินชีวิตประจำา
วันที่เรียบง่าย การดำารงชีวิตอยู่บนความพอเพียง 5. การสร้างอารมณ์ขัน อารมณ์ขันจะช่วยคลาย
ความกดดัน ทำาให้ผู้สูงอายุรู้สึกเป็นทุกข์น้อยลง เกิดความรู้สึกที่ดี จิตใจเบิกบาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย 
คือ แกนนำาผู้สูงอายุในพื้นที่ตำาบลบ้านกลาง จำานวน 120 คน โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความ
รู้ความเข้าใจในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำารงชีวิตอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและสนับสนุนวางแผน
ในการใช้ชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและครอบครัว และให้แกนนำาผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเอง 
สามารถเผยแพร่ความรู้ตลอดจนช่วยเหลือสังคมได้
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กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา  
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น  
การจดัการศกึษาปฐมวยั อนบุาลศกึษา ประถมศกึษา มธัยมศกึษาและอาชวีศกึษาโดยใหม้งีานธรุการ 
งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการ
ศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และ
เครอืข่ายทางการศกึษา งานกจิการศาสนา สง่เสรมิประเพณ ีศลิปวฒันธรรม งานกฬีาและนนัทนาการ 
งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยแบ่งส่วนราชการในกองการศึกษา ดังนี้

หน่วยงานราชการในสังกัด
กองการศึกษา

หน่วยงานราชการในสังกัด
กองการศึกษา

นายประจญ  ปัญโญใหญ่
ผู้อำานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง

รักษาการผู้อำานวยการกองการศึกษา
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ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย
1) งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหรือศูนย์การเรียน, ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
ใหแ้กบ่คุคล  ครอบครวั หน่วยงานสถานประกอบการในการอบรมเล้ียงดบุูตรหรอืบุคคลท่ีอยูใ่นการดแูล  
ใหไ้ดรั้บการพฒันาและสามารถจดัการศกึษาปฐมวัยไดต้ามความเหมาะสม, จดัการศกึษาแบบบรูณาการ 
และแบบองค์ความรูโ้ดยใหค้วามสำาคัญทัง้ในดา้นความรู ้คณุธรรม และกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสม 
กับระดับการศึกษา,จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และธรรมชาติของวัยของ 
ผูเ้รยีน โดยคำานงึถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและถอืวา่ผูเ้รยีนสำาคญัทีส่ดุ, จัดใหม้รีะบบความรว่มมอื 
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองครอบครัวสถานประกอบการ องค์กรหรือสถาบันอื่นในท้องถิ่น  
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย, ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศ 
การเรียนการสอน การจดัสื่อการเรียน เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเปน็ส่วนหนึง่
ของการเรียนรู้ โดยผู้เรียนผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน, จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและ
พฒันาเทคโนโลยเีพ่ือการศกึษา, สง่เสริมและสนับสนนุใหป้ระชาชน ชมุชน องคก์รตา่งๆ ไดม้สีว่นชว่ย 
บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่น รวมทั้งรับภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของเทศบาล และงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ, ควบคุม ดูแล จัดซื้อวัสดุต่างๆ ตาม
งบประมาณของเทศบาลทุกประเภท ให้มีใช้และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน, รับ-ส่ง หนังสือหรือเอกสาร
ทางราชการ, งานจัดทำาคำาสัง่และประกาศ, ดแูลรกัษา จดัเตรยีมประสานงานและใหบ้รกิารเรือ่งสถานที ่ 
วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ติดต่อและอำานวยความสะดวกในด้านต่างๆ, จัดทำาทะเบียนคุมเอกสารทาง
ราชการทีไ่ดร้บัจากหนว่ยงานราชการตา่งๆ และเอกสารทีน่ำาสง่โรงเรยีน, ลงทะเบียนและแยกประเภท
หนังสือ, ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ คัดหรืออัดสำาเนา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3) งานส่งเสริมการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู
เทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา, เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากร-
ครูดำารงตำาแหน่งวิทยฐานะ, การโอนย้าย การบรรจุแต่งตั้ง, การสรรหาพนักงานจ้าง, การเลื่อนระดับ,  
การปรับตำาแหน่ง, การขอใช้บัญชี, การลาออกจากราชการ, รวบรวมข้อมูลสถิติ วันลา, การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานครู และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

