แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ระยะ 5 ป
(พ.ศ.25๖0 – 256๔)

โดย
เทศบาลตําบลบานกลาง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ก
คํานํา
การจัดทํ าแผนปฏิบัติการดานปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบานกลาง (พ.ศ.๒๕๖0 ๒๕6๔) เปนเครื่องมือทางการบริหารใชในการสรางภูมิคุมกั นสําหรับคนปฏิ บัติดี ปฏิบัติชอบ ไดทํางานให
บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น และไมทําใหคนในทองถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทํางานของ
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งจะเปนกลไกสําคัญในการปองกันไมใหมีการใชอํานาจหนาที่ในการ
บริหารราชการโดยมิชอบไดอีกทางหนึ่ง และการจัดทําแผนปฏิบัติดานปองกันการทุจริตยังเปนขอเสนอการ
บริหารงานดานคุณธรรม ความซื่อตรง โปรงใส ทั้งนี้ไดมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกันระหวางเทศบาล
ตําบลบานกลางกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งขอตกลงไดเริ่มใน
ระยะที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
และระยะที่ ๒ ตั้งแตสนที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ –วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประกอบกับเพื่อใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหน วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessmant : ITA) ประกอบดวย ๔ มิติ คือ มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ,มิติที่ ๒ การบริหาร
ราชการเพื่อปองกันการทุจริต, มิ ติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมี สวนรวมของภาคประชาชน, มิ ติที่ ๔
การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหเทศบาลไดยึดหรือมีความมุงมั่นที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถิ่น มีการบริหารงานเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในตําบลบานกลาง และเพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและขยายผลหรือขยายเครือขายความ
รวมมือตอไป หรืออีกสวนหนึ่ง เพื่อใหไดทราบถึงแนวคิด มีทัศนคติ มีมุมมองตอการพัฒนาเทศบาลตําบลบาน
กลาง ซึ่งเป นองคกรปกครองสวนท องถิ่นที่ จะตองบริการประชาชน และสอดคลองกับวิสัยทัศนการพัฒนา
ตํ าบลที่ กําหนดไวคือ“เมื องอุ ตสาหกรรมปลอดมลพิ ษ เศรษฐกิ จพั ฒนา การศึ กษาชั้ นนํ า วั ฒนธรรมดี งาม
ธรรมาภิ บาลเพื่ อ ประชาชน เป ยมล นคุ ณภาพชี วิต” และสอดคล องกั บแผนยุ ท ธศาสตร ก ารป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต เทศบาลตําบลบานกลาง โดยไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาดานการปองกันการทุจริตไว
คือ “เทศบาลตําบลบานกลาง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทุกภาคสวนรวมกันปองกันและปราบปราม
การทุจริต” จึงสรางสรรคสิ่งที่มีคุณคาใหเกิดประโยชนแกสังคม ชุมชน ประชาชนในทองถิ่น และองคกรตอง
ปฏิบัติงานอยางไรจึงจะไดรับการยอมรับ เชื่อถือในความมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพ
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการปองกันการทุ จริตสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะเปนประโยชน และมีสวนชวยใหผูบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลบานกลางแสดงเจตจํานงในการ
ตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม เพื่อบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่กําหนดไววา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุ จริต”และ
บริหารงานดวยคุณธรรม ความซื่อตรง ความโปรงใสรวมทั้งมีความเขมแข็งในการบริหารราชการ เอื้อประโยชน
สุขใหกับประชาชนในตําบลบานกลาง และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตของเทศบาลตอไป
คณะผูจัดทํา
พฤษภาคม ๒๕๖๐

สารบัญ
สวนที่ 1 บทนํา

หนา

องคประกอบ: ประกอบดวย
- แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการ
ปองกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564)
- การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
- หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)
- วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
- เปาหมาย
- ประโยชนของการจัดทําแผน

1
3
5
7
8
8

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

องคประกอบ: ประกอบดวย
- แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป

9

(พ.ศ. 25๖0- 25๖๔)

สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

องคประกอบ: ประกอบดวย
- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔) แยกตาม 4 มิติ

ภาคผนวก

39

สวนที่ 1

1

แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการปองการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕6๔)
เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
.....................................
สืบเนื่องจากคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครั ฐ ในคราวการประชุ มเมื่ อวั นที่ ๒๗ พฤศจิก ายน ๒๕๕๑ มี มติ เห็ นชอบกรอบยุ ทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ที่ไดกําหนดยุทธศาสตรไว ๔ ประการ คือ ยุทธศาสตร
ที่ ๑) เสริมสรางจิ ตสํานึ ก คานิ ยม ให หน วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาล ยุทธศาสตรที่ ๒)
บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ยุทธศาสตรที่ ๓) เสริมสราง
ความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และยุทธศาสตรที่ ๔) พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
ของรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประกอบกับเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmant : ITA)
ประกอบดวย ๔ มิติ คือ มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ,มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต, มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน, มิติที่ ๔ การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐไดใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดสัมฤทธิผลอยางเปนรูปธรรม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอ
เมืองลําพู น จังหวัดลําพู น ในฐานะองคกรปกครองสวนท องถิ่น จึงไดเล็งเห็นความสําคัญในดานการป องกัน
การทุจริตในการบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชนสุขแกประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการใหมีคุณธรรม ความซื่อตรง โปรงใส ประกอบกับเทศบาล
ไดลงนามบันทึกขอตกลงรวมมือกันในดานการเปน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการ
ทุจริต เพื่อใหเปนองคกรแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู และขยายผลหรือขยายเครือขายการปองกันการทุจริตไป
ยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ โดยบันทึกขอตกลงนี้ มีผลบังคับใชมีกําหนดระยะเวลาสามป เริ่มตั้งแตวันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)จึงจัดทํา
แผนปฏิบัติงานดานปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลบานกลาง (พ.ศ.๒๕๕9 –๒๕60) และ
ปจจุบันเทศบาลตําบลบานกลาง ไดมีความพรอมที่จะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกัน
การทุ จริ ตต อไป ในระยะที่ 2 (ป งบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562) ร วมกับสํานั กงาน ป.ป.ช. ต อไป และ
เทศบาลตําบลบานกลาง ไดรวบรวมและจัดทําแผนการปองกันการทุจริต ระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖0 –๒๕๖๔)
เพื่ อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาด วยการปองกันและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessmant : ITA) ประกอบด วย ๔ มิ ติ คื อ มิ ติที่ ๑ การสร างสังคมที่ ไม ท นต อการ
ทุจริต ,มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต, มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน, มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิ บัติราชการขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น

2

โดยมีขอบเขตและแนวทางการรวมมือ
๑. สํานักงาน ป.ป.ช. จะรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังนี้
1.๑) ใหการสนับสนุนดานวิชาการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยอาจจัดใหมี
การประชุม /สัมมนาทางวิชาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดานการปองกันการทุจริตและ
ผูเกี่ยวของทั่วไป
1.๒) สนั บสนุนสื่อทางวิชาการและสื่อประชาสั มพั นธตางๆที่ เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต
1.๓) ส งเสริมให อ งค กรปกครองส วนท อ งถิ่ น ต นแบบ ด านการป อ งกั นการทุ จริ ต ขยาย
เครือขายการปองกันการทุจริตไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่นๆ
1.๔) ติดตามเพื่อประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดานการ
ปองกัน การทุจริต ทุกรอบปงบประมาณหรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม

๒. เทศบาลตําบลบานกลาง จะรับผิดชอบการดําเนินการ ดังนี้
2.๑) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการองคกรปกครองทองถิ่นตนแบบดานการปองกันการทุจริต
ประจําป ๒๕๕7 – ๒๕๕8 และที่จะไดดําเนินการใหมีแผนในลักษณะเดียวกันนี้ ในป ๒๕๕9 – ๒๕60
๒.๒) ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖0-๒๕๖๔)
2.3) ใหการสนับสนุนในการศึกษาดูงาน และใหความรูหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และการปองกันการทุจริตแกองคกร กลุมและบุคคลที่สนใจ
2.4) สงเสริมใหมีการขยายเครือขายการปองกันการทุจริตไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงอื่นๆ
2.5) ใหความรวมมือในการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลความกาวหนา
ปญญาอุปสรรค ใหสํานักงาน ป.ป.ช. ทราบตามระยะเวลาที่เหมาะสม

๓. ผูประสานงาน
เพื่ อใหการปฏิ บัติงานระหวางหนวยงานทั้งสองฝายเกิ ดความคล องตัวและมี ประสิทธิภาพ
จึงไดมอบหมายใหผูประสานงานระหวางหนวยงาน ดังนี้
๓.๑ เทศบาลตําบลบานกลาง ใหปลัดเทศบาลตําบลบานกลาง หรือผูที่นายกเทศมนตรีตําบล
บานกลางไดมอบหมายเปนผูประสานงาน
๓.๒ สํ านั ก งาน ป.ป.ช. ให ผูอํ านวยการสํ านั ก ป อ งกั น การทุ จริ ต ภาคการเมื อ งหรื อ ผู ที่
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายเปนผูประสานงาน
เพื่ อให เกิ ดประโยชน ตอการพั ฒนาเทศบาลตํ าบลบ านกลาง และบริหารงานด วยคุ ณธรรม
ความซื่อตรง ความโปรงใส รวมทั้งมีความเขมแข็งในการบริหารราชการ เอื้อประโยชนสุขใหกับประชาชนใน
ตําบลบานกลาง และยกระดับมาตรฐานในการปองกั นการทุ จริตของเทศบาลตอไป จึ งได ดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน ดานการปองกันการทุจริตของเทศบาล
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การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิ เคราะห ความเสี่ ยงในการเกิ ดการทุ จริ ตในองค กรปกครองส วนท องถิ่ นมี วัตถุป ระสงค เพื่ อ
ต องการบ งชี้ ความเสี่ ยงของการทุ จริตที่ มีอยู ในองค กรโดยการประเมิ นโอกาสของการทุ จริ ตที่ อาจเกิ ดขึ้ น
ตลอดจนบุ คคลหรือหนวยงานที่ อาจเกี่ยวของกับการทุจริตเพื่อพิ จารณาวาการควบคุมและการป องกันการ
ทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การทุจริตในระดับทองถิ่นพบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่นไดแกการ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นแมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพื่อใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิ ดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได
ดังนี้
๑) โอกาสแมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็งกฎหมายกฎระเบียบไมรัดกุมและอํานาจหนาที่โดยเฉพาะ
ขาราชการระดับสูงที่เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวยได
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การวิเคราะหจุดแข็ง-จุดอาน ดานบุคลากร โดยใชขอมูลจากการวิเคราะห SWOT ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรของสํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน.
เพื่อประกอบการพิจาณาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

จุดแข็ง

จุดออน

๑. คณะผูบริหารและบุคลากรมีความสามารถ
เฉพาะตัวสูง
๓.ผูใตบังคับบัญชาสามารถเรียนสั่งสมประสบการณ
จากผูบังคับบัญชา
๔.บุคลากรสวนใหญรักความยุติธรรม
๕.บุคลากรมีความซื่อสัตยสุจริต มีการทํางานเปนทีม
๖. บุคลากรมีความหลากหลายในประสบการณ

๘. บุคลากรในหนวยงานมีอายุไมมากพรอมเรียนรูสิ่ง
ใหม ๆ และมีความเปนทีม
๙.บุคลากรสายงานหลักมีความมุงมั่นตั้งใจในการ
ทํางานแมไดไดรับการฝกฝน

๑.บุคลากรขาดความกระตือรือรน ในการทํางาน
๓. การทํางานไมตรงกับตําแหนงกับความรู
ความสามารถ
๔. บุคลากรบางสวนยังขาดจิตสํานึก ความรับผิดชอบ
งานในหนาที่
๕. บุคลากรยังมีการจับกลุมเปนกลุมยอย
๖.บุคลากร มีการปฏิบัติงานที่หลากหลายหนาที่ ทํา
ใหการปฏิบัติงานไมเต็มความสามารถ และไมมีเวลา
ในการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของ
ทางราชการ
๘.บุคลากรมีไมเพียงพอไมเปนมืออาชีพขาดทักษะ
ประสบการณในการทํางาน
๙. การจัดวางคนไมเหมาะสมกับงาน

.............................................................
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๑.๑ หลักการและเหตุผล
ตามหลั กของรั ฐธรรมนู ญฉบั บป จจุ บัน ได บัญญั ติ ให รัฐจะต องให ความเป นอิ สระแก องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกร
ปกครองส วนท องถิ่นเป นหนวยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้ งมี สวนรวมในการตัดสินใจแกไข
ปญหาในระดับพื้นที่ โดยทองถิ่นตองไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหมีความเขมแข็งในการบริหารโดยอิสระใน
การกําหนดนโยบาย การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและตามหลักของธรรมาภิบาลทองถิ่น นับเปนหัวใจ
สํ าคั ญยิ่ งของการส งเสริ มประชาธิ ป ไตยและการกระจายอํ านาจให แก อ งค ก รปกครองส วนท องถิ่ น และ
ขับเคลื่อนใหเทศบาลเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยใหมีความสมบูรณ จึงจําเปนตองสงเสริมให
เกิ ด วั ฒ นธรรมพร อ มทั้ งส งเสริ ม กระบวนการมี ส วนร วมของประชาชนในการเข าร วมบริ ห าร ส งเสริ ม
กระบวนการเรียนรู การเปดเผยขอมูลขาวสาร และสรางระบบเปด (open system) ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่กระทําใหเห็นถึงความโปรงใสในการบริหารงานและความรับผิดชอบ ในจริยธรรมและคุณธรรมของ
ผูบริหารทองถิ่น
เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริหารจัดการโดยยึดหลักกระบวนการมี
สวนรวมและความโปรงใส โดยเปนแบบอยางในแงของการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส และการใหภาค
ประชาสังคม (civil society)เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการของเทศบาลใหมากที่สุด โดยการกระทําที่
เปนแบบอยางที่ดีใหภาคพลเมือง กลุมประชาชน อาสาสมัคร บทบาทสตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีสวนใน
การตัดสินใจในกิจการของเทศบาล ภายใตการบริหารราชการตามแนวทางพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส
ความวา
พระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหัว ได ทรงตั้ งพระราชปณิ ธานไววา“จะปกครองแผ นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” พระราชปณิธานไดทรงแสดงออกอยางเปนรูปธรรมผานทางพระดํารัส
เพื่อใหแงคิดตอสังคมไทยในวาระตางๆ และผานทางพระราชจริยาวัตรของพระองคอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
สมควรอยางยิ่งที่คนไทยทุกคนจะนํามาศึกษาเรียนรู ทําความเขาใจและยึดถือเปนแนวทางการดํารงชีวิตและ
การประกอบสั มมาอาชี พเพื่ อความเจริญรุงเรืองของตนเองและครอบครัวรวมทั้ งความเจริ ญกาวหน าของ
ประเทศชาติและสวนรวม โดยมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย สุจริต ที่สมควรอยางยิ่งในการใช
เปนแนวทางในการดําเนินไดแก
“คนที่ ไม มีค วามสุ จริ ต คนที่ ไม มี ความมั่ นคง ชอบแต มัก ง าย ไม มีวัน ที่ จะสร างสรรค
ประโยชนสวนรวมที่สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปน
คุณประโยชนแทจริงไดสําเร็จ”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒
“ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนตองมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร ตองรูจัก
คิด พิจารณาดวยปญญา และความรอบคอบ ยึดมั่นในความสามัคคีและความซื่อสัตยสุจริตถือเอาประโยชน
สวนรวมเปนจุดประสงคสําคัญจึงจะสามารถปฏิบัติงานตางๆ ใหสําเร็จผลโดยสมบูรณได...”
พระราชดํารัส ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร
ประจําจังหวัดนาน ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๒
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“...คนเราถ าพอในความต องการ มั นก็ มีความโลภน อย เมื่ อมีความโลภน อยก็เบี ยดเบี ยนคนอื่ นน อย ถ ามี
ความคิดอันนี้มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณซื่อตรงไมโลภอยางมาก คนเราก็อยู
เปนสุข...”
พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขามาเฝาฯถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๔๒
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน เมษายน ๒๕๒๘
“...การทํ างานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสุจริตกายสุจริตใจดวยความคิดความเห็ นที่เปนอิสระปราศจากอคติ
และด วยความถู กต องตามเหตุตามผล จึ งจะช วยให งานบรรลุ จุดมุ งหมายและประโยชน ที่พึงประสงค โดย
ครบถวนแทจริง...”
“...ขาพเจาใครขอใหทานทั้งหลายจงมั่นอยูในความซื่อสัตยสุจริต ถือเอาประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง เพราะ
คุณธรรมอันนี้เปนมูลฐานอันสําคัญที่ จะยังความเจริญ และความเปนปกแผนแกสังคมเปนบอเกิดแหงความ
สามัคคี กลมเกลียว ความซื่อสัตยสุจริตที่วานี้ หมายถึง ความสุจริตซื่อตรงตอหนาที่การงาน ตอตนเองและตอ
ผูอื่นที่เกี่ยวของ มีเจตนาบริสุทธิ์ไมเอารัดเอาเปรียบ สําหรับทานที่ใชวิชากฎหมายยอมกินความถึงการรักษา
ความเปนธรรม ไมบิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมาย เพื่อประโยชนของตนเองดวยความซื่อสัตยสุจริตจะ
เปนเสมือนหนึ่งเกราะคุมภัยแกทานตลอดไป ดังบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ที่วา..สุจริตคือเกราะบัง สารทพอง”
พระราชดํารัส การพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พฤษภาคม ๒๕๔๙
“ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมีความรูมาก
แตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ”
พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะคณาจารยโรงเรียนตางๆ
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓
เพื่อนอมนําแนวทางการดําเนินการตามพระบรมราโชวาทขางตนมาใชในการปฏิบัติงาน จึงควรมี
แนวทาง คือ โปรงใส ซื่อสัตย ซื่อตรง สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีสวนรวมและตรวจสอบไดประกอบการกับ
เทศบาลตําบลบานกลางไดดําเนินการเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม เริ่มตนจาก
โครงการการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการปองการทุจริตฯ ตามโครงการประชาศึกษาและ
ชุมชนสัมพันธ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยความรวมมือจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
แห งชาติ ต อมาเทศบาลตํ าบลบ านกลางได จัด ตั้ งศู นย ก ฎหมายชุ มชนเทศบาลตํ าบลบ านกลางขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อรับเรื่องราวและรับแจงเหตุการณรองทุกข หรือรองเรียนเรื่องการปฏิบัติงานที่มิชอบหรือทุจริต
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ตอหนาที่ เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ในป ๒๕๕๑ เทศบาลตําบลบานกลางไดรับรางวัล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการผานเกณฑมาตรฐานการประเมิน ของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติจังหวัดลําพูน ในป ๒๕๕๒ เทศบาลตําบลบานกลาง ไดรับรางวัลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัลสนับสนุนจากสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในป ๒๕๕๓ เทศบาลตําบลบานกลาง ไดรับรางวัลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัลสนับสนุนจากสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในป ๒๕๕๔ เทศบาลตําบลบานกลาง ไดรับรางวัลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัลสนับสนุนจากสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุ จริตแห งชาติ และในป ๒๕๕๕ เทศบาลตํ าบลบานกลาง ได รับรางวัลองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัลสนับสนุนจาก
สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอีกครั้ง
จากการดํ าเนิ น งาน เทศบาลได มีก ารปฏิ บัติ งานอย างเป นรู ป ธรรม มี ก ารต อยอดขยายผล
โครงการ โดยเนนสรางจิตสํานึกและกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สร างกลไกพั ฒ นาระบบการตรวจสอบ ตลอดจนสร างขวัญกํ าลั งใจให ประชาชน พนั กงานเจ าหน าที่ ให มี
คุณธรรม จริยธรรมไดเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม จึงทําใหเทศบาลไดรับรางวัลจากสํานักงาน ป.ป.ช. เปนปที่สี่
ซึ่งถือเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงแรก ในประเทศที่ไดรับรางวัลดังกลาวสี่ปตอเนื่อง
ดั งนั้ น เพื่ อเปนการสานต อโครงการ กิ จกรรม และให ความรู แก เครื อข ายป องกั นการทุ จริ ต
รวมถึง การริเริ่มปลูกฝงคุณธรรมแกเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป จึงไดดําเนินการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และวินัย สรางตนแบบคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
ยั่ งยื นรวมถึ งขยายผลไปรวมกั บ ความซื่ อตรง ส งเสริ มให ป ระชาชนเข ามามี สวนร วมในการป องกั น และ
ปราบปรามการทุ จริ ต จั ด ทํ า และขั บ เคลื่ อนมาตรฐานความโปร งใสของเทศบาลตํ าบลบ านกลาง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบ การใชอํานาจ ปองกันและขจัดทุจริต พัฒนากลไกพิทักษทรัพยสินแผนดินพัฒนา
และบั งคั บใช กฎหมายอยางมี ประสิ ทธิภ าพ สรางกลไกรองรับภารกิ จ พั ฒนาประสิ ท ธิภาพการปฏิบัติงาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน พัฒนาองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสรางขวัญและกําลังใจบุคลากร จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบานกลาง เพื่อนําเสนอแผนปฏิบัติ
การฯ และผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติฯ ตอคณะกรรมการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ
ดานการปองกันการทุจริต
ทั้งนี้ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน และผลของการปฏิบัติตามแผนดานการปองกันการทุจริต
ของเทศบาลตําบลบานกลาง มีลักษณะเดนที่มีความสอดคลองเป น อปท.ต นแบบ คือมีคุณลักษณะองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต ๕ มิติตามที่สํานักงาน ป.ป.ช.กําหนดประกอบดวย มิติ
ที่ ๑ ดานการปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนัก มิติที่ ๒ ดานการบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต มิติ
ที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน มิติที่ ๔ ดานการเสริมสรางและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ อปท. และมิติที่ ๕ ดานความพรอมในการเปนตนแบบดังกลาว
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๑.๒. วัตถุประสงค
๑.๒.๑ เพื่อใหองคเปนตนแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อเสริมสรางจิตสํานึก
และคานิยมใหมโดยยึดหลักคุณธรรม ความซื่อตรง
๑.๒.๒ เพื่อเปนการบูรณาการทุกภาคสวน ในการเสริมสรางและพัฒนาเครือขายความซื่อตรงโปรงใส
ตําบลบานกลาง
๑.๒.๓ เพื่อสงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
๑.๒.๔ เพื่อสรางกลไก และพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาที่ใหมีความ
เขมแข็ง มีประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลอยางจริงจังและตอเนื่อง
๑.๒.๕ เพื่อใหทุกภาคสวนมีความเชื่อมั่น ศรัทธาตอองคกร
๑.๒.๖ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ และประชาชน ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย ซื่อตรง สุจริต เปนแบบอยางที่ดีแกสังคมไทย
๑.๓ เปาหมาย
๓.๑ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง
๓.๒ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานกลาง
๓.๓ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง เทศบาลตําบลบานกลาง
๓.๔ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนตําบลบานกลาง
๓.๕ กลุมองคกรชุมชน กลุมธุรกิจเอกชน กลุมเยาวชน กลุมภาคราชการ กลุมสถาบันศาสนา/มูลนิธิ/
สมาคม
๓.๖ ประชาชนตําบลบานกลาง
๑.๔. ประโยชนของการจัดทําแผนปฏิบัติดานการปองกันการทุจริตของเทศบาล
๑.๔.๑. เพื่ อเป นเครื่องมื อที่ ชวยให เทศบาลสามารถดํ าเนิ นการพั ฒนาบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค และ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๔.๒ เพื่อใหเทศบาลใชเปนกรอบในการพิจารณาและเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนา
ดานคุณธรรม ความซื่อตรง โปรงใส
๑.๔.๓ เพื่ อเป นมาตรการที่ แสดงถึ งความเกี่ ยวเนื่ องกั นและมี ความเขื่ อมโยง ระหว างงบประมาณ
รายจายประจําปกับแผนปฏิ บัติการด านการป องกั นการทุ จริตที่ มีคุณลักษณะองค กรปกครองสวนท องถิ่ น
ประกอบกั บเพื่ อใหสอดคลองกั บยุทธศนาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessmant : ITA) ประกอบดวย ๔ มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
.......................................