4) งานสง่เสรมิประเพณ ีศลิปะ และวฒันธรรม มหีนา้ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบังานการสง่เสรมิกจิการ
ศาสนา, การส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น, การส่งเสริม รักษา และดำารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม จารีตประเพณี, งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำาแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจ
สอบการปฏิบัติงาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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5) งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดต้ังศูนย์เยาวชน สนามกีฬา
หรือลานกีฬา เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน, จัด/สนับสนุน การจัดกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน, จัดชมรม หรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะ, ส่งเสริม สนับสนุน การจดการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการนักเรียนในสถานศึกษา, ส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขันกีฬาและนันทนาการนักเรียน
เทศบาลและเมืองพัทยา, ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รณรงค์เกี่ยวกับ
การออกกำาลังกายให้เด็ก และประชาชน, ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ การกีฬาพื้นฐาน การพัฒนา
เทคนิคการกีฬา, จัดการแข่งขันกีฬา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โรงเรยีนในสงักัดเทศบาล มหีนา้ทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูใ้หมี้คณุภาพตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษา, ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามศาสนาที่นับถือ, ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม, พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั, พฒันาสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรยีนรู้ใหมี้คณุภาพและเอ้ือตอ่การจัดการ
เรยีน พฒันาผูเ้รยีนเพือ่ปลูกฝงัความมวีนิยั คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์และค่านิยมท่ีด,ี จัดกจิกรรมเพือ่
ปลุกจิตสำานึกในการมีจิตสาธารณะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
อย่างถูกต้องเหมาะสม, ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุมตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษา และการจัดระบบการประกันคุณภาพ, เสนอเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมปฏิบัติ
งานด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนางานวิชาการ, นิเทศและให้คำาปรึกษา และ
นำาทางวิชาการ, ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำาสาระของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดทำา
กระบวนการเรยีนรู ้แนวทางการจดัประสบการณ ์แผนการสอน คูม่อืคร ูการผลติและการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ 
การศึกษา, ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ, 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิชาการ, ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



77

ศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่) ตำาบลบ้านกลาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลบ้านกลาง มีหน้าที่บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ปลูกฝังจิตสำานึกใน 
การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของทอ้งถิน่ ปลกูฝงัใหเ้ดก็ดำาเนนิชวีติตามแนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

เทศบาลตำาบลบา้นลาง ไดม้นีโยบายสำาคญัในการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชน 
ทกุๆ ดา้น โดยเฉพาะเดก็ โดยการจดัสวสัดกิารใหก้บัประชาชนในเขตตำาบลบา้นกลาง เพ่ือแกไ้ขปญัหา
ด้านเด็ก และเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และความต้องการของประชาชน 
และแรงงานในพ้ืนท่ี ทีเ่สนอปญัหาและความต้องการต่อจงัหวดัเกีย่วกบัความตอ้งการสถานทีร่บัเลีย้ง
เดก็ออ่น โดยการจดัตัง้ศนูยเ์จรญิวยั (เนอรส์เซอร่ี) เทศบาลตำาบลบา้นกลขึน้ ซึง่เทศบาลตำาบลบา้นกลาง 
ถือเป็นเทศบาลแหง่แรกของจงัหวดัลำาพูนทีด่ำาเนนิการดา้นนีอ้ยา่งจริงจงั ทุม่เททัง้งบประมาณ ความใส่ใจ  
และดำาเนินการตามภารกิจหน้าที่ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต้ังแต่เกิด – 
เสียชีวิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลบ้านกลาง
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โครงการ/กิจกรรมในรอบปี

งานตักบาตรเทโวโรหนะ  
เมือ่วนัที ่6 ตลุาคม 2560 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำาบลบ้านกลาง โดยกองการศกึษาร่วมกบั 

สภาวฒันธรรม และคณะสงฆต์ำาบลบ้านกลาง จดักิจกรรมตกับาตรเทโวโรหนะ โดยมพีระสงฆจ์ำานวน 
60 รูป ณ ถนนสาย สันป่าฝ้าย –บ้านธิ (บริเวณหน้าร้านกรีน ถึงตลาดสันป่าฝ้าย) ตำาบลบ้านกลาง 
อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำาบลบ้านกลาง โดยกองการศึกษา       

จดัโครงการสบืสานประเพณลีอยกระทง มกีจิกรรมดงันี ้การประกวดกระทงใหญ ่ประเภทอนรุกัษแ์ละ
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ การประกวดกระทงเล็กและ การแข่งขันจุดบอกไฟดอก โดยตั้งขบวนรถ
กระทงใหญ่ ณ หมู่บ้านเพลินวิลเลจ เคลื่อนมาตามถนน สันป่าฝ้าย-บ้านธิ เลี้ยวขวาแยกตลาดอินธร  
มุ่งหน้าสู่สถานที่ จัดงานบริเวณสะพานลำาน้ำาแม่ตีบ ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน
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โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำาดำาหัวผู้สูงอายุ

“ กิจกรรมบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี ”
เมือ่วนัที ่13 เมษายน 2561 เทศบาลตำาบลบ้านกลาง โดยกองการศกึษา จดัโครงการสบืสาน

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำาดำาหัวผู้สูงอายุ “กิจกรรมบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี”ประจำาปี 
งบประมาณ 2561 โดยมกีจิกรรมดังน้ี จัดกจิกรรมสรงน้ำาพระพทุธชยนัตร ีและบวงสรวงพระภูมิเจา้ท่ี 
ณ สำานักงานเทศบาลตำาบลบ้านกลาง บวงสรวงอนสุาวรยีเ์จา้แมจ่ามเทว ีณ ศนูยก์ฬีาและนนัทนาการ
จามเทวี หมูท่ี ่2 บา้นทา่ลอ้ – ศรีคำา พิธีสามจิีกรรม (รดน้ำาดำาหวัพระสงฆ)์ กจิกรรมรดน้ำาดำาหวัผู้สงูอายุ 
ในตำาบลบ้านกลาง ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จำานวน  300 คน ณ วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 ต.บ้านกลาง อ.เมือง 
จ.ลำาพูน

“ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ”
เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำาบลบ้านกลาง โดยกองการศึกษา จัดกิจกรรม 

แหเ่ทยีนพรรษา เพือ่อนรุกัษส์บืสานประเพณวีฒันธรรมทีด่งีาม และเพือ่ใหเ้ดก็เยาวชน และประชาชน
ในตำาบล บา้นกลาง ไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของวนัสำาคญัทางศาสนา โดยตัง้ขบวน ณ คุม้เทว ีหมูท่ี่  
2 บ้านท่าล้อ – ศรีคำา มุ่งหน้าสู่ วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7
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วันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เทศบาลตำาบลบ้านกลาง โดยกองการศึกษา จัดโครงการ

วันเด็กแห่งชาติ ประจำาปีงบประมาณ 2561 โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวที ของเด็กนักเรียน 
ศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอร่ี) การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การแสดงบนเวที
ของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ง 
มกีารแจกขนมและของรางวลัในแตล่ะซุม้ ณ โรงเรยีนเทศบาล 1 บา้นกลาง อำาเภอเมอืง จงัหวดัลำาพนู

โครงการสืบสานการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำาบลบ้านกลาง โดยกองการศึกษา จัดโครงการ   

สืบสานการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา ประจำาปีงบประมาณ 2561 ซึ่งการแสดงภาคเหนือล้านนา
เรียกว่า ฟ้อน เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนสาวไหม หรือการฟ้อนที่แสดงออกถึงการบูชา
บรรพบุรุษและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่น การแสดงเหล่านี้มักจะแสดงในงานมงคลพิธี การต้อนรับแขก
บ้านแขกเมือง หรืองานส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น เช่น งานบรรพชาอุปสมบท งานสงกรานต์ งาน 
ลอยกระทง เปน็ต้น เพ่ือทีจ่ะสืบสานอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมเหล่านีไ้วใ้หเ้ยาวชนรุน่หลงัไดส้บืทอดตอ่ไป
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โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำาบล บ้านกลางได้จัดการศึกษา 
โดยนำานโยบายและยทุธศาสรข์องคณะผูบ้รหิาร  มาเปน็แนวทางในการจัดการศกึษาได้ดำาเนินกิจกรรม 
แบบบรูณาการและเน้นการมสีว่นรว่มกบัทกุภาคส่วนในทอ้งถิน่ภายใตค้วามร่วมมือของผู้ปกครอง ชมุชน 
วดั สถานอีนามยั หนว่ยงานราชการอ่ืน  เพือ่ใหก้ารจดัการศกึษาของโรงเรียนมคุีณภาพตามมาตรฐานชาติ   
สอดคล้องกับนโยบายก่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน     

หน่วยงานราชการในสังกัด
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง

หน่วยงานราชการในสังกัด
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง

นายประจญ  ปัญโญใหญ่
ผู้อำานวยการ

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง

นางสิริพร  เทียนสว่าง
รองผู้อำานวยการ
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
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วิสัยทัศน์โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
จดัมุง่มัน่จัดการศกึษาดว้ยพลงัประชารฐั พฒันาผูเ้รยีนใหม้มีาตรฐานสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม

น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ
1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำาเป็น ในทศวรรษที่ 21
3. จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมอันดีงาม  
5. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล บริหารงานแบบมีส่วนรวม

คำาขวัญของโรงเรียน
“ การเรียนดี มีวินัย ใฝ่พัฒนา นำาพาคุณธรรม “

ปรัชญาโรงเรียน
“การศึกษา  เพื่อชีวิตและสังคม”

โครงการ/กิจกรรมในรอบปี

Science camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำาปีการศึกษา 2560
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English camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำาปีการศึกษา 2560

 ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 กีฬาสี ฝ้ายคำาเกมส์ ครั้งที่ 11

กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี
กจิกรรมการเดินทางไกลเขา้คา่ยพกัแรม ลกูเสอื-เนตรนาร ีสามัญรุน่ใหญ ่ระหวา่งวนัที ่30 พ.ย.  

- 2 ธ.ค. 60 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญชัย จ.ลำาพูน

Christmas
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กิจกรรมทำาบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561

งานวันเด็ก ประจำาปี 2561
วนัท่ี 13 มกราคม 2561 รูค้ดิ รูเ้ทา่ทนั สรา้งสรรคเ์ทคโนโลย ีกิจกรรมวนัเดก็แหง่ชาต ิประจำาป ี 

2561เทศบาลตำาบลบ้านกลาง ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง

กาดนัดหละอ่อนน้อย ตามรอยที่พ่อสร้าง” ประจำาปีการศึกษา 2560
วันศุกรท่ี์ 9 กุมภาพนัธ ์2560 ระดบัช้ันอนุบาลโรงเรยีนเทศบาล 1 บา้นกลาง จดักจิกรรมบรูณาการ 

เศรษฐกิจพอเพียง”กาดนัดหละอ่อนน้อย ตามรอยที่พ่อสร้าง” ประจำาปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริม 
ให้นักเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถ ความสนใจและความถนัด มีทักษะการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์กระบวนการทำางานการแก้ปัญหา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนำาความรู้ทักษะไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2561
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บัณฑิตน้อย
(วันที่ 24 มีนาคม 2561) โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางจัดพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรนักเรียน

ระดบัชัน้อนบุาล 3 มอบใบประกาศนยีบัตรนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 และมธัยมศกึษาปทีี ่3 

Open House 2018
(วันที่ 24 มีนาคม 2561) โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางจัดงานกิจกรรม “เปิดบ้านกลาง

ร่วมกันสร้างงานวิชาการ (Open house) ประจำาปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ครู
และบุคลากรดีเด่น นักเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า 
ส่วนราชการไดร้ว่มมอบชอ่ดอกไมแ้สดงความยนิดแีกน่กัเรยีนทีส่อบเข้าศึกษาตอ่หอ้งเรยีนพเิศษโรงเรยีน
ประจำาจังหวัด สอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษาในครั้งนี้ด้วย

อบรมโครงการ สถานีอนามัยจำาลอง
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การใช้ 

ยาสามัญประจำาบ้าน สุขบัญญัติ 10 ประการ และโรคติดต่อ กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนแกนนำา
ระดับชั้นมัธยม จำานวน 30 คน การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านกลาง จังหวัดลำาพูน แลนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน
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เข้ารับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี 2560
(วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561) นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อำานวยการโรงเรียนเทศบาล 

1 บ้านกลาง. ได้เข้ารับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  
ป ี2560 จาก รมต. กระทรวงศกึษาธกิาร ณ. ห้องประชมุพทุธมณฑล. อำาเภอพทุธมณฑลจังหวดันครปฐม

วันอาสาฬหบูชา ปี 61

ASEAN day & English camp

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
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รางวัลเกียรติยศประจำาปีงบประมาณ 2561
เกยีรตบิตัรรบัรองคณุภาพระบบบรกิารอนามยัสิง่แวดล้อมองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประจำาปี 

งบประมาณ 2561 (EHA Forum 2018)เทศบาลตำาบลบ้านกลาง ได้ผ่านการรับรองคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำาปีงบประมาณ 2561 (EHAForum 
2018) ได้ระดับรับรองเกียรติบัตร จำานวน 2 ระบบ ดังนี้ 1. รหัส EHA 4001 การจัดการมูลฝอย
ท่ัวไป และ 2. รหัส EHA  4003 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือมูลฝอยอันตราย และได้ผ่าน 
การประเมนิมาตรฐานคณุภาพระบบบรกิารอนามยัสิง่แวดลอ้มขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ระดับ
พื้นฐาน จำานวน 4 ระบบ ดังนี้ 1. EHA 1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำาหน่ายอาหาร
และสะสมอาหาร 2. EHA 1002 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาดสด 3. EHA 2002 การจัดการ
คุณภาพน้ำาประปา และ 4. EHA 3002 การจัดการสิ่งปฏิกูล

รางวัลเกียรติยศประจำาปีงบประมาณ 2561

ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
“ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและ 

ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมอืง” ตามโครงการ
ประกวดการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน “จงัหวดัสะอาด” 
ประจำาปี พ.ศ. 2561
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ใบประกาศเกียรติคุณ  

“รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม”
เทศบาลตำาบลบา้นกลางได้ดำาเนนิการเขา้รว่ม

โครงการ “มอืถอืเกา่ไป ชวีติใหมม่า” อนัมวีตัถปุระสงค์
เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่า 
ทีเ่สียแลว้ ไมใ่ชแ้ล้วทกุสภาพ ทกุรุน่ ทกุยีห่อ้จากองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้ได้ 3,000,000 
เครือ่ง และนำาไปรีไซเคิลอย่างถูกวธีิ โดยจะนำารายได้

จากการรไีซเคลิไปจดัหาหนงัสอืสำาหรบัเดก็และส่ือเพือ่การศกึษาอืน่ๆ มอบใหศ้นูย์พฒันาเดก็เลก็ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำานวน 1,000 แห่ง 

โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ประจำาปี 2561 ในระดับภาค
โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทีผ่า่นเกณฑก์ารประเมินเมืองสิง่แวดลอ้มย่ังยืนในระดับภาค 
ประจำาปี 2561 ท่ีได้รับรางวัลระดับดี ดีมาก และระดับ 
ดเียีย่ม ซ่ึงเปน็แบบอย่างท่ีดแีละขยายแนวคดิเร่ืองการพฒันา
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปสู่เทศบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดย 
เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมอืง จงัหวดัลำาพนู ได้ผา่น
เกณฑก์ารประเมนิ เมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนื ระดบัภาค ประจำาป ี 
2561 ในระดับดี จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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เทศบาลตำาบลบ้านกลาง โทรศัพท์ 0-5309-0721-23 โทรสาร 0-5309-0711 ต่อ 115
เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน สายด่วน 1669 และ 0-5309-0648

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

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

     หมายเลขติดต่อภายในหน่วยงาน       ห้อง/กอง/แผนก  

              คณะผู้บริหาร 

901
902
903
904
905 

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี 1
รองนายกเทศมนตรี 2
ที่ปรึกษา, เลขานุการนายกเทศมนตรี
ห้องกิจการสภาฯ 

หัวหน้าส่วนราชการ

101
102 

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล 

สำานักปลัดเทศบาล

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

หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล
งานธุรการ, FAX
งานการเจ้าหน้าที่
หน้าห้องผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร 

กองคลัง

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

ผู้อำานวยการกองคลัง
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุฯ
งานพัฒนารายได้ 



90

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

      หมายเลขติดต่อภายในหน่วยงาน       ห้อง/กอง/แผนก

401
402, 403
404, 405 

ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานธุรการ 

กองช่าง

301
302
303, 304
305
306, 307 

ผู้อำานวยการกองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ฝ่ายการโยธา
งานผังเมือง
งานธุรการ

กองการศึกษา

501
502
503, 504 

ผู้อำานวยการกองการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษา
งานธุรการ 

กองสวัสดิการสังคม

601
602, 603
604 

ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานธุรการ 

กองวิชาการและแผนงาน

701
702
703
704, 705, 706
707, 708
709 

ผู้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานนิติการ
งานธุรการ
งานประชาสัมพันธ์
งานเสียงตามสาย 
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     หมายเลขติดต่อภายในหน่วยงาน       ห้อง/กอง/แผนก

หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลตำาบลบ้านกลาง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14 

สำานักงานเทศบาล
สำานักงานเทศบาล
สำานักงานเทศบาล
สำานักงานเทศบาล
สายตรงนายกเทศมนตรี
ห้องสมุดประชาชนตำาบลบ้านกลาง
ศูนย์เจริญวัย (เนิร์สเซอรี่)
อินเตอร์เน็ตประจำาสำานักงาน
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
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เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา
17 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา

28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ

13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)

23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช

5 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพร.9, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2562 วันรัฐธรรมนูญ 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นปี



PLANNER 2019

Notes

Notes

1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่

19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา



Notes

Notes

6 เมษายน 2562 วันจักรี 13-15 เมษายน 2562 วันสงกรานต์



Notes

Notes

1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงาน 18 พฤษภาคม 2562 วันวิสาขบูชา



Notes

Notes

16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา
17 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา

28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ



Notes

Notes

13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)

23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช



Notes

Notes

5 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพร.9, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2562 วันรัฐธรรมนูญ 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นปี
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1 อังคาร / Tuesday * วันขึ้นปีใหม่

2 พุธ / Wednesday

3 พฤหัสบดี / Thursday 4 ศุกร์ / Friday

มกราคม  2562



5 เสาร์ / Saturday

6 อาทิตย์ / Sunday

มกราคม  2562

7 จันทร์ / Monday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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8 อังคาร / Tuesday



มกราคม  2562

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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9 พุธ / Wednesday

10 พฤหัสบดี / Thursday

11 ศุกร์ / Friday 12 เสาร์ / Saturday
* วันเด็กแห่งชาติ



13 อาทิตย์ / Sunday

มกราคม  2562

14 จันทร์ / Monday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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15 อังคาร / Tuesday 16 พุธ / Wednesday
* วันครู



17 พฤหัสบดี / Thursday

18 ศุกร์ / Friday

มกราคม  2562

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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19 เสาร์ / Saturday 20 อาทิตย์ / Sunday



มกราคม  2562
21 จันทร์ / Monday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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22 อังคาร / Tuesday

23 พุธ / Wednesday 24 พฤหัสบดี / Thursday



25 ศุกร์ / Friday

26 เสาร์ / Saturday

27 อาทิตย์ / Sunday

มกราคม  2562

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

28 จันทร์ / Monday



29 อังคาร / Tuesday

30 พุธ / Wednesday

31 พฤหัสบดี / Thursday

มกราคม  2562

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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1 ศุกร์ / Friday

2 เสาร์ / Saturday

3 อาทิตย์ / Sunday

กุมภาพันธ์  2562
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4 จันทร์ / Monday



กุมภาพันธ์  2562
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5 อังคาร / Tuesday

6 พุธ / Wednesday

7 พฤหัสบดี / Thursday 8 ศุกร์ / Friday

* วันตรุษจีน



9 เสาร์ / Saturday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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กุมภาพันธ์  2562

10 อาทิตย์ / Sunday

11 จันทร์ / Monday 12 อังคาร / Tuesday



13 พุธ / Wednesday

14 พฤหัสบดี / Thursday

15 ศุกร์ / Friday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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กุมภาพันธ์  2562

16 เสาร์ / Saturday



17 อาทิตย์ / Sunday

18  จันทร์ / Monday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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กุมภาพันธ์  2562

19 อังคาร / Tuesday 20 พุธ / Wednesday
* วันมาฆาบูชา



21 พฤหัสบดี / Thursday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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กุมภาพันธ์  2562

22 ศุกร์ / Friday

23 เสาร์ / Saturday 24 อาทิตย์ / Sunday



25 จันทร์ / Monday

26 อังคาร / Tuesday

27 พุธ / Wednesday 28 พฤหัสบดี / Thursday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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กุมภาพันธ์  2562



1 ศุกร์ / Friday

2 เสาร์ / Saturday

3 อาทิตย์ / Sunday

มีนาคม 2562

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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4 จันทร์ / Monday