สวนที่ 2

สวนที่ ๒
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป
(พ.ศ. 25๖0 - 25๖๔)
ชื่อหนวยงาน.......เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
มิติ
1. การ
สราง
สังคมที่ไม
ทนตอ
การทุจริต

ภารกิจตาม
มิติ
1.1 การสราง
จิตสํานึกและ
ความ
ตระหนักทั้ง
ขาราชการ
และฝาย
ประจําของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น

ป 25๖0
โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
1.1.1 โครงการจัดงาน ๘0,000
วันเทศบาล

ป 25๖๑
ป 25๖๒
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
๘0,000
๘0,000

ป 25๖๓
งบประมาณ
(บาท)
๘0,000

ป 25๖๔
หนวยงาน
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
๘0,000
สํานักปลัด
เทศบาล

1.๑.๒ โครงการ
เทศบาลสีขาว

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

กองวิชาการ
และแผนงาน

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา 16

๑.๑.๓ โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม
แกบุคลากรในสังกัด
เทศบาลตําบลบานกลาง
๑.๑.๔ โครงการสงเสริม
ขวัญกําลังใจและ
ความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพครู
๑.๑.๕ โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
ในสังกัดเทศบาล
ตําบลบานกลาง
๑.๑.๖ มาตรการ
“สงเสริมการปฏิบัติ
งานตามประมวล
จริยธรรมคุณธรรม
ของเทศบาลตําบล
บานกลาง”
๑.๑.๗ มาตรการ
“สงเสริมสราง
องคความรู
ดานการตอตาน
การทุจริต”
๑.๑.๘ กิจกรรมให
ความรูเรื่อง ผลประ
โยชนทับซอนของ
เทศบาล

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

สํานักปลัด
เทศบาล

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองการศึกษา

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๖๕

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

สํานักปลัด
เทศบาล

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๐

-

-

-

-

-

สํานักงาน
ปลัดเทศบาล
และ
กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

ทุกกอง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

หมายเหตุ
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๐

10

มิติ

ภารกิจตาม
มิติ
1.1 การสราง
จิตสํานึกและ
ความ
ตระหนักทั้ง
ขาราชการ
และฝาย
ประจําของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๑.๑.๙ มาตรการ
“จัดทําคูมือการ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน”
๑.๑.๑๐ มาตรการ
“ปลูกฝงองคความรู
ใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับ
Conflict
of Interest”
๑.๑.๑๑ โครงการ
บริหารจัดการดานฝก
อบรมและ
การเดินทาง
ปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสังกัด
เทศบาล
๑.๑.๑๒ โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น และ
ผูนําทองถิ่น
๑.๑.๑๓ โครงการ
อบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
ผูบริหารเทศบาล
ตําบลบานกลาง
๑.๑.๑๔ โครงการ
ปฐมนิเทศพนักงาน
จางในสังกัดเทศบาล
๑.๑.๑๕ โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
การจัดเก็บรายได
๑.๑.๑๖ โครงการ
จัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน
๑.๑.๑๗ โครงการ
ฝกอบรมทบทวน
อปพร.
ตําบลบานกลาง
๑.๑.๑๘ โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ของเทศบาล
ตําบลบานกบลาง

ป 25๖0
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๑
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๒
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๓
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๔
หนวยงาน
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
กองวิชาการ
และแผนงาน

หมายเหตุ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

สํานัก
ปลัดเทศบาล

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๙

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

สํานัก
ปลัดเทศบาล

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๙

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

สํานัก
ปลัดเทศบาล

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๑

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองคลัง

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองคลัง

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๒
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๓
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๓

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

สํานัก
ปลัดเทศบาล

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๕

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

สํานัก
ปลัดเทศบาล

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๕
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มิติ

ภารกิจตาม
มิติ
1.1 การสราง
จิตสํานึกและ
ความ
ตระหนักทั้ง
ขาราชการ
และฝาย
ประจําของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น

1.2 การสราง
จิตจิตสํานึก
และความ
ตระหนัก
แกประชาชน
ทุกภาค
สวนในทองถิ่น

ป 25๖0
งบประมาณ
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ป 25๖๑
งบประมาณ
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ป 25๖๒
งบประมาณ
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ป 25๖๓ ป 25๖๔
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

หนวยงาน
ผูรับผิดชอ หมายเหตุ
บ
สํานัก
อยูในแผน
ปลัดเทศบาล พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๕

๓๐,๐๐๐

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

กองวิชาการ อยูในแผน
และแผนงาน พัฒนาสี่ป
หนา ๒๑๖

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

กองการศึกษา อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๖๖

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

กองการศึกษา อยูในแผน
(โรงเรียน
พัฒนาสี่ป
เทศบาล ๑ หนา ๑๖๘
บานกลาง)

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

1.2.1 กิจกรรม "วัน
รณรงคความซื่อตรงของ
สังคมไทย"
๑.๒.๒ โครงการ
๑๕๐,๐๐๐
วันสําคัญทางศาสนา

-

-

-

-

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

1.2.๓ โครงการ
๔0,000
เสริมสรางความรู ความ
เขาใจ เรื่อง
ประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมของประชาชน
๑.๒.๔ โครงการ
๕0,000
เสริมสรางความ
สามัคคีปรองดอง
ของประชาชนใน
เขตพื้นที่ตําบล
บานกลาง

๔0,000

๔0,000

๔0,000

๔0,000

สํานัก
อยูในแผน
ปลัดเทศบาล พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๙
กองวิชาการ ไมใชงบ
และ
ประมาณ
แผนงาน
กองการศึกษา อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๖
สํานัก
อยูในแผน
ปลัดเทศบาล พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๖

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๑.๑.๑๙ โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่เทศกิจ
ของเทศบาลตําบล
บานกลาง
๑.๑.๒๐ โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศภายใน
หนวยงานของ
เทศบาลตําบล
บานกลาง
๑.๑.๒๑ โครงการ
เสริมสรางความ
เขมแข็งและเพิ่ม
ทักษะการจัด
การเรียนรูของ
บุคลากรสังกัด
เทศบาล
๑.๑.๒๒ โครงการ
เสริมสรางการ
จัดการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนของ
โรงเรียนเทศบาล ๑
บานกลาง
๑.๑.๒๓
โครงการ ๕ ส.

สํานัก
อยูในแผน
ปลัดเทศบาล พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๖
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มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๑.๒.๕ โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ
ในโรงเรียน
ปจฉิมาลัย
๑.๒.๖ โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพ
ชีวิตสตรีใน
โรงเรียน
มัชฌิมาลัย
๑.๒.๗ โครงการ
เฝาระวังการคา
มนุษยคุมครอง
เด็กในชุมชนและ
การปองกันความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี
และบุคคลใน
ครอบครัว
๑.๒.๘ โครงการ
ชําระภาษีดวยใจ
โปรงใส ตรงเวลา
๑.๒.๙ โครงการ
ฝกอบรมคายครอบครัว
คุณธรรม อิ่มรัก ปนสุข
๑.๒.๑๐ โครงการ
อบรมใหความรู
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
แหลงน้ําสาธารณะ การ
บุกรุกลําน้ําสาธารณะใน
เขตพื้นที่ตําบลบาน
กลาง
๑.๒.๑๑ โครงการ
ศักยภาพผูนําทองถิ่น
คณะทํางานศูนยพัฒนา
ครอบครัวและสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลบาน
กลาง

ป 25๖0
งบประมาณ
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐

ป 25๖๑
งบประมาณ
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐

ป 25๖๒
งบประมาณ
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐

ป 25๖๓
งบประมาณ
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐

ป 25๖๔
หนวยงาน
งบประมาณ ผูรับผิดชอ หมายเหตุ
(บาท)
บ
๑,๐๐๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๔

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๕

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๘

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

กองคลัง

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

-

-

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

-

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๔
กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๒
กองสาธารณ อยูในแผน
สุขและสิ่งแวด พัฒนาสี่ป
ลอม
หนา ๑๔๕

กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๘

13
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ
1.3 การปลุก
จิตสํานึกและ
สรางความ
ตระหนักแก
เด็กและ
เยาวชน

ป 25๖0
ป 25๖๑
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
๔0,000
๔0,000

ป 25๖๒
งบประมาณ
(บาท)
๔0,000

ป 25๖๓
งบประมาณ
(บาท)
๔0,000

ป 25๖๔
งบประมาณ
(บาท)
๔0,000

๑.๓.2 โครงการ
โรงเรียนสีขาว"โตไป
ไมโกง"

50,000

50,000

50,000

50,000

๑.๓.3 การจัด
กิจกรรม"วันรณรงค
ความซื่อตรงของ
สังคมไทย''
๑.๓.๔ โครงการ
การบริหารจัดการ
โรงเรียนเทศบาล ๑
บานกลาง"รูปแบบ
โรงเรียนเล็กใน
โรงเรียนใหญ''
๑.๓.๕ กิจกรรม
"หมูบานคุณธรรม"

-

-

-

-

-

-

๑.๓.๖ กิจกรรม
”หองเรียนคุณธรรม”

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1.3.1 โครงการ
เทศบาลสีขาว

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองวิชาการ
และแผนงาน

อยูในแผน
พัฒนาสามป
หนา 190

50,000

กองวิชาการ
และแผนงาน

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

อยูในแผน
พัฒนาสามป
(เพิ่มเติม)
หนา ๑๖
ไมใชงบ
ประมาณ

-

-

-

กองการศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล ๑
บานกลาง)

ใชงบบริหาร
จัดการของ
โรงเรียน

-

-

-

-

ใชงบบริหาร
จัดการของ
โรงเรียน

-

-

-

-

-

๑.๓.๗ โครงการ
วันเด็กแหงชาติ

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

กองการศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล ๑
บานกลาง)
กองการศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล ๑
บานกลาง)
กองการศึกษา

๑.๓.๘ โครงการเขา
รวมชุมนุมลูกเสือ
ระดับเขตและ
ระดับประเทศ
๑.๓.๙ โครงการ
ฝกอบรมเสริม
เพิ่มรายไดแกกลุม
เยาวชนตําบล
บานกลาง
๑.๓.๑๐ โครงการ
พัฒนาระบบงาน
คุมครองเด็กชุมชนใน
ตําบลบานกลาง
๑.๓.๑๑ โครงการ
เสริมสรางทักษะชีวิต
แกเด็กและเยาวชน
ตําบลบานกลาง
๑.๓.๑๒ โครงการ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในชุมชน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

กองการศึกษา

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

กองสวัสดิการ
สังคม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๔

๑๐0,000

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองสวัสดิการ
สังคม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๖

๑๐0,000

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองสวัสดิการ
สังคม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๒

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

กองสวัสดิการ
สังคม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๒

๑๐0,000

ใชงบบริหาร
จัดการของ
โรงเรียน
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๕๗
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๖๑
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ภารกิจตาม
มิติ

ป 2560
โครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม/
(บาท)
มาตรการ
๑.๓.๑๓ โครงการ ๑๒๐,๐๐๐
พัฒนาศักยภาพ
เยาวชนตําบล
บานกลาง
๑.๓.๑๔ โครงการ ๔๐,๐๐๐
วันเยาวชนแหงชาติ
๑.๓.๑๕ โครงการ
สงเสริมพุทธ
ศาสนาแกเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนตําบล
บานกลาง
๑.๓.๑๖ โครงการ
สงเสริมสุนทรีย
ดานศิลปะ ดนตรี
นาฎศิลปแกเด็ก
และเยาวชน
๑.๓.๑๗ โครงการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
ดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
๑.๓.๑๘ โครงการ
สงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
๑.๓.๑๙ โครงการ
Summer Camp

รวม ....๔....มาตรการ .
.....๕....กิจกรรม
....๔๔..โครงการ
รวม ๕๓
มาตรการ/
กิจกรรม/โครงการ

ป 25๖๑
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๒
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๓
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๔
งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

กองสวัสดิการ
สังคม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๓

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

กองสวัสดิการ
สังคม

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

กองการศึกษา

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๕
อยูใ นแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๔๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

กองการศึกษา

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๔๒

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

กองการศึกษา

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๕๙

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

กองการศึกษา

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองการศึกษา

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๕๙
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๖๐

๕,๖๔๐,๐๐๐

๕,๖๔๐,๐๐๐ ๕,๖๔๐,๐๐๐

๕,๖๔๐,๐๐๐

๕,๖๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
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มิติ
๒. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ปองกัน
การทุจริต

ภารกิจตาม
มิติ
๒.๑ แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองใน
การตอตาน
การทุจริตของ
ผูบริหาร

๒.๒มาตรการ
สรางความ
โปรงใสใน
การปฏิบัติ
ราชการ

ป 25๖0
ป 25๖๑
ป 25๖๒
โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒.๑.๑ กิจกรรม
ประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารของเทศบาล
ตําบลบานกลาง

ป 25๖๓ ป 25๖๔
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

๒.๑.๒ กิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ
ปฏิญญา ๓ ฝายของ
ผูบริหาร “สังคมไทย
มีวินัย และยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม
ทุกภาคสวนรวมใจกัน
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต”
๒.๑.๓ กิจกรรม
“การจัดทําประมวล
จริยธรรม”ของ
ขาราชการเทศบาล
ตําบลบานกลาง
เพื่อใชเปนแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี
๒.๒.๑ มาตรการการ
สรางความโปรงใสใน
การบริหารงานบุคคล
๒.๒.๒ มาตรการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรีตําบล
บานกลาง ปลัดทศ
บาล รอง
ปลัดเทศบาล และ
หัวหนา สวนราชการ
๒.๒.๓ กิจกรรม
“การสรางความ
โปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน”
๒.๒.๔ กิจกรรม
“ควบคุมการเบิก
จายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจํา”

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

ทุกสํานัก/กอง

ไมใช
งบประมาณ
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ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๒.๒.๕ กิจกรรม
“การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหา
พัสดุ”
๒.๒.๖ กิจกรรม
“การสรางความ
โปรงใสในการใช
จายเงินงบประมาณ”
๒.๒.๗ กิจกรรม
“เผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการ
จัดซื้อจัดจาง”
๒.๒.๘ กิจกรรม
“การจัดบริหาร
สาธารณะและการ
บริการประชาชน
เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชน
โดยเทาเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ
๒.๒.๙ มาตรการ
“ปองกันและการ
ทุจริตและสรางความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานทะเบียน
ราษฎร
๒.๒.๑๐ โครงการ
สํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
๒.๒.๑๐ โครงการ
สํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
๒.๒.๑๑ กิจกรรม
“การใชบัตรคิวในการ
ติดตอราชการ
๒.๒.๑๒ มาตรการ
“ยกระดับคุณภาพ
การบริการ
ประชาชน”

ป 25๖0
ป 25๖๑
ป 25๖๒
ป 25๖๓
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ป 25๖๔
หนวยงาน
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
กองคลัง

-

-

-

-

-

กองคลัง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองคลัง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

ทุกสํานัก/กอง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองคลัง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

ทุกสํานัก/กอง

ไมใช
งบประมาณ

หมายเหตุ
ไมใช
งบประมาณ
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ภารกิจตาม
มิติ
๒.๓ มาตรการ
การใชดุลย
พินิจและใช
อํานาจหนาที่
ใหเปนไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๒.๓.๑ “กิจกรรม
“การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ป 25๖0
ป 25๖๑
ป 25๖๒
ป 25๖๓ ป 25๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

๒.๓.๒ มาตรา” การ มอบอํานาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการเพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ
๒.๓.๓ มาตรการ
“มอบอํานาจของ
นายกเทศมนตรีตําบล
บานกลาง
๒.๓.๔ มาตรการ
“มอบอํานาจเจา
พนักงานทอง
ถิ่นตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒
๒.๓.๕ มาตรการ
“การออกคําสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ
๒.๔ การเชิดชู ๒.๔.๑ โครงการเชิดชู ๑๕,๐๐๐
เกียรติแก
เกียรติพนักงานเทศบาล
หนวยงาน/
ลูกจางประจํา และ
บุคคลในการ พนักงานจางของ
ดําเนินกิจการ เทศบาลตําบล
การปฏิบัติ
บานกลาง
ปฏิบัติตนให
ผูมีคุณธรรมและ
เปนที่ประจักษ จริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ
และใหบริการประชาชน
ดีเดนประจําป
๒.๔.๒ โครงการ
๓๐,๐๐๐
“สงเสริมและยกยอง
คนดี (คนดีศรีบานกลาง)
๒.๔.๓ กิจกรรม
“ยกยองบุคคลสําคัญ
ดานการเมือง
การปกครอง”

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ทุกสํานัก
/กอง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ทุกสํานัก
/กอง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

กองชาง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

กองวิชากา
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

สํานัก
ปลัดเทศบาล

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๒

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

กองวิชาการ
และแผนงาน

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๓

-

-

-

-

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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ภารกิจตาม
มิติ

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี
ไดทราบหรือ
รับแจงหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๒.๔.๓ กิจกรรม
“ยกยองบุคคลสําคัญ
ดานการเมือง
การปกครอง”
๒.๔.๔ กิจกรรม
“ยกยองผูสูงอายุที่ทํา
คุณประโยชนดาน
การสงเสริมและ
พัฒนาผูสูงอายุ"
๒.๔.๕ กิจกรรม
“ยกยองบุคคลสําคัญ
ดานการพัฒนา
บทบาทสตรี"
๒.๔.๖ กิจกรรม
“ยกยองบุคคลสําคัญ
ดานสาธารณาสุข
มูลฐาน"
๒.๔.๗ กิจกรรม
“ยกยองปราชญ
ชาวบานและภูมิ
ปญญาทองถิ่น”
๒.๔.๘ กิจกรรม
“ยกยองกลุมอาชีพ
ยั่งยืนสืบสานภูมิ
ปญญาทองถิ่น”
๒.๔.๙ กิจกรรม
“ยกยองบุคคลที่
ประสบความสําเร็จ
ในดานการศึกษา”
๒.๔.๑๐ กิจกรรม
“ยกยองครอบครัว
อบอุนไรความ
รุนแรง”
๒.๕.๑ มาตรการ
“จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”

๒.๕.๒ กิจกรรม “ให
ความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบที่
ดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล

ป 25๖0
ป 25๖๑
ป 25๖๒
ป 25๖๓ ป 25๖๔
หนวยงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สํานัก
ปลัดเทศบาล

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

กองสวัสดิการ
การสังคม

-

-

-

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

-

-

-

-

-

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

-

-

-

-

-

กองการศึกษา

-

-

-

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

-

-

-

-

-

กองการศึกษา

-

-

-

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

-

-

-

-

-

ทุกสํานัก
/กอง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

ทุกสํานัก
/กอง

ไมใช
งบประมาณ

19
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๒.๕.๓ มาตรการ
“ใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองคกร
อิสระ”
๒.๕.๔ กิจกรรม
“กระบวนการรับเรื่อง
รองทุกข รองเรียน
ของคณะทํางาน
เครือขายศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกข
รองเรียน ตําบลบาน
กลาง”
รวม
......๑๐........มาตรา
.......๒๒......กิจกรรม
........ ๒.....โครงการ
รวม ๓๔ มาตรา/
กิจกรรม/โครงการ
รวมเปนเงินทั้งหมด

ป 25๖0
ป 25๖๑
ป 25๖๒
ป 25๖๓ ป 25๖๔
หนวยงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ทุกสํานัก
/กอง

-

-

-

-

-

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐ บาท

ทุกสํานัก
/กอง

หมายเหตุ
ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

20
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ
๓.การสงเสริม ๓.๑ จัดใหมี
บทบาทและ และเผยแพร
การมีสวนรวม ขอมูลขาวสาร
ของภาค
ในชองทางที่
ประชาชน
เปนการ
อํานวยความ
สะดวกแก
ประชาชนไดมี
สวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ
ราชการ
ตามอํานาจ
หนาที่ของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น
ไดทุกขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๓.๑.๑ มาตรการ
“ปรับปรุงศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
ตําบลบานกลางใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
๓.๑.๒ กิจกรรม
“การออกระเบียบ
จัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
ตําบลบานกลาง
๓.๑.๓ กิจกรรม
“การใหความรู/
อบรมตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๓.๑.๔ มาตรการ”
เผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย”
๓.๑.๕ กิจกรรม
“การเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการเงิน
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินของเทศบาล
๓.๑.๖ มาตรการ
“จัดใหมีชองทางที่
ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของ
เทศบาล
๓.๑.๗ กิจกรรม “สื่อ
ประชาสัมพันธ”
๓.๑.๘ โครงการ
บอรดประชาสัมพันธ
การจัดซื้อจัดจาง เพื่อ
เปนการแจงผลการ
จัดซื้อจัดจาง
ประจําเดือนของ
เทศบาลตําบล
บานกลางใหมีการ
รับทราบโดยทั่วกัน
ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล
เปนประจําเดือน

ป 25๖0
ป 25๖๑
ป 25๖๒
ป 25๖๓ ป 25๖๔
หนวยงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองวิชาการ
และแผนงาน

หมายเหตุ
ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชากา
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-กองคลัง
-กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

21
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๓.๑.๙ กิจกรรม
“ประชาสัมพันธ
ขาวสารทางเสียงตาม
ของเทศบาลตําบล
บานกลาง”
๓.๑.๑๐ กิจกรรม
“จัดตั้งศูนยปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต” เพื่อเปนชอง
ทางการรับแจง
เหตุการณประพฤติมิ
ชอบ และดําเนินการ
ทางทันทวงที
แตไดรับความพึงพา
ตอการใหบริการและ
การเขามารับการ
บริการ ที่มีการ
แนะนําบอกตอ หรือ
การกลับเขารับรับ
การบริการอยาง
ตอเนื่อง ที่มีจํานวน
มากขึ้นเรื่อยๆ
3.1.๑1 โครงการ
เผยแพร
กฎหมายในชีวิต
ประจําวัน
สําหรับประชาชน
3.1.๑๒ กิจกรรม
“มุมคุณธรรมตําบล
บานกลาง”
3.1.๑๓ โครงการ
ภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ เพื่อ
รองรับประชาชม
เศรษฐกิจอาเซียน
3.1.๑๔ โครงการ
สงเสริมความรูดาน
กฎหมาย(กฎหมาย
รายเดือน)
3.1.๑๕ โครงการ
สงเสริมการอาน
ความรูในหองน้ํา
(Toilet
knowledge)

ป 25๖0
ป 25๖๑
ป 25๖๒
ป 25๖๓ ป 25๖๔
หนวยงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองวิชาการ
และแผนงาน

-

-

-

-

-

-

-

๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
ไมใช
งบประมาณ

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

๕๐,๐๐๐

กองวิชาการ
และแผนงาน

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๐

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

๓๐,๐๐๐

กองวิชาการ
และแผนงาน

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๑๗

กองวิชาการ
และแผนงาน

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๒

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

๓๐,๐๐๐

-

22
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๓.๑.๑๖ โครงการ
สงเสริมการอานใน
หมูบาน
๓.๑.๑๗ โครงการ
เผยแพรขอมูลจัดซื้อ
จัดจาง
๓.๑.๑๘ โครงการ
จัดตั้งศูนยบริการ
ขอมูลขาวสารติดตอ
สอบถามดานหนา
อาคารสํานักงาน
๓.๑.๑๙ โครงการ
สื่อมวลชนสัมพันธ

ป 25๖0
ป 25๖๑
ป 25๖๒
ป 25๖๓ ป 25๖๔
หนวยงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองวิชาการ
และแผนงาน
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

กองวิชาการ
และแผนงาน

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

กองวิชาการ
และแผนงาน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

กองวิชาการ
และแผนงาน

หมายเหตุ
ไมใช
งบประมาณ
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๐
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๐
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๕

23
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ
๓.๒ การรับฟง
ความคิดเห็น
การ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
รองเรียน รอง
ทุกขของ
ประชาชน

๓.๓ การ
สงเสริมให
ประชาชนมี
สวนรวม
บริหารกิจการ
ของปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๓.๒.๑ โครงการจัด
ทําแผนชุมชน ๑๒
หมูบาน
๓.๒.๒ โครงการ
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
๓.๒.๓ โครงการ
เทศบาลพบ
ตําบลบานกลางพบ
ประชาชน
๓.๒.๔ กิจกรรม
“จัดตั้งศูนยรองทุกข
รองเรียน” เพื่อเปนการ
บริหารจัดการปญหา
ของพี่นองประชาชน
อยางเบ็ดเสร็จและ
เปนไปอยางรวดเร็ว
๓.๒๕ มาตรการ
“แกไขเหตุเดือดรอน
รําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม”
๓.๓.๑ มาตรการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบานกลาง
๓.๓.๒ กิจกรรม
“การประชุม
ประชาคมหมูบาน
และประชาคมตําบล
ประจําป”
๓.๓.๓ กิจกรรม
“การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน”
๓.๓.๔ กิจกรรม
“การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ”
๓.๓.๕ กิจกรรม
“การติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล”
๓.๓.๖ มาตรการ
“แตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง”

ป 25๖0
ป 25๖๑
ป 25๖๒
ป 25๖๓ ป 25๖๔
หนวยงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
กองสวัสดิการ
สังคม

หมายเหตุ
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๑
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๗
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๑

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองวิชาการ
และแผนงาน

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

กองวิชาการ
และแผนงาน

-

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

-

-

-

-

-

กองสาธารณสุขและ ไมใช
สิ่งแวดลอม
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

ทุกสํานัก/กอง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองชาง
กองคลัง

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

24
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๓.๓.๗ กิจกรรม
“การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาของ
เทศบาลและสมาคม
ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๑
บานกลาง
๓.๓.๘ โครงการ
เทศบาลตําบล
บานกลางพบ
ประชาชน
๓.๓.๙ โครงการ
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
๓.๓.๑๐ โครงการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น
๓.๓.๑๑ โครงการ
พัฒนาศักยภาพผูนํา
หมูบาน
๓.๓.๑๒ โครงการ
เสริมสรางความรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียง
๓.๓.๑๓ โครงการ
ยอนรอยตามวิถี
ชุมชนคนบานกลาง
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓.๓.๑๔ โครงการ
สงเสริมแหลง
ทองเที่ยวชุมชนใน
ตําบลบานกลาง
๓.๓.๑๕ โครงการ
ฝกอบรมอาชีพทั้ง
๑๒ หมูบานในตําบล
บานกลาง
๓.๓.๑๖ โครงการ
สงเสริมและพัฒนา
กลุมอาชีพในตําบล
บานกลาง
๓.๓.๑๗ โครงการ
รวมพลังแผนดินขจัด
สิ้นยาเสพติด

ป 25๖0
ป 25๖๑
ป 25๖๒
ป 25๖๓ ป 25๖๔
หนวยงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองการศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล ๑
บานกลาง

หมายเหตุ
ไมใช
งบประมาณ

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

กองวิชาการ
และแผนงาน

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๑

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองวิชาการ
และแผนงาน

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

กองวิชาการ
และแผนงาน

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๗
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๗

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองสวัสดิการ
สังคม

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองสวัสดิการ
สังคม

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๒

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

-กองสวัสดิการ
สังคม
-กองวิชาการ
และแผนงาน
กองสวัสดิการ
สังคม

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

กองสวัสดิการ
สังคม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๓

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองสาธารณสุขและ อยูในแผน
สิ่งแวดลอม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๕

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๑
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๑
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๑

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๒

25
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๓.๓.๑๘ โครงการ
เสริมสรางเครือขาย
จิตอาสาพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยเพื่อชวยเหลือ
ผูพิการตําบล
บานกลาง (อพมก.)
๓.๓.๑๙ โครงการ
เสริมสรางเครือขาย
อาสาสมัครผูสูงอายุ
(อผส.) ตําบล
บานกลาง
๓.๓.๒๐ โครงการ
พัฒนาวิทยากร
กระบวนการเพื่อ
พัฒนาชุมชน
๓.๓.๒๑ โครงการ
เสริมสรางสายใยรัก
ถักทอสายใย
ครอบครัว
๓.๓.๒๒ โครงการ
สืบสานประเพณีลอย
กระทง
๓.๓.๒๓ โครงการ
สรงน้ําพระธาตุ
หริภุญชัย
๓.๓.๒๔ โครงการ
สืบสานประเพณี
สงกรานต
๓.๓.๒๕ โครงการ
สงเสริมการเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น
๓.๓.๒๖ โครงการ
เทศกาลลําไยผลไม
มหัศจรรย
๓.๓.๒๗ โครงการ
สงเสริม
ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรม
๓.๓.๒๘ โครงการ
เปดบานผอเมือง

ป 25๖0
ป 25๖๑
ป 25๖๒
ป 25๖๓ ป 25๖๔
หนวยงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๕,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
กองสวัสดิการ
สังคม

หมายเหตุ
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๖

๓๖,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

กองสวัสดิการ
สังคม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๗

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองสวัสดิการ
สังคม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๙

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

กองสวัสดิการ
สังคม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๙

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

กองการศึกษา

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองการศึกษา

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

กองการศึกษา

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

กองการศึกษา

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองการศึกษา

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

กองการศึกษา

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๘
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๗
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๘
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๘
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๙
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๙

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองการศึกษา

๓.๓.๒๙ โครงการ
ทุนทางวัฒนธรรม

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓.๓.๓๐ โครงการ
เรารักษสิ่งแวดลอม

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๙
กองการศึกษา
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๔๒
กองสาธารณสุขและ อยูในแผน
สิ่งแวดลอม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๔๔

26
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๓.๓.๓๑ โครงการ
ชุมชนนาอยูหมูบาน
นามอง
๓.๓.๓๒ โครงการ
เฝาระวังคุณภาพ
แหลงน้ําธรรมชาติ
และประปาหมูบาน
๓.๓.๓๓ โครงการ
คลองสวยน้ําใส
๓.๓.๓๔ โครงการ
พัฒนาภูมิทัศนสองฝง
ริมน้ําสาธารณะโดย
การมีสวนรวมของ
ประชาชน
๓.๓.๓๕ โครงการ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
๓.๓.๓๖ โครงการ
สงเสริมความรวมมือ
การจัดการศึกษาโดย
โรงเรียนเปนฐาน
๓.๓.๓๗ โครงการ
บริหารจัดการโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
(SBM)
๓.๓.๓๘ โครงการ
เสริมสรางความ
เขมแข็งและเพิ่ม
ศักยภาพของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
๓.๓.๓๙ โครงการ
หนวยสาธารณสุข
เคลื่อนที่เพื่อคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตําบล
บานกลาง
๓.๓.๔๐ โครงการ
พัฒนาราน
เสริมสวย-แตงผม
ตําบลบานกลาง
๓.๓.๔๑ โครงการ
ที่พักอาศัยเชิง
พาณิชยนาอยู
๓.๓.๔๒ โครงการ
ตลาดสดนาซื้อตําบล
บานกลาง

ป 25๖0
ป 25๖๑
ป 25๖๒
ป 25๖๓ ป 25๖๔
หนวยงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๔4
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๔๖

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

กองการศึกษา

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๕๗

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

กองการศึกษา

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๕๘

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

กองการศึกษา

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๖๒

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองการศึกษา
อยูในแผน
(โรงเรียนเทศบาล ๑ พัฒนาสี่ป
บานกลาง)
หนา ๑๖๓

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองสาธารณสุขและ อยูในแผน
สิ่งแวดลอม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๑

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

กองสาธารณสุขและ อยูในแผน
สิ่งแวดลอม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๑
กองสาธารณสุขและ อยูในแผน
สิ่งแวดลอม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๑
กองสาธารณสุขและ อยูในแผน
สิ่งแวดลอม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๒

-

-

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

-

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๔๖
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๔๘

27
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๓.๓.๔๓ โครงการ
พัฒนาศักยภาพแกน
นําสุขภาพและดาน
สิ่งแวดลอม
๓.๓.๔๔ โครงการ
โรงงานอุตสาหกรรม
นาทํางาน (Happy
Work Place)
๓.๓.๔๕ โครงการ
พัฒนาความรูแก
ผูประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอ
สุขภาพ
๓.๓.๔๖ โครงการ
มหกรรมอาหาร
สะอาด รสชาติอรอย
ตําบล บานกลาง
๓.๓.๔๗ โครงการ
พัฒนาดานสุขาภิบาล
ในสถานที่จําหนาย
อาหาร และสะสม
อาหาร
๓.๓.๔๘ โครงการ
คลินิคชุมชนอบอุน
ตําบลบานกลาง
๓.๓.๔๙ โครงการ
อาหารปลอดภัยไมใช
น้ํามันทอดซ้ํา
๓.๓.๕๐ โครงการ
มหกรรมสรางเสริม
สุขภาพตําบล
บานกลาง
๓.๓.๕๑ โครงการ
อย.นอยในโรงเรียน
๓.๓.๕๒ โครงการ
ชุมชนสุขภาพดีขับขี่
ปลอดภัย
๓.๓.๕๓ โครงการ
ปองกันและควบคุม
จากโรคอุบัติใหม
๓.๓.๕๔ โครงการ
ปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา
๓.๓.๕๕ โครงการ
ปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก

ป 25๖0
ป 25๖๑
ป 25๖๒
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

ป 25๖๓
งบประมาณ
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

ป 25๖๔
งบประมาณ
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

-

-

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

-

๕๐,๐๐๐

-

-

๖๐,๐๐๐

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๒

๓๐,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๓

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๓

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๔

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๔

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๕
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๕
อยูใ นแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๖

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-

-

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๖
อยูใ นแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๗
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๗
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๗
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๘

28
มิติ

มิติที่ ๓

ภารกิจตาม
มิติ

รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๓.๓.๕๖ โครงการ
พัฒนาระบบ
การแพทยฉุกเฉิน
เทศบาลตําบลบาน
กลาง

......๖.....มาตรการ
......๑๓..กิจกรรม
.... ๖๑..โครงการ
รวม ๘๐ มาตรา/
กิจกรรม/โครงการ
รวมเปนเงินทั้งหมด

ป 25๖0
งบประมาณ
(บาท)
๕๐,๐๐๐

ป 25๖๑
งบประมาณ
(บาท)
๕๐,๐๐๐

ป 25๖๒
งบประมาณ
(บาท)
๕๐,๐๐๐

ป 25๖๓
งบประมาณ
(บาท)
๕๐,๐๐๐

ป 25๖๔
งบประมาณ
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๔,๘๘๖,๐๐๐

๔,๘๘๖,๐๐๐

๗,๒๑๖,๐๐๐

๗,๒๑๖,๐๐๐

๗,๒๑๖,๐๐๐

๒๖,๕๓๔,๐๐๐

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองสาธารณสุข อยูในแผน
และสิ่งแวดลอม พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๘

29

มิติ
๔. การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การ
ปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครอง
สวน
ทองถิ่น

-

-

-

ป 25๖๓ ป 25๖๔
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

๔.๑.๓ กิจกรรม
“ติดตามประเมินผล
การระบบควบคุม
ภายใน
๔.๒.๑ กิจกรรม
“การรายงานผลการ
ใชจา ยเงินให
ประชาชนไดรับทราบ

-

-

-

๔.๒.๒ กิจกรรม
“การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ
การจาย และการ
ใชประโยชนทรัพยสิน
ของเทศบาลตําบล
บานกลาง
๔.๒.๓ กิจกรรม
“การจัดหา
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน

ภารกิจตาม
มิติ
๔.๑ มีการ
จัดวางระบบ
และรายงาน
การควบคุม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๔.๓.๔ มาตรการ
“การวางระบบ
ควบคุมภายในของ
เทศบาลตําบล
บานกลาง”