มีนาคม  2562

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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5 อังคาร / Tuesday

6 พุธ / Wednesday

7 พฤหัสบดี / Thursday 8 ศุกร์ / Friday



9 เสาร์ / Saturday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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มีนาคม 2562

10 อาทิตย์ / Sunday

11 จันทร์ / Monday 12 อังคาร / Tuesday



13 พุธ / Wednesday

14 พฤหัสบดี / Thursday

15 ศุกร์ / Friday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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มีนาคม 2562

16 เสาร์ / Saturday



17 อาทิตย์ / Sunday

18  จันทร์ / Monday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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มีนาคม  2562

19 อังคาร / Tuesday 20 พุธ / Wednesday



21 พฤหัสบดี / Thursday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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มีนาคม 2562

22 ศุกร์ / Friday

23 เสาร์ / Saturday 24 อาทิตย์ / Sunday



25 จันทร์ / Monday

26 อังคาร / Tuesday

27 พุธ / Wednesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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มีนาคม 2562

28 พฤหัสบดี / Thursday



มีนาคม 2562
29 ศุกร์ / Friday

30 เสาร์ / Saturday

31 อาทิตย์ / Sunday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality



1 จันทร์ / Monday

2 อังคาร / Tuesday

3 พุธ / Wednesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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เมษายน 2562

4 พฤหัสบดี / Thursday



5 ศุกร์ / Friday

6 เสาร์ / Saturday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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เมษายน 2562

7 อาทิตย์ / Sunday 8 จันทร์ / Monday

* วันจักรี
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9 อังคาร / Tuesday

เมษายน 2562

10 พุธ / Wednesday

11 พฤหัสบดี / Thursday 12 ศุกร์ / Friday



13 เสาร์ / Saturday

14 อาทิตย์ / Sunday

15  จันทร์ / Monday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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เมษายน 2562

16 อังคาร / Tuesday

* วันสงกรานต์

* วันสงกรานต์

* วันสงกรานต์



17 พุธ / Wednesday

18 พฤหัสบดี / Thursday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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เมษายน 2562

19 ศุกร์ / Friday 20 เสาร์ / Saturday



21 อาทิตย์ / Sunday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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เมษายน 2562

22 จันทร์ / Monday

23 อังคาร / Tuesday 24 พุธ / Wednesday



25 พฤหัสบดี / Thursday

26 ศุกร์ / Friday

27 เสาร์ / Saturday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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เมษายน 2562



29 จันทร์ / Monday

30 อังคาร / Tuesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
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28 อาทิตย์ / Sunday