ภายใน
ตามที่คณะ
กรรมการ

๔.๑.๒ กิจกรรม
“การจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน

ตรวจเงิน
แผนดิน
กําหนด
๔.๒ การ
สนับสนุนให
ภาค
ประชาชนมี
สวนรวม
มีสวนรวม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
หรือการ
บริหาร
ราชการตาม
ชองทางที่
สามารถ
ดําเนิน
การได

๔.๓.๔ กิจกรรม
“การพัฒนาเครือขาย
ศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขรองเรียนตําบล
บานกลาง”

ป 25๖0
งบประมาณ
(บาท)

-

ป 25๖๑
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๒
งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ไมใช
งบประมาณ

-

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ไมใช
งบประมาณ

-

-

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

ทุกสํานัก
/กอง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ทุกสํานัก
/กอง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

กองชาง
กองคลัง

ไมใช
งบประมาณ

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

30
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ
๔.๓ การ
สงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบ
ของสภา
ทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๔.๓.๑โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น และ
ผูนําทองถิ่น
๔.๓.๒ กิจกรรม
“การสงเสริม
สมาชิกสภาเทศบาล
ใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติของ
ฝายบริหาร
๔.๓.๓ กิจกรรม
“การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล
บานกลาง”

ป 25๖0
งบประมาณ
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐

ป 25๖๑
งบประมาณ
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐

ป 25๖๒
งบประมาณ
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐

ป 25๖๓
งบประมาณ
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐

ป 25๖๔
หนวยงาน
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐ สํานัก
ปลัดเทศบาล

หมายเหตุ
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๑

-

-

-

-

-

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ไมใช
งบประมาณ

31
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ
๔.๔ เสริม
พลังการมี
สวนรวม
ของชุมชน
(Communi
ty) และ
บูรณาการ
ทุกภาคสวน
เพื่อตอตาน
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๔.๔.๑ มาตรการเฝา
ระวังการคอรรัปชั่น
โดยภาคประชาขน
๔.๔.๒ กิจกรรมการ
ติดปาย
ประชาสัมพันธกรณี
พบเห็นการทุจริต
๔.๔.๓ มาตรการ
“สงเสริมและพัฒนา
เครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต”
๔.๔.๔ กิจกรรม
เครือขาย ดังนี้
๑. เครือขายเด็ก
และเยาวชนตําบล
บานกลาง
๒. เครือขายกลุม
โรงเรียนสีขาว"โตไป
ไมโกง"และรวมกับ
คณะกรรมการ
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงให
มในการจัดกิจกรรมฯ
๓. เครือขายหมูบาน
คุณธรรม ของ
โรงเรียนเทศบาล ๑
บานกลาง
๔. เครือขายกลุมสภา
วัฒนธรรมตําบลบาน
กลาง
๕. เครือขาย
คณะทํางานศูนย
พัฒนาครอบครัวและ
เสริมสรางเครือขาย
ครอบครัวคุณธรรม
๖. เครือขายการ
ปองกันการทุจริตและ
ความซื่อตรงในตําบล
บานกลาง

ป 25๖0
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๑
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๒
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๓
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๔
งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
ผูรับผิดชอ
หมายเหตุ
บ
กองวิชาการ ไมใช
และแผนงาน งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กองวิชาการ ไมใช
และแผนงาน งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชาการ ไมใช
และแผนงาน งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชาการ ไมใช
และแผนงาน งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชาการ ไมใช
และแผนงาน งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองการศึกษา ไมใช
(โรงเรียนเทศบาลงบประมาณ
บานกลาง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กองการศึกษา ไมใช
(โรงเรียนเทศบาลงบประมาณ
บานกลาง)
กองสวัสดิการ ไมใช
สังคม
งบประมาณ

-

-

-

-

-

กองวิชาการ ไมใช
และแผนงาน งบประมาณ

32
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ภารกิจตาม
มิติ

ป 25๖0
โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
๗. กิจกรรม
“ขยายถายทอด
องคความรูแกคณะ
ศึกษาดูงาน”
จํานวน 4 คณะ
รวมทั้งสิ้น ๒๒0 คน
(ตั้งแตเดือน ตุลาคม
๒๕๕8 - กันยายน
๒๕๕9)
๘. ขยายเครือขาย
ดานความซื่อตรง
บันทึกขอตกลง
รวมกันระหวางศูนย
คุณธรรม (องคการ
มหาชน) กิจวิจัยเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม และกับ
อปท.จังหวัดเชียงใหม
จํานวน
๕
แหง คือ ๑) อบต.
บานกลาง เชียงใหม
๒) อบต. มะขุนหวาน
๓) อบต.กึ๊ดชาง ๔)
อบต.ดอนแกว ๕)
ทต.บานกลาง ลําพูน
ในบันทึกความเขาใจ
วาดวยความรวมมือ
การดําเนินงาน
โครงการ "การพัฒนา
ดัชนีชี้วัดความซื่อตรง
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อ
ยกระดับความอยูดีมี
สุขของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจําป ๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ ที่ผานมา

ป 25๖๑
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๒
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๓
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๔
งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ
แตมี
มาตรการ
ดําเนินงาน

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

33
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ภารกิจตาม
มิติ

ป 25๖0
โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
๙. ขยายเครือขาย
อปท. รวมกับศูนย
คุณธรรม(องคการ
มหาชน) หนวยงาน
องคกรภาคีและ
เครือขายอปท.
จํานวน ๓๘ องคกร
โดยบันทึกความ
รวมมือ เมื่อวันที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๕๘ โดย
ใหความรวมมือ
ในโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ใน อปท.
วัตถุประสงคความ
รวมมือ
เพื่อความรวมมือใน
การสงเสริม
สนับสนุน การสราง
กลไกใหเกิด
กระบวนการ
ขับเคลื่อน คุณธรรม
จริยธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อยางเปนรูปธรรม
และ
กระบวนการพัฒนา
ยกระดับแหลงเรียนรู
ดานคุณธรรมตนแบบ
รวมถึงการรวบรวม
องคความรูนวัตกรรม
ดานการสงเสริม
คุณธรรม ความ
ซื่อตรงในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
สูเปาหมาย
การเปน "องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตนแบบดานความ
ซื่อตรง" เพื่อเปน
แบบอยางใหแก
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นๆตอไป

ป 25๖๑
งบประมาณ
(บาท)
-

ป 25๖๒
งบประมาณ
(บาท)
-

ป 25๖๓
งบประมาณ
(บาท)
-

ป 25๖๔
งบประมาณ
(บาท)
-

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

34
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
9. ขยายเครือขาย
อปท. รวมกับศูนย
คุณธรรม(องคการ
มหาชน) หนวยงาน
องคกรภาคีและ
เครือขายอปท.
จํานวน ๓๘ องคกร
โดยบันทึกความ
รวมมือ เมื่อวันที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๕๘ โดย
ใหความรวมมือใน
โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ใน อปท.
วัตถุประสงคความ
รวมมือ
เพื่อความรวมมือใน
การสงเสริม
สนับสนุน การสราง
กลไกใหเกิด
กระบวนการ
ขับเคลื่อน คุณธรรม
จริยธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อยางเปนรูปธรรม
และระบวนการ
พัฒนา ยกระดับ
แหลงเรียนรู ดาน
คุณธรรมตนแบบ
รวมถึงการรวบรวม
องคความรูนวัตกรรม
ดานการสงเสริม
คุณธรรม ความ
ซื่อตรงในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
สูเปาหมายการเปน
"องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตนแบบดาน
ความซื่อตรง" เพื่อ
เปนแบบอยางใหแก
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นๆตอไป

ป 25๖0
งบประมาณ
(บาท)
-

ป 25๖๑
งบประมาณ
(บาท)
-

ป 25๖๒
งบประมาณ
(บาท)
-

ป 25๖๓
งบประมาณ
(บาท)
-

ป 25๖๔
งบประมาณ
(บาท)
-

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
10. เครือขาย
อปท. เทศบาลตําบล
บานกลางไดขยายไป
ยัง อปท.ในจังหวัด
ลําพูน จํานวน 11
หนวยงาน
๑) อบจ.ลําพูน อ.
เมือง จ.ลําพูน
๒) ทต.เวียงยอง อ.
เมือง จ.ลําพูน
๓) อบต.หวยยาบ
อ.เมือง จ.ลําพูน
๔) ทต.เหมืองงา
อ.เมือง จ.ลําพูน
๕) ทต.เหมืองจี้
อ.เมือง จ.ลําพูน
๖) ทต.อุโมงค
อ.เมือง จ.ลําพูน
๗) อบต.ปาสัก
อ.เมือง จ.ลําพูน
๘) ทต.ทากาศ
อ.แมทา จ.ลําพูน
9) ทต.แมแรง
อ.ปาซาง จ.ลําพูน
10) ทต.บานธิ
อ.บานธิ จ.ลําพูน
11) ทต.มะเขือแจ
อ.เมือง จ.ลําพูน

ป 25๖0
งบประมาณ
(บาท)
-

ป 25๖๑
งบประมาณ
(บาท)
-

ป 25๖๒
งบประมาณ
(บาท)
-

ป 25๖๓
งบประมาณ
(บาท)
-

ป 25๖๔
งบประมาณ
(บาท)
-

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
11. เครือขาย อปท.
เทศบาลตําบลบาน
กลางไดขยายไปยัง
อปท.ในจังหวัดลําพูน
จํานวน 8 หนวยงาน
๑) อบต.ทุงหัวชาง อ.
เมือง จ.ลําพูน
๒) ทต.ทากาศเหนือ
อ.เมือง จ.ลําพูน
๓) อบต.ทาตุม อ.
เมือง จ.ลําพูน
๔) ทต.ทาทุงหลวง
อ.เมือง จ.ลําพูน
๕) ทต.ศรีวิชัย อ.
เมือง จ.ลําพูน
๖) อบต.ปาพลู อ.
เมือง จ.ลําพูน
๗) ทต.วังดิน อ.
เมือง จ.ลําพูน
๘) ทต.ทาขุมเงิน อ.
แมทา จ.ลําพูน
12. กิจกรรมนําเสนอ
ผลงาน อปท.ตนแบบ
ดานการปองกันการ
ทุจริต ในงานสมัชชา
คุณธรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 8 ณ อิมเพค
อารินา เมืองทองธานี
เสนอผลงานดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และรางวัล อปท.
ตนแบบ ดานการ
ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมตอบ
แบบสอบถาม เพื่อรับ
ของที่ระลึกและรวม
เขียนความดีลงในใบ
โพธิ์

ป 25๖0
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๑
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๒
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๓
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๔
งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

38
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
ติดตนไมคุณธรรม ซึ่ง
มีผูเขาชมในงาน
นิทรรศการ ในบูธ
ของเทศบาลตําบล
บานกลางและรวม
กิจกรรม ราว
ประมาณ 300 คน

รวม

.......๓........มาตรา
......๑๐........กิจกรรม
....... ๑........
โครงการ
รวม 14 มาตรา/
กิจกรรม/โครงการ

ป 25๖0
งบประมาณ
(บาท)

ป 25๖๑
งบประมาณ
(บาท)

-

ป 25๖๒
งบประมาณ
(บาท)

-

ป 25๖๓
งบประมาณ
(บาท)

-

ป 25๖๔
งบประมาณ
(บาท)

-

หนวยงาน
ผูร ับผิดชอบ

หมายเหตุ

สวนที่3
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 1.1.1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดงานวันเทศบาล

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ดวยกระทรวงมหาดไทย ไดประกาศกําหนดใหวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปเปน “วันเทศบาล” เพื่อ
เปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจเชิดชูความสําคัญของการปกครองทองถิ่นในรูปแบบเทศบาล ซึ่งถือเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะและชวยแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
รวมทั้งเปนฐานรากของการพัฒนา โดยยึดถือประโยชนสวนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลเปนหลัก รวมทั้ง
เปนสิ่งเตือนใจใหผูบริหารของทองถิ่น พนักงาน ลูกจาง และประชาชนในเขตเทศบาลไดตระหนักถึงความรัก
ความสามัคคี ความเสียสละและความรับผิดชอบในการที่จะรวมกันพัฒนาทองถิ่นของตนใหเจริญกาวหนาและ
เปนการสรางพลังของคนในทองถิ่นใหมีความเข็มแข็งในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงไดจัดใหมีโครงการจัดงานวันเทศบาล
ขึ้น ในวันที่ ๒๔ เมษายนของทุกป โดยจัดใหมีพิธีทําบุญอาคารและถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ เพื่อ
ความเปนสิริมงคลแกการปฏิบัติราชการ การจัดกิจกรรม Bigcleaning Day บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล
บานกลาง การจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบาน
กลางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งจะชวยใหผูไดรับการชมเชยหรือยกยองเชิดชูเกียรติ เปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลางตอไป

3. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญในบทบาทหนาที่ของเทศบาลในการบําบัดทุกขบํารุงสุข
ใหกับประชาชนและพัฒนาทองถิ่น
๓.๒ เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง ไดตระหนักถึง ความ
สามัคคี ความเสียสละ และความรับผิดชอบในการที่จะรวมกันพัฒนาทองถิ่นของ ตนใหมีความ
เจริญกาวหนาตอไป
๓.๓ เพื่อเสริมสรางพลังของคนในทองถิ่นใหมีการประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
๓.๔ เพื่อสรางความศรัทธาและความเขาใจความรับผิดชอบรวมกัน
๓.๕ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการ ยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการใหบริการประชาชน ใหเปนแบบอยางที่ดี

4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง จํานวน
๒๐๐ คน

5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง
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6. วิธีดําเนินการ
๕.๑ ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบการจัดงาน
๕.๒ เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
๕.๓ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ , ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ และดําเนินการ
ตามโครงการฯ
๕.๔ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและเห็นความสําคัญการปกครองทองถิ่นในรูปแบบเทศบาล
๕.๕ ดําเนินการจัดกิจกรรม

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณสํานักปลัดเทศบาลแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ หนา 4/53 ขอ 06 เพื่อจายเปน
คาใชจายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล เปนเงินจํานวน 8๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถวน) โดยมีรายละเอียด
คาใชจายดังตอไปนี้
8.๑.กิจกรรมพิธีทางศาสนา พรอมฟงการบรรยายธรรมะ
8.๑.๑ คาเครื่องไทยทาน ถวายพระพุทธ พระภิกษุสงฆ และอาจารย
จํานวน ๑๓ ชุดๆ
8.๑.๒ คาภัตตาหารเพลถวายพระภิกษุ สงฆ คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ ม และคาเลี้ยงรับรอง
อาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่มจํานวน ๑ มื้อ แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม ๒๐๐ คนๆละ ๑๒๕ บาท
8.๑.๓ คาจัดซื้อวัสดุในการจัดสถานที่ เชน ดายสายสิญจน เปนตน
8.๑.๔ คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย จํานวน ๑.๓๐ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท
8.๒. กิจกรรม Bigcleaning Day
รวมเปนเงิน ๓๙,๙๐๐ บาท (สามหมื่นเกาพันเกาบาทถวน) (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
จายกันได)

9. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานกลาง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจาง
พนักงานจางและประชาชนในตําบลบานกลาง
๑๐.๒ คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจาง และ พนักงานจาง มีความ
เขาใจบทบาทหนาที่ของเทศบาล ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจ มีรักความความผูกพันตอ
องคกร รวมถึงมีความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบตอการทํางาน อันสงผลใหเกิด
ประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
๑๐.๓ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลางมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น
๑๐.๔ มีบุคคลตนแบบของผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ราชการและใหบริการ
ประชาชนของเทศบาลตําบลบานกลาง

..................................................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๑.1.2
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเทศบาลสีขาว

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ธรรมาภิบาลทองถิ่น นับเปนหัวใจสําคัญยิ่งของการสงเสริมประชาธิปไตย และการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและขับเคลื่อนใหเทศบาลเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยใหมี
ความสมบูรณ จึงจําเปนตองสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมพรอมทั้งสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การเข าร วมบริ หาร ส งเสริ มกระบวนการเรียนรู การเป ดเผยข อมู ลข าวสาร และสร างระบบเป ด(open
system) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กระทําใหเห็นถึงความโปรงใสในการบริหารงาน ความรับผิดชอบ
ในจริยธรรมและคุณธรรมของผูบริหารทองถิ่น
เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริหารจัดการโดยยึดหลักกระบวนการมีสวน
รวมและความโปรงใส โดยเปนแบบอยางในแงของการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส และการใหภาคประชา
สังคม(civil society) เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการของเทศบาลใหมากที่ สุด โดยการกระทําที่เป น
แบบอยางที่ดีใหภาคพลเมือง กลุมประชาชน อาสาสมัคร บทบาทสตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของและมีสวนใน
การตัดสินใจในกิจการของเทศบาล ภายใตการบริหารราชการตามแนวทางพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส ความวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงตั้งพระราชปณิ ธานไววา “จะปกครองแผนดินโดยธรรม เพื่ อ
ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” พระราชปณิธานไดทรงแสดงออกอยางเปนรูปธรรมผานทางพระดํารัส
เพื่อใหแงคิดตอสังคมไทยในวาระตางๆ และผานทางพระราชจริยาวัตรของพระองคอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
สมควรอยางยิ่งที่คนไทยทุกคนจะนํามาศึกษาเรียนรู ทําความเขาใจและยึดถือเปนแนวทางการดํารงชีวิตและ
การประกอบสัมมาอาชี พเพื่ อความเจริญรุงเรืองของตนเองและครอบครัว รวมทั้ งความเจริ ญกาวหนาของ
ประเทศชาติและสวนรวม โดยมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย สุจริต
ที่สมควรอยางยิ่ง
ในการใชเปนแนวทางในการดําเนินไดแก
“คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันที่จะสรางสรรคประโยชนสวนรวม
ที่สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง
ไดสําเร็จ”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒
“ในการประกอบการงานทั้ งปวงนั้ น ทุ ก คนต องมี ความตั้งใจจริ งและขยั นหมั่ นเพี ยร ตองรู จักคิ ด
พิ จารณาด วยป ญญา และความรอบคอบ ยึ ดมั่ นในความสามั คคีและความซื่ อสั ตย สุจริตถื อเอาประโยชน
สวนรวมเปนจุดประสงคสําคัญจึงจะสามารถปฏิบัติงานตางๆ ใหสําเร็จผลโดยสมบูรณได...”
พระราชดํารัส ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร
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“...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถา
มีความคิดอันนี้มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณซื่อตรงไมโลภอยางมาก คนเราก็
อยูเปนสุข...
พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขามาเฝาฯ
ถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย
๔ ธันวาคม ๒๕๔๒
“...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสุจริตกายสุจริตใจดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจาก
อคติ และดวยความถูกตองตามเหตุตามผล จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดมุงหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดย
ครบถวนแทจริง...”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน
เมษายน ๒๕๒๘
“...ขาพเจาใครขอใหทานทั้งหลายจงมั่นอยูในความซื่อสัตยสุจริต ถือเอาประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
เพราะคุณธรรมอันนี้เปนมูลฐานอันสําคัญที่จะยังความเจริญ และความเปนปกแผนแกสังคมเปนบอเกิดแหง
ความสามัคคี กลมเกลียว ความซื่อสัตยสุจริตที่วานี้ หมายถึง ความสุจริตซื่อตรงตอหนาที่การงาน ตอตนเอง
และตอผูอื่นที่เกี่ยวของ มีเจตนาบริสุทธิ์ไมเอารัดเอาเปรียบ สําหรับทานที่ใชวิชากฎหมายยอมกินความถึงการ
รักษาความเปนธรรม ไมบิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมาย เพื่อประโยชนของตนเองดวยความซื่อสัตย
สุจริตจะเปนเสมือนหนึ่งเกราะคุมภัยแกทานตลอดไป ดังบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวที่วา..สุจริตคือเกราะบัง สารทพอง”
พระราชดํารัส การพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พฤษภาคม ๒๕๔๙
“ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี
ความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ”
พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะคณาจารยโรงเรียนตางๆ
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓
เพื่ อน อมนําแนวทางการดํ าเนิ นการตามพระบรมราโชวาทข างตนมาใช ในการปฏิ บัติงาน จึงควรมี
แนวทางคือโปรงใส ซื่อสัตย ซื่อตรง สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีสวนรวมและตรวจสอบได
ประกอบการที่เทศบาลตําบลบานกลางไดดําเนินการเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
เปนรูปธรรม เริ่มตนจากโครงการการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการปองการการทุจริตฯ
ตามโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยความรวมมือจากสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตอมาเทศบาลตําบลบานกลางไดจัดตั้งศูนยกฎหมายชุมชนเทศบาล
ตํ าบลบ านกลางขึ้ น โดยมี วัตถุ ประสงค เพื่ อรั บเรื่ องและรั บแจ งเหตุ การณ รองทุ กข หรื อร องเรี ยนเรื่ องการ
ปฏิบัติงานที่มิชอบหรือทุจริตตอหนาที่ เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ในป ๒๕๕๑ เทศบาล
ตําบลบานกลางไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการผานเกณฑมาตรฐานการประเมิน
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ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจังหวัดลําพูน ในป ๒๕๕๒ เทศบาลตําบลบานกลาง
ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นดี เด นด านการป องกั นการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชู เกี ยรติพรอมเงิน
รางวัลสนับสนุนจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในป ๒๕๕๓ เทศบาลตําบลบานกลาง
ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นดี เด นด านการป องกั นการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชู เกี ยรติพรอมเงิน
รางวัลสนับสนุนจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในป ๒๕๕๔ เทศบาลตําบลบานกลาง
ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน
ด านการป องกั นการทุ จริ ต โดยได รับโล เชิ ดชู เกี ยรติ พร อมเงิ นรางวั ลสนั บสนุ นจากสํ านั ก งานป องกั นและ
ปราบปรามการทุ จริตแห งชาติ และในป ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลบานกลาง ไดรับรางวัลองค กรปกครองสวน
ทองถิ่นดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัลสนับสนุนจากสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติอีกครั้ง นั้น
จากการดําเนินงาน เทศบาลไดมีการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม มีการตอยอดขยายผลโครงการ โดย
เนนสรางจิตสํานึกและกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมการปองกันและปราบปรามการทุจริต สรางกลไก
พัฒนาระบบการตรวจสอบ ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจใหประชาชน พนักงานเจาหนาที่มี คุณธรรม จริยธรรม
ไดเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม จึงทําใหเทศบาลไดรับรางวัลจากสํานักงาน ป.ป.ช. เปนปที่สี่ ซึ่งถือเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงแรก ในประเทศที่ไดรับรางวัลดังกลาวสี่ปตอเนื่อง
ดั งนั้ น เพื่ อเป นการสานตอโครงการและให ความรูแก เครือข ายป องกั นการทุ จริตรวมถึ ง การริเริ่ ม
ปลูกฝงคุณธรรมแกเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป จึงควรดําเนินการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัย สรางตนแบบคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางยั่งยืนรวมถึง
ขยายผลไปรวมกับความซื่อตรง สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
จัดทําและขับเคลื่อนมาตรฐานความโปรงใสของเทศบาลตําบลบานกลาง เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ การ
ใชอํานาจ ปองกันและขจัดทุจริต พัฒนากลไกพิทักษทรัพยสินแผนดิน พัฒนาและบังคับใชกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางกลไกรองรับภารกิจ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน พัฒนาองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจบุคลากร จึงไดจัดทําแผนงานโครงการเทศบาลใสสะอาดขึ้น
การดําเนินกิจกรรมความสอดคลองกับแผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ กลยุทธ
ขอที่ ๒ ผลักดันทุกภาคสวนในการเสริมสรางคุณธรรมความซื่อตรง ขอที่ ๓ สนับสนุนองคกรภาคีเครือขายเขา
มามีสวนรวมในการบําเพ็ญประโยชน และอุทิศเพื่อสวนรวม และขอที่ ๕ พัฒนาทุกภาคสวน ในสังคมใหเกิด
ความตระหนักในการเสริมสรางวัฒนธรรมและคุณคาความซื่อตรง

๓. วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหองคเปนตนแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและ
คานิยมใหมโดยยึดหลักคุณธรรม ความซื่อตรง
๒) เพื่อเปนการบูรณาการทุกภาคสวน ในการเสริมสรางและพัฒนาเครือขายความซื่อตรงโปรงใส
ตําบลบานกลาง
๓) เพื่อสงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
๔) เพื่อสรางกลไก และพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาที่ใหมีความ
เขมแข็ง มีประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง
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๕) เพื่อใหทุกภาคสวนมีความเชื่อมั่น ศรัทธาตอองคกร
๖) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ และประชาชน ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย ซื่อตรง สุจริต เปนแบบอยางที่ดีแก
สังคมไทย

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง
๔.๒ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานกลาง
๔.๓ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง เทศบาลตําบลบานกลาง
๔.๔ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนตําบลบานกลาง
๔.๕ กลุมองคกรชุมชน กลุมธุรกิจเอกชน กลุมเยาวชน กลุมภาคราชการ กลุมสถาบันศาสนา/มูลนิธิ/
สมาคม
๔.๖ ประชาชนตําบลบานกลาง

๕. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน

๖.วิธีดําเนินการ
การดําเนินการตามโครงการเทศบาลสีขาว ประกอบดวยการดําเนินการ ๒ สวน แยกตามที่มาของ
งบประมาณดําเนินการ ที่มีความสอดคลองและบูรณาการการทํางานระหวางกัน คือ
6.๑ งบประมาณจากเทศบาลตําบลบานกลาง ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและเครือขายความซื่อตรงในตําบล มีการดําเนินโครงการ คือ
๑. วางแผนและเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. ขออนุมัติดําเนินโครงการ
๓. ประชาสัมพันธและแจงกลุมเปาหมายใหเขารวมโครงการ
๔. จัดการอบรมใหความรูแกผูเขารวมโครงการ
๕. ศึกษาดูงานองคกรตนแบบดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือองคกรที่มีความเปน
เลิศในการบริหารจัดการที่ดี

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

๘. งบประมาณดําเนินการ
40,000 (สี่หมื่นบาทถวน)
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๙. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน ฝายบริหารงานทั่วไป งานนิติการ

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑) ประชาชนทุกหมูเหลามีคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
๒) ประสิทธิภาพการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มมากขึ้น
๓) ประชาชนทุกหมูเหลาไดปองกันและขจัดทุจริต
๔) ขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลตําบลบานกลาง คณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลบานกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานกลาง มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น
๕) กลุมเครือขายปองกันการทุจริตมีการรวมตัวและมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง
ยั่งยืนและรวมกันพิทักษทรัพยสินแผนดิน
๖) เทศบาลตําบลบานกลางเปนตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม
๗) หนวยงาน องคกร ชุมชน ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไดเขามามีสวนรวม
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๘) บุคลากรมีขวัญและกําลังใจที่ดีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

....................................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 1.1.22
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเสริมสรางการจัดการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
โรงเรียนเทศบาล ๑ บานกลาง ไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญที่จะพัฒนานักเรียนใหมี
ทักษะการเรียนรู เน นใหนักเรียนได รับประสบการณ ตรงทั้ งภายในหองเรี ยนและนอกห องเรียน กระตุ นให
นักเรียนฝกกระบวนการคิด มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ไดฝกทักษะ ไดลงมือปฏิบัติจริง ภายใตบรรยากาศของ
กิจกรรม การเรียนรูที่สงเสริม และสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออก ไดแสวงหาความรูดวยตนเองอยางอิสระ
และมี ความเพลิดเพลิ นในการเรียนรูตลอดจนจะทําให นักเรียนได ตระหนักถึงความสํ าคั ญในการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการที่สําคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเสริมสรางและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน โรงเรียนจึง
มุ งเน นพั ฒ นาผู เรี ยนได เรียนรู ทั้ งทางกาย ทางจิ ต ทางสั งคม ทางป ญญาหรือจิ ตวิญญาณ และสงเสริ ม
นักเรียนใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม การปฏิบัติ
ที่เกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิตจนเปนกิจนิสัย อันจะสงผลใหสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอม เขาสูสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจึงจําเปนที่ตองให
การสงเสริมอยางเต็มที่ เพื่อใหนักเรียนเปน คนดี คนเกง และมีความสุข

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นสูความเปนเลิศ
3.2 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
3.3 เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและเต็ม
ศักยภาพ
3.4 เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สมบูรณ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง

5. พื้นที่ดําเนินการ
โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง

6. วิธีดําเนินการ
6.๑ เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
6.2 วางแผนดําเนินงาน ประสานกองการศึกษาและฝายที่เกี่ยวของ
6.๓ ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ

6.๔ นิเทศ ติดตาม วัดผล และประเมินผลโครงการ
6.๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน)

9. ผูรับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1
10.2
10.3
10.4

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ไดสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ครูมีทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สมบูรณ

..................................................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๑.2.๑
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การจัดนิทรรศการ “วันรณรงคความซื่อตรงของสังคมไทย”

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปลูกฝงเรื่องคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ตองปลูกฝงใหลึกเขาไปในจิตใจไมใชสอนกันเพียงอยาง
เดียว การศึกษามีบทบาทในการเสริมสรางคานิยมและทัศนคติเกี่ยวกับความซื่อสัตยไดอยางไรบาง สาระสําคัญ
ของการปลู กฝ งเรื่องค านิ ยมความซื่ อสั ตย สุจริต ต องปลู กฝ งให ลึกเขาไปในจิ ตใจไม ใช สอนกั นเพี ยงผิ วเผิ น
การศึกษามีบทบาทในการเสริมสรางคานิยมและทัศนคติเกี่ยวกับความซื่อสัตยไดอยางไรบางก็คือ ๑) ทําไมตอง
มาพูดกันเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ความซื่อสัตยสุจริตของขาราชการ นักการเมือง พอคา และ ประชาชน กลาว
ไดวา ความซื่อสัตยสุจริตเปนตนตอ และรากเหงาของปญหาหลาย ๆ อยางถาคนเราเปนคนดี มีความซื่อสัตย
สุจริต ปญหาหลายอยางจะไมเกิด หรือเกิดก็ไมมาก ถาขาราชการซื่อสัตยไมทุจริต ก็จะไมมีชองทางใหคนอื่น
อาศัยประโยชน ถานักการเมืองซื่อสัตยเห็นแกประโยชนสวนรวมการกําหนดนโยบาย และการตัดสินใจก็จะเกิด
ผลดีกับประเทศชาติและประชาชน จึงจําเปนตองคิดปลูกฝงเรื่องความซื่อสัตยสุจริตใหกับคนไทยทุกคน คน
ไทยทั้งชาติไมวาเด็กหรือผูใหญ ประชาชนหรือขาราชการ เพื่อใหเปนพื้นฐานความเจริญรุงเรืองของชาติไมใช
เพียงขาราชการเทานั้นที่ตองมีความซื่อสัตยสุจริต คนไทยทุกคนตองมีความซื่อสัตยสุจริตดวย ๒) เราจะเริ่ม
ปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริตเมื่อไร นิสัยความซื่อสัตยสุจริตสรางตั้งแตแรกเกิดและเริ่มกอตัวขึ้น จากความรัก
ความอบอุนที่พอแม ญาติพี่นองไดแสดงออกแกเด็ก พอแมจึงเปนตนแบบที่สําคัญในวัยเด็ก เมื่อถึงวัยเขาสู
โรงเรียนถือครูเสมือนพอแมคนที่สอง เด็กเชื่อในสิ่งที่ครูสอน ครูทําใหดูเปนตัวอยางไมวาตั้งใจหรือไมก็ตามการ
ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติเรื่อความซื่อสัตยสุจริต จึงเปนบทบาทของครูทุกคนในโรงเรียน และผูบริหารที่ตอง
ทําตนเปนแบบอยาง ๓) การปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริตเปนหนาที่ของใคร องคกรหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบที่
สําคั ญคื อ ครอบครัว พ อแม ผู ปกครอง ญาติ พี่นอง ตองชวยกั นดู แลสรางและปลู กฝงจิ ตสํ านึ กนี้ ดวยการ
แนะนําสั่งสอน ทําตัวอยางที่ดีใหกับคนในครอบครัวของตน โรงเรียนและสถานศึกษา เปนสถาบันที่ทําหนาที่ให
การศึกษาอบรมบมนิสัยคือ ใหความรู ความเขาใจที่ถูกตอง การสรางนิสัย การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองหัวใจ
สําคัญของการศึกษา คือทําใหคนเปนคนดีเปนคนที่เปนประโยชน ตอผูอื่นทั้งตอสังคมที่ตนอยูอาศั ยและต อ
ประเทศชาติ การเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต ผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งคงเปนของโรงเรียนและ
สถานศึกษา ซึ่งมีหนาที่หลักคือ การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความงอกงามในทุก ๆ ดานอยางมีดุลยภาพ คือตองให
เด็กไดพัฒนาทั้งทางดานจิตใจ ปญญา รางกาย และทางสังคม ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณลักษณะทางจิตใจ
ประการหนึ่งที่พึงปลูกฝงพัฒนาใหเกิดกับเด็กทุกคน
ดังนั้ น เทศบาลตําบลบานกลางได เล็ งเห็ นความสํ าคั ญ จึงไดจัดกิจกรรม “การจัดนิทรรศการสัปดาห
“วันรณรงคความซื่อตรงของสังคมไทย” เพื่อสรางความรูเนนองคความรูดานคุณธรรมที่จะนําไปสูความซื่อตรง
ใหเกิดความประชาชนตําบลบานกลาง เพื่อเปนการเผยแพรความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความซื่อตรง
โปรงใส และพอเพี ยง ตลอดจน เพื่อเพิ่มชองทางใหกับเด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนตําบลบานกลาง
ไดรับทราบเกี่ยวกับองคความรู แนวคิดดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อตรงของสังคมไทยดังกลาว
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๓.วัตถุประสงค
๑) เพื่อสรางความรูเนนองคความรูดานคุณธรรมที่จะนําไปสูความซื่อตรงใหเกิดแกประชาชน
ตําบลบานกลาง
๒) เพื่อเปนการเผยแพรความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความซื่อตรงโปรงใสและพอเพียง
๓) เพื่อเพิ่มชองทางใหกับประชาชนตําบลบานกลางไดรับทราบเกี่ยวกับองคความรู แนวคิดดาน
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๑) นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง โรงเรียนวัดขี้เหล็ก และโรงเรียนธนรัตนวิทยา
๒) ประชาชนในตําบลบานกลาง ผูมาติดตอราชการ พนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานกลาง

๕. พื้นที่ดําเนินการ
๑) โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง โรงเรียนวัดขี้เหล็ก และโรงเรียนธนรัตนวิทยา
๒) เทศบาลตําบลบานกลาง ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน

๖.วิธีดําเนินการ
๑) ประชาสัมพั นธเผยแพรการจัดงานตอสื่อตาง ๆ เชน ทางเสียงตามสาย วิทยุ หนั งสื อเพื่อให
ประชาชนไดทราบ
๒) สนับสนุนคาใชจายใหโรงเรียนในเขตเทศบาลจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน และจัดนิทรรศการ
ณ เทศบาลตําบลบานกลาง ดําเนินการ จัดนิทรรศการ หัวขอ “ความซื่อตรง โปรงใส และ
เพียงพอ ณ บริเวณชั้นลางอาคารสํานักงานเทศบาล
๓) กําหนดวัน เวลา และสถานที่
๔) ติดตามประเมินผลโครงการ

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลบานกลาง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑) ประชาชนตําบลบานกลางไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อตรง โปรงใส
๒) ครูและนักเรียนไดนําเสนอผลผล แลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเชิง
คุณธรรม จริยธรรม
๓) ประชาชนตําบลบานกลางไดรับทราบองคความรู แนวคิดดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

…………………………………………………
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๑.๒.2
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการวันสําคัญทางศาสนา

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
วันสําคัญทางศาสนา นิยมระบุตามปฏิทินจันทรคติ โดยปกติจะเปนที่เคยมีเหตุการณสําคัญเมื่อครั้ง
พุทธกาล หรือเมื่อถึงกําหนดตองปฏิบัติประเพณี สําคัญตามธรรมเนียมในศาสนาพุทธ เชน วันในแตละเดือน
ไดแก วันพระ วันโกน วันสําคัญประจําปไดแก วันมาฆบูชา เปนวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 มีเหตุการณที่เกี่ยวกับ
พระพุทธเจาอยางนาอัศจรรย คือ พระสาวกทั้ง 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิไดนัดหมาย และพระพุทธเจา
ทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข วันวิสาขบูชา เปนวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 เปนวันประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน
ของพระพุทธเจา วันอาสาฬหบูชา เปนวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 เปนวันที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเทศนาที่
พระองคทรงตรัสรูแกเบญจวัคคีทั้ง 5 วันเขาพรรษา เป นวันที่พระพุทธเจาทรงวางกฎเกณฑใหพระสงฆจํา
พรรษาอยูวัดเปนเวลา 3 เดือน มิใหออกไปเผยแพรพระธรรมคําสอน เนื่องจากเปนชวงฤดูทํานาของชาวบาน
วันออกพรรษา เปนวันสิ้นสุดของการจําพรรษาที่วัดของพระสงฆ และสามารถออกไปเผยแพรพระธรรมคํา
สอนได เนื่องจากเป นชวงหมดฤดู ของการทํ านา และในแต ละวันสํ าคั ญทางศาสนา พุ ทธศาสนิ กชน จะจั ด
กิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความสําคัญของวันนั้นๆ เชน กิจกรรมทําบุ ญตักบาตร การฟ งเทศน อบรมศึกษา
ธรรมะในวันพระ กิจกรรมเวียนเทียนเพื่อถวายเปนพุทธบูชา กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ และกิจกรรมอื่นๆ
เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญของวันสําคัญทางศาสนา จึงไดจัดทําโครงการ วัน
สําคัญทางศาสนาและกําหนดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ และกิจกรรมแหเทียน
พรรษา เพื่ออนุรักษสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และเพื่อใหเด็กและเยาวชน ประชาชนในตําบล
บ านกลาง ได ต ระหนั ก ถึ งความสํ า คั ญ ของวั น สํ าคั ญทางศาสนาและประพฤติ ป ฎิ บั ติ ต ามเป น หลั ก ใน
ชีวิตประจําวัน ประกอบกับตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 กําหนดไวแจง
ชัด ซึ่งอาจจําแนกที่มาของอํานาจหนาที่เทศบาล บทที่ 1 เทศบาลตําบล มาตรา 50 (8) บํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํ านาจ พ.ศ.2542 ข อ (11) การบํ ารุ งรัก ษาศิ ลปะ จารีตประเพณี ภู มิปญญาท องถิ่ น และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

๓ วัตถุประสงค
1.เพื่ออนุรักษสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของความเปนพุทธศาสนิกชนใหปฏิบัตสิ ืบทอด
และคงอยูตลอดไป
2.เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก สรางความตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนาใหกับเด็ก
เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ตําบลบานกลาง

3.เพื่อเปดกาสใหเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตําบลบานกลาง ไดมีโอกาสทําบุญรวมกันสราง
กลไกความรัก ความสามัคคี ในชุมชน โดยใชหลักพุทธศาสนาและกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปนตัวเชื่อมโยง
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๔. เปาหมาย/ผลผลิต
- จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ หลังวันออกพรรษา 1 วัน ณ บริเวณถนนสายสันปาฝาย
- บานธิ พระสงฆ จํานวน 60 รูป คณะผูบริหารเจาหนาที่ จํานวน 100 คน และพุทธศาสนิกชน
ทั่วไป จํานวน 500 คน
- จัดกิจกรรมแหเทียนเทียนพรรษา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลางถึงวัดรองสาว จํานวน
500 คน

๕. พื้นที่ดําเนินการ
- ถนนสายสันปาฝาย - บานธิ และวัดสันปาฝาย ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน

๖.วิธีดําเนินการ
- จัดทําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
- จางเหมาทําปายโครงการ
- กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ
- คาจางเหมาตกแตงรถบุษบก
- จัดกิจกรรมแหเทียนพรรษากอนเขาพรรษา
- คาจางเหมาตกแตงรถแหเทียนพรรษาและรูปขบวนแหเทียนพรรษา

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
- จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ หลังวันออกพรรษา 1 วัน ในชวงเดือนตุลาคมของทุกป
- จัดกิจกรรมแหเทียนพรรษา กอนเขาพรรษา

๘. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560 - 2564 แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการวันสําคัญทางศาสนา จํานวนงบประมาณในแตละป

๙. ผูรับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานกลาง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีประชาชน พุทธศาสนิกชน เขารวมงานในแตละปไมนอยกวา 500 คน
2. ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไดรับการสืบทอดใหคงอยูตลอดไป
3. เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตําบลบานกลาง ไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา

4. เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน โดยผานกระบวนการการทํากิจกรรมเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนารวมกัน สังคมมีความสงบสุข
.......................................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 1.2.5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในโรงเรียนปจฉิมาลัย

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในปจจุบันในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมตองเผชิญกับวิกฤตเรื่องคานิยม
คุ ณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมที่ มีเลี ยนแบบวั ฒนธรรมการบริ โภคนิ ยมวัตถุ และการให ความสํ าคั ญกั บ
เงินตราการเปลี่ยนแปลงดั งกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอผูสูงอายุและสถาบันครอบครัวก อให เกิดป ญหากั บ
ผูสูงอายุ และครอบครัวมาเป นเวลานานจากสังคมเมืองกระจายไปสูสังคมชนบทจนกระทั่งเป นปญหาใหญ
ซับซอนและเรื้อรังหลายดานตั้งแตดานสุขภาพการพลัดพรากเมื่อสามีหรือภรรยาตายจากกันและตองตอสูกับ
ความเหงาและสภาพการอยูคนเดียวผูสูงอายุบางรายเกิดความทอแทสิ้นหวังที่ทําใหตนเองตองเปนภาระกับ
บุตรหลานที่มีรายไดหาเลี้ยงตนเองก็ยังไมพอเพียง สังคมไทยในอดีตไมวาจะเปนสังคมเมืองหรือชนบทการอยู
อาศัยรวมกันเปนลักษณะครอบครัวขยายที่มีคนสามรุนอยูรวมอาศัยในชายคาเดียวกันที่ประกอบดวยพอแมลูก
และปูยาหรือตายายรวมลูกหลานที่ยังไมแตงงาน ในปจจุบันนี้สวนใหญ ครอบครัวไทยใชชีวิตแบบครอบครัว
เดี่ยวมีเพียงพอแมและลูกเทานั้น ยอมชี้ใหเห็นวาเปนการแยกผูสูงอายุ ออกจากครอบครัวอยางสิ้นเชิงเพราะ
ตางฝายตางแยกกันอยู คนรุนใหมมีโอกาสที่จะปรนนิบัติรับใชอยางที่เคยเปนในอดีตไดนอยมากภาพที่เริ่มเห็น
เปนเรื่องปกติคือครอบครัวตางแยกยายอยูกระจัดกระจายผูสูงอายุจะดํารงชีวิตเพียงลําพังหรือถูกทอดทิ้งใหอยู
กันตามลําพัง
ตามภารกิ จอํ านาจหน าที่ ขององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น และภารกิ จที่ ได รับ การถ ายโอนตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ได
กําหนดใหเทศบาล มีอํานาจและหนาที่ในการสงเคราะห และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกลาวคือ
พระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีอํานาจหนาที่
ตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี้คือ (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ มาตรา 53
ภายใตบังคับแหงกฎหมาย พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้คือ (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตระหนักและ
ใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อใหคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดสวัสดิการและการใหบริการดานตางๆ แกผูสูงอายุเปนมาตรฐานเดียวกัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนขอ 5.2.4 พัฒนาผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคมมีคุณภาพ มี คุณคา สามารถปรับตัวเท าทันการเปลี่ยนแปลง เปนพลังในการพัฒนาสังคมโดย 1)
สงเสริมการสรางรายไดและมีงานทําใหผูสูงอายุโดยกําหนดลักษณะประเภทงานและอัตราคาจางที่เหมาะสม
ควบคูกับการเพิ่มพูนความรู ทักษะทั้งดานวิชาการและการใชสื่อสารเรียนรูสมัยใหมใหแกผูสูงอายุ เพื่อการ
ประกอบอาชี พและการพั ฒ นาตั วเองอย างต อ เนื่ อ ง 2) ส งเสริ มและสนั บ สนุ น ให มีก ารนํ าความรู และ
ประสบการณของผูสูงอายุที่เปนคลังสมองของชาติทั้งภาครัฐและเอกชน ปราชญชาวบาน ผูมีความรูภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศ 3) สงเสริมผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเอง
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โดยการปรับสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะสมกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการโดยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการ
ดูแลผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น
นโยบายของรัฐบาลสวนกลาง โดยเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของตองเพิ่มโอกาส พัฒนาศักยภาพทาง
สังคมใหผูสูงอายุในกลุมผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได กลุมผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือและผูสูงอายุที่
ชวยเหลือตัวเองไมได เพื่อใหมีสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสทํางานตามศักยภาพและความตองการใน
ประเด็นการบริการสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพทั้งกายและใจและการดูแลระยะยาวในสังคมผูสูงอายุ การให
การศึ กษาตลอดชีวิต การเสริมทักษะความรูการจัดการและการเขาถึงทรัพยากร การธํารงซึ่งความเปนไทย
กลไกการจัดสวัสดิการในสังคม การขยายโอกาสการทํางานใหผูสูงอายุ เพื่อใหไดงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบาย
ตอบสนองตอระบบภาครัฐและเอกชนระดับปฏิบัติทองถิ่นในประเด็นตางๆ ทั้งการจัดสรรทรัพยากรจากรัฐ
เอกชนและทองถิ่น ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับผูสูงอายุและการใหบริการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุกลุมตางๆ
ประกอบกับปญหาผูสูงอายุในเชิงพื้นที่ ปจจุบันเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
เปนเทศบาลที่มีพื้นที่รับผิดชอบ 18.314 ตารางกิโลเมตรและมีประชากร 10,218 คน แยกเปนชาย 4,793
คน หญิ ง 5,488 คน มี ค วามหนาแน น เฉลี่ ย 561 คนต อ ตารางกิ โลเมตรและเป น ที่ ตั้ งของเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมภาคเหนือมีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการรานคา รานอาหาร สถานบันเทิงตางๆ
มากมาย มีประชากรตางถิ่นเขาสูพื้นที่เปนจํานวนมากกวา 40,000 คน โดยที่เทศบาลไมไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลในสวนของประชากรแฝงและยังตองรับภาระในการจัดบริการสวัสดิการสาธารณะตางๆ
ใหอีกดวย เชน น้ําอุปโภคบริโภค การจัดเก็บขยะ ปญหาน้ําเสียและสิ่งแวดลอม ฯลฯ ซึ่งสงผลตองบประมาณที่
จะนํามาจัดบริการดานสวัสดิการสังคมใหกับประชาชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่เปนอยางมากดวย นอกจากนี้ยัง
เกิดปญหาสังคมที่สงผลกระทบในภาพรวมของประชาชนในพื้นที่อีกหลายประการ อันสืบเนื่องมาจากความไม
สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการเสียระบบทาง
สังคม เชน ปญหาผูสูงอายุ ปญหาอาชญากรรม ปญหาโรคเอดส ปญหายาเสพติด ปญหาครอบครัว ปญหาการ
ฆ าตัวตาย เป นต น จากสภาพป ญหาดั งกลาว ส งผลให เทศบาลตํ ายลบ านกลางในฐานะหน วยงานองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลประชาชนตองเขามาดูแลแกไขและหาแนวทางปองกัน โดยจัดบริการสวัสดิการ
สังคมดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนผูประสบปญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะปญหาผูสูงอายุในพื้นที่ซึ่ง
มีผูสูงอายุจํานวน 1,053 คน มีผูสูงอายุที่ประสบปญหาดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล เนื่องจากเปนผู
พิการ เปนผูปวยเรื้อรัง ปญหาดานรายได เปนผูสูงอายุที่มีฐานะลําบากยากจน ปญหาดานนันทนาการ เปน
ผูสูงอายุที่ขาดองคความรูดานการออกกําลังกายตามสภาพวัย ปญหาดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว
ผูดูแลและการคุมครอง ผูสูงอายุที่อยูตามลําพังลูกหลานไปทํามาหากินตางถิ่น ผูสูงอายุที่อยูตามลําพังเนื่องจาก
คูชีวิตเสียชีวิตไปกอนปญหา ดานการสรางบริการและเครือขายการเกื้อหนุน ผูสูงอายุไมมีสถานที่สําหรับทํา
กิจกรรมในดานตางๆ

ดังนั้ น กองสวั สดิการสังคม เทศบาลตํ าบลบานกลาง อํ าเภอเมื อง จังหวั ดลําพู น จึงได มีการจัดทํ า
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในโรงเรียนปจฉิมาลัย เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลบานกลาง ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล ดานอาชีพรายได ดานนันทนาการ
ดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล การคุมครองและดานการสรางบริการและเครือขายการเกื้อหนุน
เพื่อแกไขปญหาผูสูงอายุที่ประสบปญหาสุขภาพและการรักษาพยาบาล เนื่องจากเปนผูพิการ เปนผูปวยเรื้อรัง
โดยจัดกิจกรรมฝกอบรมดานนันทนาการแกไขปญหาผูสูงอายุที่ขาดองคความรูดานการออกกําลังกายตาม
สภาพวัยและมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการเขาสังคมผูสูงอายุที่อยูตามลําพังลูกหลานไปทํามาหากินตาง
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ถิ่น ผูสูงอายุที่อยูตามลําพังเนื่องจากคูชีวิตเสียชีวิตไปกอน จัดกิจกรรมฝกอบรมดานภูมิปญญาและฝกอบรม
ดานอาชีพ แกไขปญหาผูสูงอายุดานรายได เปนผูสูงอายุที่มีฐานะลําบากยากจน ปญหาดานความมั่นคงทาง
สังคม ครอบครัว ผูดูแลและการคุมครองสวัสดิภาพผูสูงอายุ ซึ่งเปน การดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการสงเสริมผูสูงอายุและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการสงเสริมผูสูงอายุ

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อฝกอบรมดานสุขภาพเพื่อแกไขปญหาผูสูงอายุที่ประสบปญหาสุขภาพและการรักษาพยาบาล
จัดกิจกรรมฝกอบรมดานนันทนาการแกไขปญหาผูสูงอายุที่ขาดองคความรูดา นการออกกําลังกายตามสภาพวัย
และมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการเขาสังคม
3.2 เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในพื้นที่ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล
ด านนั น ทนาการ ด านภู มิปญญาประเพณี วัฒ นธรรม ด านอาชี พสร างรายได ด านความมั่ น คงทางสั งคม
ครอบครัว การคุมครองและดานการสรางบริการและเครือขายการเกื้อหนุน พัฒนาศักยภาพทางสังคมในกลุม
ผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือและผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไมได
3.3 เพื่อสงเสริมจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชนเปนศูนยบริการทางสังคมมีลักษณะเปนโรงเรียนปจฉิมาลัย เพื่อ
ส งเสริ มพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตและส งเสริ มอาชีพผู สูงอายุ ดานสุ ขภาพและการรั กษาพยาบาล ด านรายได ด าน
นันทนาการ ดาน ภูมิปญญาประเพณีวัฒนธรรม ดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัวและคัดเลือกคณะกรรมการ
ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ โดยจัดเวทีประชาคมเพื่อเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการศูนยบริการทางสังคม
ผูสูงอายุ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เป าหมายเชิงปริมาณ : จั ดฝ กอบรมให กับผูสูงอายุจาก 12 หมูบานในพื้ นที่ ตําบลบ านกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน รวมทั้งสิ้น 135 คน
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : กิจกรรมฝกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
โรงเรียนป จฉิมาลั ยมีรายละเอี ยดดังนี้ 4.2.1 สงเสริมสนั บสนุนดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 4.2.2
สงเสริมสนับสนุน ดานนันทนาการ การออกกําลังกาย 4.2.3 สงเสริมสนับสนุนดานอาชีพรายไดสรางความ
เขมแข็งในอาชีพ 4.2.4 สงเสริมสนับสนุนดานภูมิปญญาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรมศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไดรับองคความรูอยางรอบดาน

5. พื้นที่ดําเนินการ
หองประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธเชิญชวนผูสูงอายุและสํารวจขอมูลความตองการฝกอบรมของผูสูงอายุ
6.2 จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
6.3 ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ
6.4 จัดเตรียมสถานที่ฝกอบรมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
6.5 เชิญวิทยากรบรรยายในการฝกอบรม
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6.6 ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงาน
6.7 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
6.8 ติดตามผลการดําเนินงานหลังจากสิ้นสุดโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปปงบประมาณ 2560 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)

9. ผูรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผูสูงอายุจาก 12 หมูบานในพื้นที่ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูนที่เขารวมการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ จํานวน 135 คน
10.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมโครงการมีความรูความเขาใจดานสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล ด านนั นทนาการ การออกกํ าลั งกาย ด านอาชีพรายได และด านภู มิปญญาศาสนา
ประเพณี เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองอยางสมวัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
…………………………………………………………………………………..
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 1.2.6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรีในโรงเรียนมัชฌิมาลัย

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
การพัฒนาสตรีของไทยมีการพัฒนากาวหนาไปไดระดับหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณกอนที่จะ
เริ่มกิจกรรมการพัฒนาสตรีตามแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับตางๆ อยางตอเนื่อง ผลที่เห็นเดนชัดจากการสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสตรีในภาครัฐและการตื่นตัวขององคกรพัฒนาเอกชน รวมทั้งชุมชนระดับตางๆ
ในป จ จุ บั น ประเทศไทยมี ป ระชากรที่ เป น สตรี ม ากกว าบุ รุ ษ เล็ ก น อ ยและมี แ นวโน ม ที่ จะเพิ่ ม ขึ้ น จาก
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและทางการแพทย สงผลใหสตรีมีอายุขัยเพิ่มขึ้น อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม จึงพบวามีจํานวนสตรีที่เปนหัวหนาครัวเรือนหรือเปนหมายและสตรีสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตการ
ที่จํานวนประชากรสตรีที่มีมากกวาบุรุษไมไดหมายความถึงการที่สตรีจะไดรับโอกาส ทางสังคม การศึกษาและ
การเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองเทาเทียมกับบุ รุษแตอย างใด ในทางตรงกั นขามสั งคมไทยยังคงเผชิ ญกั บ
ปญหาความไมเสมอภาคระหวางหญิงชาย ซึ่งยังเปนผลมาจากการที่คนในสังคมบางสวนยังมีเจตคติวาสตรีมี
ความสามารถดอยกวาบุรุษและปลูกฝงใหสตรีเปนผูตาม เปนชางเทาหลังเสมอ สงผลใหขาดโอกาสและการ
ยอมรับในการเขารวมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นอกจากนี้ยังมีปญหาใหมๆที่เกิดขึ้นจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปญหาความมั่นคง เทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร และสิ่งแวดลอมที่
สงผลตอสวัสดิภาพ ความมั่นคงปลอดภัย โอกาส สิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและคุณภาพชีวิตของสตรี
โดยเฉพาะสตรีในพื้นที่ชนบทและสตรีที่จัดในกลุมเปาหมายพิเศษตางๆ
การพั ฒ นาสตรี เป น ประเด็ น นโยบายในหลายมิ ติ ด วยกั น ซึ่ งรวมไปถึ งมิ ติ ที่ มุ งเน น ให ส ตรี เป น
กลุมเปาหมายสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รัฐบาลไดใหความสนใจในการสงเสริมและ
พัฒนาสตรีมานานกวาสี่ทศวรรษ หนวยงานหลายหนวยงาน ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชา
สังคม ใหความสนใจและมีผลจากการดําเนินงานดานสตรีมาอยางตอเนื่อง มีผลการพัฒนาที่เปนที่ประจักษใน
ระดับหนึ่ง ไมวาจะเปนความกาวหนาในการกําหนดและแกไขปญหากฎหมายตางๆ ที่เปนเงื่อนไขของความไม
เทาเทียมกัน การดําเนินนโยบายกิจกรรมและโครงการที่สงเสริมสถานภาพสตรี ปรากฏใหเห็นตั้งแตป 2545
โดยรัฐบาลไดจัดตั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยขึ้น ซึ่งเปนกระบวนภาคสังคมทําหนาที่
เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม สรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน อีกทั้งไดตั้งสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(สค.) เป น องค ก รกลางระดั บ ชาติ แ ละเป น กลไกด านการพั ฒ นาสั งคมตามนโยบายของรั ฐบาลที่ เน น

กลุมเปาหมายสตรี เพื่อใหมีการพัฒนา พิทักษและคุมครองสิทธิตามกรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 และ 2550 โดยบูรณาการแนวคิด ทิศทางและการบริหารใหเปนระบบจากภาคีทุกภาคสวนและ
ทุกระดับสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงไดปรับปรุงและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสตรี
ฯ ใหมใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศฉบับตางๆ โดยไดเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตการจัดทําแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 เปนตนมา และมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาสตรีฯ ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมตางๆ
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เนื่องจากสตรีเปนกลุมเปาหมายที่มีความสําคัญและประเทศไทยยังประสบปญหาในการยกระดับคุณภาพชีวิต
และการสงเสริมสถานภาพสตรีใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
การกําหนดแผนพัฒนาสตรี ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงเปนภารกิจที่มีความสําคัญ
ที่สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดดําเนินการจัดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาสตรีฯ ในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มาตั้งแตเดือนมากราคม พ.ศ. 2554 โดยใชกระบวนการมีสวนรวม ดังนั้น
แนวทางและยุ ทธศาสตรในแผนพั ฒนาสตรี ฯ ฉบั บนี้ เป นผลมาจากระดมความคิดเห็ นและขอเสนอแนะจากผู ที่
เกี่ยวของหลักทุกภาคสวน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให ความสําคัญในประเด็นความเสมอภาคระหวาง
หญิ งชาย ไดแก หญิงชายมีสิทธิเสมอกันในกฎหมายและการไดรับความคุมครองตามกฎหมาย (มาตรา 30)
การดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐในดานตางๆ ทั้งดานสังคม สาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรมและดาน
เศรษฐกิจ ใหคํานึงถึงความเสมอภาคของหญิงชาย รวมทั้งการคุมครองแรงงานหญิงชาย (มาตรา 80 และ 84)
สําหรับการใหความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนนั้น ใหคํานึงถึงสัดสวนของหญิงชายที่ใกลเคียงกัน
(มาตรา 87) และใหพรรคการเมืองมีจํานวนผูรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออยาง
เป นธรรมและตองคํ านึ งถึงโอกาส สัดสวนที่เหมาะสมและเทาเที ยมกั นระหวางหญิงชาย (มาตรา 97) ตาม
ภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและภารกิจที่ไดรับการถายโอนตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหเทศบาลมี
อํานาจและหนาที่ในการสงเคราะหและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีกลาว คือ พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ภายใต บังคั บแห งกฎหมายเทศบาลตํ าบลมี อํานาจหน าที่ ตองทํ าในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้คือ (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้คือ (10) การ
สังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
ดังนั้ น กองสวั สดิการสังคม เทศบาลตํ าบลบานกลาง อํ าเภอเมื อง จังหวั ดลําพู น จึงได มีการจัดทํ า
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรีในโรงเรียนมัชฌิมาลัย เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีใน
พื้นที่ตําบลบานกลาง ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล ดานอาชีพรายได ดานนันทนาการ ดานความมั่นคง
ทางสังคม ครอบครัว จัดกิจกรรมฝกอบรมดานภูมิปญญาและฝกอบรมดานอาชีพ แกไขปญหาสตรีดานรายได
ดานนันทนาการ ดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว และการคุมครองสวัสดิภาพของสตรี