เมษายน 2562



1 พุธ / Wednesday

2  พฤหัสบดี / Thursday

3 ศุกร์ / Friday

พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

4  เสาร์ / Saturday

* วันแรงงาน



5  อาทิตย์ / Sunday

6  จันทร์ / Monday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

พฤษภาคม 2562

7 อังคาร / Tuesday 8 พุธ / Wednesday



9 พฤหัสบดี / Thursday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

พฤษภาคม 2562

10 ศุกร์ / Friday

11 เสาร์ / Saturday 12 อาทิตย์ / Sunday

* วันพืชมงคล



13 จันทร์ / Monday

14 อังคาร / Tuesday

15 พุธ / Wednesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

พฤษภาคม 2562

16 พฤหัสบดี / Thursday



17 ศุกร์ / Friday

18 เสาร์ / Saturday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

พฤษภาคม 2562

20 จันทร์ / Monday19 อาทิตย์ / Sunday

* วันวิสาขบูชา



21 อังคาร / Tuesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

พฤษภาคม 2562

22 พุธ / Wednesday

23  พฤหัสบดี / Thursday 24 ศุกร์ / Friday



25 เสาร์ / Saturday

26 อาทิตย์ / Sunday

27  จันทร์ / Monday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

พฤษภาคม 2562

28 อังคาร / Tuesday



29 พุธ / Wednesday

30 พฤหัสบดี / Thursday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

พฤษภาคม 2562

31 ศุกร์ / Friday * วันงดสูบบุหรี่โลก



1 เสาร์ / Saturday

2 อาทิตย์ / Sunday

มิถุนายน  2562

3 จันทร์ / Monday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

4 อังคาร / Tuesday



5 พุธ / Wednesday

6 พฤหัสบดี / Thursday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

มิถุนายน  2562

7 ศุกร์ / Friday 8 เสาร์ / Saturday

* วันสิ่งแวดล้อมโลก



9 อาทิตย์ / Sunday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

มิถุนายน  2562

10 จันทร์ / Monday

11 อังคาร / Tuesday 12 พุธ / Wednesday



13 พฤหัสบดี / Thursday

14 ศุกร์ / Friday

15 เสาร์ / Saturday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

มิถุนายน  2562

16 อาทิตย์ / Sunday



17 จันทร์ / Monday

18 อังคาร / Tuesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

มิถุนายน  2562

19 พุธ / Wednesday 20  พฤหัสบดี / Thursday



21 ศุกร์ / Friday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

มิถุนายน  2562

22 เสาร์ / Saturday

23 อาทิตย์ / Sunday 24  จันทร์ / Monday



25 อังคาร / Tuesday

26 พุธ / Wednesday

27 พฤหัสบดี / Thursday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

มิถุนายน  2562

* วันต่อต้านยาเสพติดโลก



28 ศุกร์ / Friday

29 เสาร์ / Saturday

30 อาทิตย์ / Sunday

มิถุนายน  2562

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality



1 จันทร์ / Monday

2 อังคาร / Tuesday

3 พุธ / Wednesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

กรกฎาคม  2562

4 พฤหัสบดี / Thursday

* วันหยุดครึ่งปีธนาคาร



5 ศุกร์ / Friday

6 เสาร์ / Saturday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

กรกฎาคม  2562

8 จันทร์ / Monday7 อาทิตย์ / Sunday



9 อังคาร / Tuesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

กรกฎาคม  2562

10 พุธ / Wednesday

11  พฤหัสบดี / Thursday 12 ศุกร์ / Friday



13 เสาร์ / Saturday

14 อาทิตย์ / Sunday

15  จันทร์ / Monday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

กรกฎาคม  2562

16 อังคาร / Tuesday
* วันอาสาฬหบูชา



17 พุธ / Wednesday

18 พฤหัสบดี / Thursday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

กรกฎาคม  2562

19 ศุกร์ / Friday 20 เสาร์ / Saturday

* วันเข้าพรรษา



21 อาทิตย์ / Sunday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

กรกฎาคม  2562

22 จันทร์ / Monday

23 อังคาร / Tuesday 24 พุธ / Wednesday



25 พฤหัสบดี / Thursday

26 ศุกร์ / Friday

27 เสาร์ / Saturday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

กรกฎาคม  2562

28 อาทิตย์ / Sunday
* วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10



29 จันทร์ / Monday

30 อังคาร / Tuesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

กรกฎาคม  2562

31 พุธ / Wednesday



สิงหาคม  2562
1 พฤหัสบดี / Thursday

2 ศุกร์ / Friday

3 เสาร์ / Saturday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

4 อาทิตย์ / Sunday



5 จันทร์ / Monday

6 อังคาร / Tuesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

สิงหาคม  2562

7 พุธ / Wednesday 8  พฤหัสบดี / Thursday



9 ศุกร์ / Friday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

สิงหาคม  2562

10 เสาร์ / Saturday

11 อาทิตย์ / Sunday 12  จันทร์ / Monday
* วันแม่แห่งชาติ



13 อังคาร / Tuesday

14 พุธ / Wednesday

15 พฤหัสบดี / Thursday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

สิงหาคม  2562

16 ศุกร์ / Friday
* วันสารทจีน



17 เสาร์ / Saturday

18 อาทิตย์ / Sunday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

สิงหาคม  2562

19 จันทร์ / Monday 20 อังคาร / Tuesday



21 พุธ / Wednesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

สิงหาคม  2562

22 พฤหัสบดี / Thursday

23 ศุกร์ / Friday 24 เสาร์ / Saturday



26 จันทร์ / Monday

27 อังคาร / Tuesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

25 อาทิตย์ / Sunday

สิงหาคม  2562

28 พุธ / Wednesday



29  พฤหัสบดี / Thursday

30 ศุกร์ / Friday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

สิงหาคม  2562

31 เสาร์ / Saturday



2 จันทร์ / Monday

3 อังคาร / Tuesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

1 อาทิตย์ / Sunday

กันยายน  2562

4 พุธ / Wednesday



5  พฤหัสบดี / Thursday

6 ศุกร์ / Friday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

กันยายน  2562

7 เสาร์ / Saturday 8 อาทิตย์ / Sunday



9  จันทร์ / Monday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

กันยายน  2562

10 อังคาร / Tuesday

11 พุธ / Wednesday 12 พฤหัสบดี / Thursday



13 ศุกร์ / Friday

14 เสาร์ / Saturday

15 อาทิตย์ / Sunday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

กันยายน  2562

16 จันทร์ / Monday



17 อังคาร / Tuesday

18  พุธ / Wednesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

กันยายน  2562

19 พฤหัสบดี / Thursday 20 ศุกร์ / Friday
* วันเยาวชนแห่งชาติ



21 เสาร์ / Saturday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

กันยายน  2562

23 จันทร์ / Monday 24 อังคาร / Tuesday

22 อาทิตย์ / Sunday

* วันมหิดล



25 พุธ / Wednesday

26  พฤหัสบดี / Thursday

27 ศุกร์ / Friday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

กันยายน  2562



28 เสาร์ / Saturday

29 อาทิตย์ / Sunday

30  จันทร์ / Monday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

กันยายน  2562



1 อังคาร / Tuesday

2 พุธ / Wednesday

3 พฤหัสบดี / Thursday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

ตุลาคม  2562

4 ศุกร์ / Friday

* วันผู้สูงอายุสากล



5 เสาร์ / Saturday

6 อาทิตย์ / Sunday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

ตุลาคม  2562

7 จันทร์ / Monday 8 อังคาร / Tuesday



9  พุธ / Wednesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

ตุลาคม  2562

10 พฤหัสบดี / Thursday

11 ศุกร์ / Friday 12 เสาร์ / Saturday



14 จันทร์ / Monday

15 อังคาร / Tuesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

13 อาทิตย์ / Sunday

ตุลาคม  2562

16 พุธ / Wednesday

* วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)