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางความรูดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม โดยการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมให
เอื้อตอการพัฒนาศักยภาพของสตรี สงเสริมใหสตรีตระหนักถึงคุณคาของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเองทักษะ

ชีวิตและสังคมเพียงพอที่จะดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและเหมาะสมกับวัฒนธรรม สงเสริมบทบาทสตรีในการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรม ประเพณี
3.2 เพื่ อเสริมสรางความรูดานสุขภาพอนามัยและนั นทนาการเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศศึกษาและ
บทบาททางเพศที่เหมาะสม รวมทั้งใหชายมีสวนรวมในการวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิดมากขึ้น และ
การให ความรูแก สตรีในการสงเสริมสุขภาพและป องกันโรค รูจักเลือกบริโภคสินค าและบริการ รวมทั้ งรูจัก
ปองกันตนเองจากการทํางานที่มีลักษณะเปนอันตรายตอสุขภาพและใหความรูและแนวทางการสงเสริมสุขภาพ
และสุขภาพจิตแกสตรีทุกวัย โดยเฉพาะสตรีวัยรุนและสตรีวัยทอง
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3.3 เพื่ อเสริ มสร างความรู ดานเศรษฐกิ จและอาชี พ โดยการส งเสริ มการฝ กอบรมอาชี พแก สตรี ให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงเสริม
การพัฒนาภูมิปญญาสตรีจากการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนสูการผลิตเพื่อสรางรายได

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ : จัดฝกอบรมใหกับสตรีจาก 12 หมูบานในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลบาน
กลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน รวมทั้งสิ้น 100 คน
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : ดําเนินการฝกอบรมใหความรูแกสตรีเพื่อพัฒนาตนเอง มีรายละเอียด
ดังนี้
4.2.1 หลักสูตรดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
- การสรางจิตสํ านึ กด านการมี จิตอาสา จิตสาธารณะ เพื่ อความสามัคคี และการมี
สวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
- ส งเสริมองคความรูในการบริหารจัดการกลุมองค กรในชุ มชนให มีประสิทธิภาพ เช น
กลุมพัฒนาสตรีระดับหมูบานและระดับตําบล กลุมอาชีพ เปนตน เพื่อที่จะทําใหกลุมตางๆ สามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางจิตสํานึก เจตคติ คานิยม เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม สิทธิความเสมอ
ภาคของหญิงชาย
- สรางเครือขายคุมครอง เฝาระวังความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
- เสริมสรางทักษะชีวิตและสังคมเพียงพอที่จะดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและเหมาะสม
- สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของสตรี เพื่อการปรับตัวเขาสูสังคม
- สงเสริมการเตรียมความพรอมใหแกสตรีสูสังคมผูสูงอายุ
- สงเสริมองคความรูดานเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อใหสตรีกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
- สงเสริมดานการสื่อสารภาษาตางประเทศและวัฒนธรรมของตางประเทศ เพื่ อเตรียม
ความพรอมสูการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
- สงเสริมบทบาทสตรีใหมีความรูเปนผูนําและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
- ส งเสริ มบทบาทสตรี ในการเสริ มสร างคุ ณธรรม จริ ยธรรม และรั กษาวั ฒ นธรรม
ประเพณี
- สงเสริมการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และสืบทอดภูมิปญญา
4.2.2 หลักสูตรดานสุขภาพอนามัยและนันทนาการ
- ใหความรูเรื่องเพศศึกษาและบทบาททางเพศที่เหมาะสมและรับผิดชอบ รวมทั้งใหชาย
มีสวนรวมในการวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิดมากขึ้น

- ให ความรูแกสตรีในการสงเสริมสุ ขภาพและปองกันโรค รูจัดเลือกบริโภคสิ นคาและ
บริการ
- รูจักปองกันตนเองจากการทํางานที่มีลักษณะเปนอันตรายตอสุขภาพ
- ใหความรูและแนวทางการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแกสตรีทุกวัย โดยเฉพาะ
สตรีวัยรุน และสตรีวัยทอง
- การใหความรูเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และตามโภชนาการ
- สงเสริมการออกกําลังกายที่เหมาะสมตามเพศและวัย
- การจัดกิจกรรมนันทนาการ เชน การจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา การฝกการเตนบาสโลบ
การเตนแอรโรบิคแดนท เปนตน
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4.2.3 หลักสูตรดานเศรษฐกิจและอาชีพ
- ส งเสริ มการฝ กอาชี พแก สตรี ให สอดคล องกั บความตองการของตลาดแรงงานและ
เทคโนโลยี
- ส งเสริมการรวมกลุ มอาชีพ กลุ มสหกรณ การพั ฒนารูปแบบผลิ ตภั ณฑ การหา
ตลาดรองรับการสรางและขยายเครือขาย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง
- สงเสริมการพัฒนาภูมิปญญาสตรีเพื่อการบริโภคในครัวเรือนสูการผลิตเพื่อสราง
รายได
- สงเสริมสวัสดิการใหแกสตรี เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ

5. พื้นที่ดําเนินการ
หองประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธเชิญชวนสตรีและสํารวจขอมูลความตองการฝกอบรมของสตรี
6.2 จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
6.3 ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ
6.4 จัดเตรียมสถานที่ฝกอบรมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
6.5 เชิญวิทยากรบรรยายในการฝกอบรม
6.6 ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงาน
6.7 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
6.8 ติดตามผลการดําเนินงานหลังจากสิ้นสุดโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปปงบประมาณ 2560 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)

9. ผูรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีสตรีจาก 12 หมูบานในพื้นที่ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ที่เขารวมการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ จํานวน 100 คน
10.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : สตรีที่เขารวมกิจกรรมโครงการมีความรูความเขาใจดานสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล ดานนันทนาการ การออกกําลังกาย ดานอาชีพรายได และดานภูมิปญญาศาสนาประเพณี
เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองอยางสมวัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
…………………………………………………………………………………..
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 1.2.7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเฝาระวังการคามนุษยคุมครองเด็กในชุมชนและการปองกันความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวเปนปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเปนเวลานาน
ป จจุ บันสถานการณ ปญหาได ขยายวงกว างขึ้ นและมีระดั บของความรุ นแรงเพิ่ มขึ้ นเรื่ อยๆ ซึ่ งสงผลกระทบต อ
คุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีเปนอยางมาก หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ทํางานเกี่ยวของกับปญหาไดมี
การรวบรวมขอมูลความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พบวา ความรุนแรงที่เกิดกับหญิง จากสถิติมัก
เกิดจากคนในครอบครัว หรือเปนบุคคล ที่เรียกวาสามี พบวา ประเทศไทยมีผูหญิงและเด็กถูกกระทําความรุนแรง
สูงขึ้นทุกป เนื่องจากพฤติกรรมการกระทําความรุนแรงของผูชาย ผูหญิงที่ถูกกระทํายังอายที่จะแสดงใหสังคมรับรู
ทําใหไมสามารถแกปญหาตั้งแตตนเหตุได
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีหลายรูปแบบทั้งทางรางกาย ทางจิตใจ ทางวาจา และทางเพศ
เชน การทํารายรางกาย การบังคับจิตใจ การขมขู การใชวาจาดาวาทําใหเจ็บช้ําน้ําใจ การควบคุมกักขัง การ
ขมขืนกระทําชําเรา และการกระทําอนาจาร เปนตน ซึ่งผูกระทําสวนใหญเปนผูชายและมักเปนบุคคลใกลชิด
หรือบุคคลในครอบครัวสวนผูถูกกระทําเปนผูหญิง ผูสูงอายุ และเด็ก ปญหาความรุนแรงในครอบครัวสังคมมอง
วาเปนเรื่องสวนตัวแมแตญาติ พี่นองและผูใกลชิดไมกลาเขาไปชวยเหลือทําใหผูหญิงตกอยูในภาวะยากลําบาก
และไมกลาบอกเลาใหใครฟงเพราะคิดวาเปนเรื่องนาอับอาย หรือจําตองยอมถูกกระทําความรุนแรงเนื่องจาก
เปนห วงลูกและตองพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากผูชาย สําหรับสาเหตุของการกระทําความรุนแรงเกิดจากหลาย
ปจจัย ไดแก เหลา สารเสพติด การพนัน ความหึงหวง การสะทอนภาพความรุนแรงของสื่อตางๆ และที่สําคัญ
คือคานิยมดั้งเดิมของสังคมไทยที่เชื่อวาผูชายเปนผูนําครอบครัวสามีเปนเจาชีวิตภรรยาและลูก มีสิทธิ ดุดา ทุบ
ตีทําราย หรือบังคับใหมีเพศสัมพันธตามความตองการ เปนตน
ปจจุบันปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวไดกลายเปนปญหาดานสิทธิ
มนุษยชนที่ทุกคนในสังคมจะตองเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา ซึ่งมิใชเรื่องสวนตัวอีกตอไป
แล ว รัฐบาลได ออกพระราชบัญญั ติคุมครองผู ถูกกระทํ าด วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหการคุมครองแกผูที่ตกเปนเหยื่อของการกระทําความรุนแรง และลงโทษ/เยียวยา/ฟนฟู

ผูกระทําความรุนแรง รวมทั้งสงเสริมใหสังคมรอบขางไดมีสวนรวมในการปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหา
รวมกัน
ดังนั้ น กองสวั สดิการสังคม เทศบาลตํ าบลบานกลาง อํ าเภอเมื อง จังหวั ดลําพู น จึงได มีการจัดทํ า
โครงการเฝาระวังการคามนุษยคุมครองเด็กในชุมชนและการปองกันความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจ ตระหนักในการป องกันเฝาระวังความรุนแรงในพื้ นที่ ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ สร า งความรู ค วามเข า ใจให กั บ เกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองเด็ ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551
3.2 เพื่อใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหา และสรางเครือขายเฝาระวังปญหา
การคามนุษย ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เป า หมายเชิ ง ปริ ม าณ : จั ด ฝ ก อบรมให กั บ ผู นํ าชุ มชน กลุ ม สตรี แม บ าน กลุ มอาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ขประจํ าหมู บาน (อสม.) กลุ มผูสูงอายุ และกลุ มเด็ กและเยาวชน จาก 12 หมู บานในพื้ นที่ เขต
เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน รวมทั้งสิ้น 60 คน
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : กิจกรรมฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.
2546 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 เพื่อใหผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของ และมีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหา รวมถึงสรางเครือขายเฝาระวังปญหาในพื้นที่

5. พื้นที่ดําเนินการ
หองประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
6.2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ
6.3 จัดเตรียมสถานที่ฝกอบรม
6.4 เชิญวิทยากรบรรยายในการฝกอบรม
6.5 ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงาน
6.6 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
6.7 ติดตามผลการดําเนินงานหลังจากสิ้นสุดโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน)

9. ผูรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผูนําชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) กลุมผูสูงอายุ และกลุมเด็กและเยาวชน จาก 12 หมูบานในพื้นที่ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูนที่เขารวมการจัดฝกอบรมตามโครงการ จํานวน 60 คน
10.2 เป าหมายเชิ งคุ ณ ภาพ : ผู เข า ร วมกิ จ กรรมตามโครงการมี ค วามรู ค วามเข าใจเกี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และมีสวนรวมในการปองกัน
แกไขปญหา รวมถึงสรางเครือขายเฝาระวังปญหาในพื้นที่
…………………………………………………………………………………..
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๑.๒.8
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการชําระภาษีดวยใจ โปรงใส ตรงเวลา

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กองคลัง งานพัฒนารายไดเทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนางาน
จัดเก็บรายได จึงไดจัดทําโครงการชําระภาษีดวยใจ โปรงใส ตรงเวลา เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ และเปนการ
สรางจิตสํานึ กใหผูมีหนาที่เสียภาษีตระหนักถึงความสํ าคัญและรูในบทบาทหน าที่ที่ดีของผูมีหนาที่เสียภาษี
พรอมทั้งเปนการเพิ่มรายไดและเปนการเพิ่มศักยภาพใหแกเทศบาลตําบลบานกลาง ซึ่งปจจุบันไดมีประชาชาที่
เพิ่มขึ้น การจัดเก็บภาษีก็มีจํานวนมาขึ้นตามจํานวนประชากรของตําบลบานกลาง จึงจัดทําโครงการชําระภาษี
ดวยใจ โปรงใส ตรงเวลา

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อกระตุนใหประชาชนชําระภาษีตรงตามกําหนดระยะเวลา
๓.๒ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษี มีความตื่นตัวและมีความเต็มใจใน
การชําระภาษี
๓.๓ เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจถึงความสําคัญ และรูบทบาทหนาที่ของผูมีหนาที่เสีย
ภาษีมากขึ้น
๓.๔ เพื่อสรางทัศนคติและความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลกับประชาชน
๓.๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
๓.๖ เพื่อปลูกจิตสํานึกใหผูมีหนาที่เสียภาษีตระหนักถึงความสําคัญของการชําระภาษี
๓.๗ เพื่อใหการจัดเก็บภาษีไดตามเปาหมายและเพิ่มขึ้น สามารถนําเงินมาใชในการพัฒนาทองถิ่น
เปนการสนองนโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
กลุมผูมีหนาที่ชําระภาษีในเขตเทศบาลตําบลบานกลาง

๕. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

๖.วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําและเสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ ดํ าเนิ น จั ดทํ าโล และใบประกาศสํ าหรั บ มอบให แก ผูมาชํ าระภาษี ให แก เทศบาลตํ าบล
บานกลางในเวลาที่กําหนด
๖.๓ ดําเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมทางหอกระจายขาวของทุกหมูบาน
๖.๔ ดําเนินการตามกิจกรรมและติดตามผล
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๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

๘.งบประมาณดําเนินการ
30,000 (สามหมื่นบาทถวน)

๙. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง งานพัฒนารายไดเทศบาลตําบลบานกลาง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ประชาชนมี ค วามกระตื อ รื อร น และมี ค วามเต็ มใจที่ จะมาชํ าระภาษี ภ ายในกํ าหนด
ระยะเวลา
๑๐.๒ ประชาชนมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของการชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลา
๑๐.๓ เทศบาลตําบลบานกลางมีรายไดเพิ่มมากขึ้น สามารถที่จะนําเงินมาพัฒนาทองถิ่นไดมาก
ขึ้น
๑๐.๔ ทํ าให เกิ ดความสั มพั นธ อันดี และเกิ ดทั ศนคติ ที่ ดีระหว างเทศบาลตํ าบลบ านกลางกั บ
ประชาชน
๑๐.๕ เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของเทศบาล
๑๐.๖ สรางจิตสํานึกที่ดีใหกับประชาชน
๑๐.7 ประชาชนมี ค วามกระตื อ รื อร น และมี ค วามเต็ มใจที่ จะมาชํ าระภาษี ภ ายในกํ าหนด
ระยะเวลา
๑๐.8 ประชาชนมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของการชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลา
๑๐.9 เทศบาลตําบลบานกลางมีรายไดเพิ่มมากขึ้น สามารถที่จะนําเงินมาพัฒนาทองถิ่นไดมาก
ขึ้น
๑๐.10 ทํ าให เกิ ดความสั มพั นธอันดี และเกิ ดทั ศนคติ ที่ดีระหวางเทศบาลตํ าบลบ านกลางกั บ
ประชาชน
๑๐.11 เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของเทศบาล
๑๐.12 สรางจิตสํานึกที่ดีใหกับประชาชน

............................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 1.2.9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมคายครอบครัวคุณธรรมอิ่มรัก ปนสุข

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ครอบครัวเปนหนวยเล็กที่สุดทางสังคมเปนจุดเริ่มตนของการวางรากฐานของการพัฒนา คุณภาพชีวิต
ของคนคนหนึ่ง ตั้งแตคลอดและอยูรอดเปนทางรก โดยการอบรมเลี้ยงดูการปลูกฝง ขัดเกลา ทางดานคุณธรรม
จริ ยธรรมให เป นสมาชิ กของสั งคมที่ มีความสมบู ร ณ และมี คุณภาพ อั นกล าวได วา เป น “ทุ นทางสั งคม”
(Capital Society) ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศใหเจริญงอกงามอยางมั่นคง และยั่งยืน
สั งคมไทยในป จจุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น มากมายหลายมิ ติ ทั้ งในเรื่ อ งเทคโนโลยี ที่ ได
เปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของครอบครัวไปมาก ซึ่งสงผลใหโครงสรางครอบครัวซับซอนยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ความสัมพันธในครอบครัวถูกแทนที่ดวยเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Social Network ซึ่งไดมาแทนที่ความใสใจจาก
พอแม เด็กรุนใหมโหยหาการ Connect กับผูคน ตองการมีเพื่อน มีคนรูจักมากขึ้น และ Social Network ได
เขามาทําหนาที่ของการเปนที่ปรึกษา เปนเพื่อนที่ไวใจไดแทนครอบครัว ขณะเดียวกันเทคโนโลยีไดเขามาตอบ
โจทยเรื่องความสะดวก รวดเร็ว แตสิ่งเหลานี้ไดสั่งสมบุคลิกของการรักความสะดวก ตองการความเร็วไวในคน
รุนใหม และความสนใจในเรื่องราวตาง ๆมีความหลากหลาย ซึ่งสิ่งเหลานี้ไดลดทอนอํานาจในการใสใจเฉพาะ
เรื่องลดลงสงผลใหไมสามารถเอาใจใสเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางยาวนานสงผลตอความละเอียดออนในการใสใจคน
รอบข างลดลง อาจเกิดเป นป ญหาครอบครัวตามมา ลั กษณะของครอบครัวเป นครอบครั วเดี่ ยวมากยิ่ งขึ้ น
กลาวคือ เดิมจะเปนครอบครัวที่อยูพรอมหนา แตปจจุบัน1 ครอบครัว อาจจะแบงออกเปน 3 ครอบครัวเล็ก
คือ ครอบครัวเรา ครอบครัวพอ และครอบครัวแม ซึ่งเป นสวนที่อาจจะสะทอนถึงสภาพป ญหาความอบอุน
ความเขมแข็งของครอบครัวไทยในปจจุบัน
จากสถานการณ ที่ เปนอยู จึงมี ความจํ าเป นที่ จะต องเสริ มสร างความเข มแข็ งแกสถาบั นครอบครัว
เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่แนบแนนเปนเกราะคุมกันใหกับสมาชิกภายในครอบครัวจากปญหาตาง ๆ ดังกลาว
ซึ่งจุดเริ่มตนที่สําคัญ คือ สัมพันธภาพ ความสําคัญของการดูแลใสใจซึ่งกันและกันและเปนรากฐานที่สําคัญ
ของการอยูรวมกัน เพราะเราไมสามารถอยูลําพังคนเดียวไดในสังคม คนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต คือ คน
ที่สามารถที่ จะ มี สัมพั นธภาพคนอื่ นและสิ่งแวดล อมได อย างสอดคล องสมดุ ล สามารถให และรั บไดอย าง
เหมาะสม การที่จะทําใหสมาชิกในครอบครัวเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการสราง รักษา และดูแล