ตุลาคม  2562
17  พฤหัสบดี / Thursday

18 ศุกร์ / Friday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

19 เสาร์ / Saturday 20 อาทิตย์ / Sunday



ตุลาคม  2562
21  จันทร์ / Monday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

22 อังคาร / Tuesday

23 พุธ / Wednesday 24 พฤหัสบดี / Thursday
* วันปิยมหาราช



ตุลาคม  2562
25 ศุกร์ / Friday

26 เสาร์ / Saturday

27 อาทิตย์ / Sunday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

28 จันทร์ / Monday



29 อังคาร / Tuesday

30  พุธ / Wednesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

ตุลาคม  2562

31 พฤหัสบดี / Thursday



1 ศุกร์ / Friday

2 เสาร์ / Saturday

3 อาทิตย์ / Sunday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

พฤศจิกายน  2562

4 จันทร์ / Monday



5 อังคาร / Tuesday

6  พุธ / Wednesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

พฤศจิกายน  2562

7 พฤหัสบดี / Thursday 8 ศุกร์ / Friday



9 เสาร์ / Saturday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

พฤศจิกายน  2562

11 จันทร์ / Monday 12 อังคาร / Tuesday

10 อาทิตย์ / Sunday

* วันลอยกระทง



13 พุธ / Wednesday

14  พฤหัสบดี / Thursday

15 ศุกร์ / Friday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

พฤศจิกายน  2562

16 เสาร์ / Saturday



17 อาทิตย์ / Sunday

18  จันทร์ / Monday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

พฤศจิกายน  2562

19 อังคาร / Tuesday 20 พุธ / Wednesday



21 พฤหัสบดี / Thursday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

พฤศจิกายน  2562

22 ศุกร์ / Friday

23 เสาร์ / Saturday 24 อาทิตย์ / Sunday



พฤศจิกายน  2562
25 จันทร์ / Monday

26 อังคาร / Tuesday

27  พุธ / Wednesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality



28 พฤหัสบดี / Thursday

29 ศุกร์ / Friday

30 เสาร์ / Saturday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

พฤศจิกายน  2562



2 จันทร์ / Monday

3 อังคาร / Tuesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

1 อาทิตย์ / Sunday

ธันวาคม  2562

4 พุธ / Wednesday

* วันเอดส์โลก



5  พฤหัสบดี / Thursday

6 ศุกร์ / Friday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

ธันวาคม  2562

7 เสาร์ / Saturday 8 อาทิตย์ / Sunday

* วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9, 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ



9  จันทร์ / Monday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

ธันวาคม  2562

10 อังคาร / Tuesday

11 พุธ / Wednesday 12 พฤหัสบดี / Thursday

* วันรัฐธรรมนูญ



13 ศุกร์ / Friday

14 เสาร์ / Saturday

15 อาทิตย์ / Sunday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

ธันวาคม  2562

16 จันทร์ / Monday



17 อังคาร / Tuesday

18  พุธ / Wednesday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

ธันวาคม  2562

19 พฤหัสบดี / Thursday 20 ศุกร์ / Friday



21 เสาร์ / Saturday

เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน
Annual report 2018 of Baanklang  Municipality

ธันวาคม  2562

23 จันทร์ / Monday 24 อังคาร / Tuesday

22 อาทิตย์ / Sunday

* วันคริสต์มาสอีฟ



ธันวาคม  2562
25 พุธ / Wednesday

26  พฤหัสบดี / Thursday

27 ศุกร์ / Friday
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28 เสาร์ / Saturday

* วันคริสต์มาส



29 อาทิตย์ / Sunday

30  จันทร์ / Monday
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ธันวาคม  2562

31 อังคาร / Tuesday * วันสิ้นปี
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Notes



กำาหนดการชำาระภาษี ประจำาปี 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำาระภาษี ตั้งแต่ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำาระภาษี ตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม 2562
ภาษีบำารุงท้องที่ ชำาระภาษี ตั้งแต่ มกราคม – เมษายน 2562
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีได้ที่ 
งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำาบลบ้านกลาง โทรศัพท์ 053-090721 ต่อ 212

คณะผู้จัดทำา Editorail Team 

ที่ปรึกษาและบรรณาธิการ 
นายอภิชาติ   เทพชา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายชูพงศ์  ธนพรหมาวิวัฒน์  รองปลัดเทศบาล
นางรณิดา เกตุเต็ม  หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล 
นางรัตนา   ปรีชานุกูล  ผู้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน และ
    รักษาการผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวาสนา ธรรมโคร่ง  ผู้อำานวยการคลัง
นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง ผู้อำานวยการกองช่าง
นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อำานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง 
    รักษาการผู้อำานวยการกองการศึกษา
นายดำารงค์  บุญกลาง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนรักษาการผู้อำานวยการ      
    กองสวัสดิการสังคม
กองบรรณาธิการ
นายธนพนธ์  ฟุ้งตระการพันธ์ุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
น.ส.ณัฐชฎาพร  อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำานาญการ
นายราชฤทธิ์    ธิแจ้  พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.พิมพ์พิศา   ทาส้าว  พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.ญาณิศา     มณีขัติย์ พนักงานจ้างทั่วไป