สัมพันธภาพไดนั้น สมาชิกทุกคนตองเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของสมาชิกภายในครอบครัว
การสื่อสารระหวางสมาชิกภายในครอบครัว และการใชเวลารวมกันของสมาชิกภายในครอบครัว
ดังนั้ น กองสวั สดิการสังคม เทศบาลตํ าบลบานกลาง อํ าเภอเมื อง จังหวั ดลําพู น จึงได มีการจัดทํ า
โครงการฝกอบรมค ายครอบครัวคุ ณธรรม อิ่มรัก ปนสุข เพื่ อใหประชาชนที่ เข ารวมโครงการมี ความรูความ
เข าใจในบทบาทหน าที่ ของตนที่ มีตอครอบครั ว มี สัมพั นธภาพที่ ดีระหว างสมาชิ กในครอบครัว และสร าง
เครือขายครอบครัวคุณธรรมในพื้นที่
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของตนเองที่มีตอครอบครัว
3.2 เพื่อสรางเครือขายครอบครัวคุณธรรมในพื้นที่

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เป าหมายเชิ งปริมาณ : จัดฝกอบรมใหกับสมาชิ กในครอบครัว จาก 12 หมูบานในพื้ นที่เขต
เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน รวมทั้งสิ้น 150 คน
4.2 เป าหมายเชิ ง คุ ณ ภาพ : กิ จกรรมฝ ก อบรมให ความรู เกี่ ยวกั บบทบาทหน าที่ ของตนที่ มีต อ
ครอบครัวการสื่อสารระหวางสมาชิกภายในครอบครัว การใชเวลารวมกันของสมาชิกภายในครอบครัว และ
สรางเครือขายครอบครัวคุณธรรมในพื้นที่

5. พื้นที่ดําเนินการ
หองประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
6.2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ
6.3 จัดเตรียมสถานที่ฝกอบรม
6.4 เชิญวิทยากรบรรยายในการฝกอบรม
6.5 ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงาน
6.6 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
6.7 ติดตามผลการดําเนินงานหลังจากสิ้นสุดโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน)

9. ผูรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีสมาชิกในครอบครัว จาก 12 หมูบานในพื้นที่ตําบลบานกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน ที่เขารวมการจัดฝกอบรมตามโครงการ จํานวน 150 คน
10.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมตามโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
หน าที่ ของตนที่ มีตอครอบครัว การสื่อสารระหวางสมาชิกภายในครอบครัว การใชเวลารวมกันของสมาชิ ก
ภายในครอบครัว และสามารถสรางเครือขายครอบครัวคุณธรรมในพื้นที่
…………………………………………………………………………………..
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 1.2.11
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพั ฒนาศักยภาพผูนําทองถิ่น คณะทํ างานศูนยพัฒนาครอบครัวและสภาเด็กและเยาวชนตําบล
บานกลาง

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลมีภารกิจและอํานาจหนาที่ในการพัฒนาชุมชนสงเสริม
การมีสวนรวมของราษฎรในการาพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม ตามพระราชบัญญัติ
กํ าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ านาจให แก อ งค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น พ.ศ. 2552 และตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เพราะถือวาการพัฒนาชุมชน
พัฒนาตําบล พัฒนาทองถิ่น และการใหความรูโดยการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาใหกับบุคลากรของผูนําทองที่
ผูนําชุมชนเปนเรื่องที่หนวยงานทองถิ่นใหความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะการอบรมใหความรูเปนสวนหนึ่งที่จะ
นํามาปรับปรุงประยุกตใชในการพัฒนาองคกร
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสําเร็จไมได หากไมไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน
หรือผูนําทองถิ่น การแสวงหาความรวมมือและการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน จึงมีความจําเปนอยางมาก
เนื่ องจากผูนําท องถิ่ นเป นบุ คคลที่ มีความสํ าคั ญอย างยิ่ ง เป นผูเสียสละเพื่ อชุ มชนมี เป าหมายในการทํ าให
ประชาชนในพื้นที่ ใหมีความอยูเย็น เปนสุข รวมถึงคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน สภาเด็กและ
เยาวชน ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวในชุมชน เนื่องจากคณะทํางานดังกลาว
เปนบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกวาเหมาะสมใหเปนผูปฏิบัติหนาที่ ทั้งในดานสงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว
ใหเขมแข็ง การแกไขปญหาความรุนแรง ตอเด็กและสตรี ปองกันการคามนุษยในชุมชน รวมถึงการสงเสริมให
เด็กและเยาวชนและคนในชุมชนไดตระหนักรูในคุณธรรม จริยธรรม เขาใจหลักธรรมคําสอนของศาสนามากขึ้น
ดังนั้น การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งไดนั้นตองอาศัยผูนําเปนหลัก เพราะวาความเปนผูนําเปนคุณสมบัติที่มุกคน
สามารถเปนได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความสามารถแตละคนในการเรียนรูและพัฒนาเพื่อดึงเอาศักยภาพภาวะผูนําที่มี
อยูในตัวออกมาใช ผูนําไมจําเปนตองเกงงานเปนเลิศ หากแตสามารถชักจูงโนมนาวผูอื่นใหเห็นคลอยตามดวย
ความยินดีใหความรวมมือหรือรวมทํางาน การเสริมสรางภาวะผูนําชุมชน คือ การทําใหผูนําชุมชนมีภาวะผูนํา
เพิ่มขึ้นหรือทําใหผูนําชุมชนมีการปรับปรุงความสามารถในการทําหนาที่ หรือเขาไปมีบทบาทใหกับชุมชนได
ดีขึ้น

ดังนั้ น กองสวั สดิการสังคม เทศบาลตํ าบลบานกลาง อํ าเภอเมื อง จังหวั ดลําพู น จึงได มีการจัดทํ า
โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวและสภาเด็กและเยาวชนตําบลบานกลาง
เพื่ อให มีความรู ความสามารถ มี ประสบการณ มี คุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละเพื่ อส วนรวม สรางความรั ก
สามัคคีใหเกิดขึ้นภายในชุมชน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อเป นการเสริมสรางศั กยภาพผู นําท องถิ่ น คณะทํ างานศู นยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและ
เยาวชนใหมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
3.2 เพื่อเปนการเสริมสรางภาวะผูนําใหแก ผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็ก
และเยาวชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อสวนรวม
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3.3 เพื่อใหผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชนเกิดความรูความเขาใจ
ในหลักการทํางานแบบบูรณาการมีสวนรวม
3.4 เพื่อใหผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชนมีแนวทางเสริมสราง
ความรัก ความสามัคคี และความเขมแข็งของชุมชน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เป าหมายเชิ ง ปริ มาณ : จัดฝ กอบรมให กั บคณะผู บริ หาร สมาชิ ก สภาเทศบาล ผู นําท องถิ่ น
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน รวมทั้งสิ้น
150 คน
4.2 เป า หมายเชิ ง คุ ณ ภาพ : จั ดกิ จกรรมฝ ก อบรมและศึ ก ษาดู งาน เพื่ อ ให ความรู และเพิ่ มพู น
ประสบการณพัฒนาศักยภาพผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน ใหมีความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อสวนรวม เขาใจหลักการ
ทํางานแบบบูรณาการมีสวนรวม เพื่อทําใหชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี ความรวมมือและความเขมแข็ง
ของชุมชน

5. พื้นที่ดําเนินการ
5.1 การฝกอบรม ณ หองประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
5.2 การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
6.2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ
6.3 จัดเตรียมสถานที่ฝกอบรม
6.4 เชิญวิทยากรบรรยายในการฝกอบรม
6.5 ดําเนินการฝกอบรม
6.6 ดําเนินการจัดศึกษาดูงาน
6.7 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)

9. ผูรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนา
ครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ที่เขารวมการจัดฝกอบรม
และศึกษาดูงานตามโครงการ จํานวน 150 คน
10.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมตามโครงการมีความรู ความสามารถในการบริหาร
จัดการชุมชนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อสวนรวม เขาใจหลักการทํางานแบบบูรณาการมีสวน
รวม เพื่อทําใหชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี ความรวมมือและความเขมแข็งของชุมชน
…………………………………………………………………………………..

71

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๑.3.1
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเทศบาลสีขาว

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ธรรมาภิบาลทองถิ่น นับเปนหัวใจสําคัญยิ่งของการสงเสริมประชาธิปไตย และการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและขับเคลื่อนใหเทศบาลเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยใหมี
ความสมบูรณ จึงจําเปนตองสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมพรอมทั้งสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การเข าร วมบริ หาร ส งเสริ มกระบวนการเรียนรู การเป ดเผยข อมู ลข าวสาร และสร างระบบเป ด(open
system) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กระทําใหเห็นถึงความโปรงใสในการบริหารงาน ความรับผิดชอบ
ในจริยธรรมและคุณธรรมของผูบริหารทองถิ่น
เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริหารจัดการโดยยึดหลักกระบวนการมีสวน
รวมและความโปรงใส โดยเปนแบบอยางในแงของการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส และการใหภาคประชา
สังคม(civil society) เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการของเทศบาลใหมากที่ สุด โดยการกระทําที่เป น
แบบอยางที่ดีใหภาคพลเมือง กลุมประชาชน อาสาสมัคร บทบาทสตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของและมีสวนใน
การตัดสินใจในกิจการของเทศบาล ภายใตการบริหารราชการตามแนวทางพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส ความวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงตั้งพระราชปณิ ธานไววา “จะปกครองแผนดินโดยธรรม เพื่ อ
ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” พระราชปณิธานไดทรงแสดงออกอยางเปนรูปธรรมผานทางพระดํารัส
เพื่อใหแงคิดตอสังคมไทยในวาระตางๆ และผานทางพระราชจริยาวัตรของพระองคอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
สมควรอยางยิ่งที่คนไทยทุกคนจะนํามาศึกษาเรียนรู ทําความเขาใจและยึดถือเปนแนวทางการดํารงชีวิตและ
การประกอบสัมมาอาชี พเพื่ อความเจริญรุงเรืองของตนเองและครอบครัว รวมทั้ งความเจริ ญกาวหนาของ
ประเทศชาติและสวนรวม โดยมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย สุจริต ที่สมควรอยางยิ่งในการใช
เปนแนวทางในการดําเนินไดแก

“คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันที่จะสรางสรรคประโยชนสวนรวม
ที่สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริง
ไดสําเร็จ”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒
“ในการประกอบการงานทั้ งปวงนั้ น ทุ ก คนต องมี ความตั้งใจจริ งและขยั นหมั่ นเพี ยร ตองรู จักคิ ด
พิ จารณาด วยป ญญา และความรอบคอบ ยึ ดมั่ นในความสามั คคีและความซื่ อสัตย สุจริตถื อเอาประโยชน
สวนรวมเปนจุดประสงคสําคัญจึงจะสามารถปฏิบัติงานตางๆ ใหสําเร็จผลโดยสมบูรณได...”
พระราชดํารัส ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร
ประจําจังหวัดนาน ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๒
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“...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถา
มีความคิดอันนี้มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณซื่อตรงไมโลภอยางมาก คนเราก็
อยูเปนสุข...
พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขามาเฝาฯ
ถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย
๔ ธันวาคม ๒๕๔๒
“...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสุจริตกายสุจริตใจดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจาก
อคติ และดวยความถูกตองตามเหตุตามผล จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดมุงหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดย
ครบถวนแทจริง...”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน
เมษายน ๒๕๒๘
“...ขาพเจาใครขอใหทานทั้งหลายจงมั่นอยูในความซื่อสัตยสุจริต ถือเอาประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
เพราะคุณธรรมอันนี้เปนมูลฐานอันสําคัญที่จะยังความเจริญ และความเปนปกแผนแกสังคมเปนบอเกิดแหง
ความสามัคคี กลมเกลียว ความซื่อสัตยสุจริตที่วานี้ หมายถึง ความสุจริตซื่อตรงตอหนาที่การงาน ตอตนเอง
และตอผูอื่นที่เกี่ยวของ มีเจตนาบริสุทธิ์ไมเอารัดเอาเปรียบ สําหรับทานที่ใชวิชากฎหมายยอมกินความถึงการ
รักษาความเปนธรรม ไมบิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมาย เพื่อประโยชนของตนเองดวยความซื่อสัตย
สุจริตจะเปนเสมือนหนึ่งเกราะคุมภัยแกทานตลอดไป ดังบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวที่วา..สุจริตคือเกราะบัง สารทพอง”
พระราชดํารัส การพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พฤษภาคม ๒๕๔๙
“ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี
ความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ”
พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะคณาจารยโรงเรียนตางๆ
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓
เพื่ อน อมนําแนวทางการดํ าเนิ นการตามพระบรมราโชวาทข างตนมาใช ในการปฏิ บัติงาน จึงควรมี
แนวทางคือโปรงใส ซื่อสัตย ซื่อตรง สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีสวนรวมและตรวจสอบได
ประกอบการที่เทศบาลตําบลบานกลางไดดําเนินการเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
เปนรูปธรรม เริ่มตนจากโครงการการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการปองการการทุจริตฯ
ตามโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยความรวมมือจากสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตอมาเทศบาลตําบลบานกลางไดจัดตั้งศูนยกฎหมายชุมชนเทศบาล
ตํ าบลบ านกลางขึ้ น โดยมี วัตถุ ประสงค เพื่ อรั บเรื่ องและรั บแจ งเหตุ การณ รองทุ กข หรื อร องเรี ยนเรื่ องการ
ปฏิบัติงานที่มิชอบหรือทุจริตตอหนาที่ เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ในป ๒๕๕๑ เทศบาล
ตําบลบานกลางไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการผานเกณฑมาตรฐานการประเมิน
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ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจังหวัดลําพูน ในป ๒๕๕๒ เทศบาลตําบลบานกลาง
ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงิน
รางวัลสนับสนุนจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในป ๒๕๕๓ เทศบาลตําบลบานกลาง
ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นดี เด นด านการป องกั นการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชู เกี ยรติพรอมเงิน
รางวัลสนับสนุนจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในป ๒๕๕๔ เทศบาลตําบลบานกลาง
ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน
ด านการป องกั นการทุ จริ ต โดยได รับโล เชิ ดชู เกี ยรติ พร อมเงิ นรางวั ลสนั บสนุ นจากสํ านั ก งานป องกั นและ
ปราบปรามการทุ จริตแห งชาติ และในป ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลบานกลาง ไดรับรางวัลองค กรปกครองสวน
ทองถิ่นดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัลสนับสนุนจากสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติอีกครั้ง นั้น
จากการดําเนินงาน เทศบาลไดมีการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม มีการตอยอดขยายผลโครงการ โดย
เนนสรางจิตสํานึกและกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมการปองกันและปราบปรามการทุจริต สรางกลไก
พัฒนาระบบการตรวจสอบ ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจใหประชาชน พนักงานเจาหนาที่มี คุณธรรม จริยธรรม
ไดเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม จึงทําใหเทศบาลไดรับรางวัลจากสํานักงาน ป.ป.ช. เปนปที่สี่ ซึ่งถือเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงแรก ในประเทศที่ไดรับรางวัลดังกลาวสี่ปตอเนื่อง
ดั งนั้ น เพื่ อเป นการสานตอโครงการและให ความรูแก เครือข ายป องกั นการทุ จริตรวมถึ ง การริเริ่ ม
ปลูกฝงคุณธรรมแกเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป จึงควรดําเนินการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัย สรางตนแบบคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางยั่งยืนรวมถึง
ขยายผลไปรวมกับความซื่อตรง สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
จัดทําและขับเคลื่อนมาตรฐานความโปรงใสของเทศบาลตําบลบานกลาง เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ การ
ใชอํานาจ ปองกันและขจัดทุจริต พัฒนากลไกพิทักษทรัพยสินแผนดิน พัฒนาและบังคับใชกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางกลไกรองรับภารกิจ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน พัฒนาองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจบุคลากร จึงไดจัดทําแผนงานโครงการเทศบาลใสสะอาดขึ้น
การดําเนินกิจกรรมความสอดคลองกับแผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ กลยุทธ
ขอที่ ๒ ผลักดันทุกภาคสวนในการเสริมสรางคุณธรรมความซื่อตรง ขอที่ ๓ สนับสนุนองคกรภาคีเครือขายเขา

มามีสวนรวมในการบําเพ็ญประโยชน และอุทิศเพื่อสวนรวม และขอที่ ๕ พัฒนาทุกภาคสวน ในสังคมใหเกิด
ความตระหนักในการเสริมสรางวัฒนธรรมและคุณคาความซื่อตรง

๓. วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหองคเปนตนแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและ
คานิยมใหมโดยยึดหลักคุณธรรม ความซื่อตรง
๒) เพื่อเปนการบูรณาการทุกภาคสวน ในการเสริมสรางและพัฒนาเครือขายความซื่อตรงโปรงใส
ตําบลบานกลาง
๓) เพื่อสงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
๔) เพื่อสรางกลไก และพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาที่ใหมีความ
เขมแข็ง มีประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง
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๕) เพื่อใหทุกภาคสวนมีความเชื่อมั่น ศรัทธาตอองคกร
๖) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ และประชาชน ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย ซื่อตรง สุจริต เปนแบบอยางที่ดีแก
สังคมไทย

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง
๔.๒ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานกลาง
๔.๓ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง เทศบาลตําบลบานกลาง
๔.๔ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนตําบลบานกลาง
๔.๕ กลุมองคกรชุมชน กลุมธุรกิจเอกชน กลุมเยาวชน กลุมภาคราชการ กลุมสถาบันศาสนา/มูลนิธิ/
สมาคม
๔.๖ ประชาชนตําบลบานกลาง

๕. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน

๖.วิธีดําเนินการ
การดําเนินการตามโครงการเทศบาลสีขาว ประกอบดวยการดําเนินการ ๒ สวน แยกตามที่มาของ
งบประมาณดําเนินการ ที่มีความสอดคลองและบูรณาการการทํางานระหวางกัน คือ
6.๑ งบประมาณจากเทศบาลตําบลบานกลาง ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและเครือขายความซื่อตรงในตําบล มีการดําเนินโครงการ คือ
๑. วางแผนและเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. ขออนุมัติดําเนินโครงการ
๓. ประชาสัมพันธและแจงกลุมเปาหมายใหเขารวมโครงการ

๔. จัดการอบรมใหความรูแกผูเขารวมโครงการ
๕. ศึกษาดูงานองคกรตนแบบดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือองคกรที่มีความเปน
เลิศในการบริหารจัดการที่ดี

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

๘. งบประมาณดําเนินการ
40,000 (สี่หมื่นบาทถวน)

๙. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน ฝายบริหารงานทั่วไป งานนิติการ
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑) ประชาชนทุกหมูเหลามีคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
๒) ประสิทธิภาพการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มมากขึ้น
๓) ประชาชนทุกหมูเหลาไดปองกันและขจัดทุจริต
๔) ขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลตําบลบานกลาง คณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลบานกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานกลาง มีการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดีขึ้น
๕) กลุมเครือขายปองกันการทุจริตมีการรวมตัวและมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางยั่งยืน
และรวมกันพิทักษทรัพยสินแผนดิน
๖) เทศบาลตําบลบานกลางเปนตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม
๗) หนวยงาน องคกร ชุมชน ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไดเขามามีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
๘) บุคลากรมีขวัญและกําลังใจที่ดีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

....................................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๑.๓.2
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมโรงเรียนสีขาว “โตไปไมโกง”

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปจจุบันนี้ปญหาในบานเมืองเราหลากหลายปญหา เกิดขึ้นจากการปลอยปละละเลยในการตรวจสอบ
จนส งผลให เกิ ดป ญหาใหญ กลุ มคนทุ จริตสามารถเข าถึ งอํานาจต างๆ ได โดยง าย และสามารถควบคุ มการ
ดําเนิ นการตางๆ ไดแม กระทั่งองคกรที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบเอง อย างป ญหาการทุ จริตคอรรัปชั่ นเป น
ปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอนวิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคน
ในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้น คนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ซึ่งการสรางคานิยมที่
ถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพื่อทําใหเด็กเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันและแกไข
ปญหาทุ จริตคอรรัปชั่ นที่ ได ผลที่ สุด สิ่ งหนึ่ งที่ ทําให ปญหาเชนนี้ ไม มีทางหมดไปก็ คือ การที่ เราทุ กคนยั งให
ความสําคัญกับวัตถุ เชน เงิน ทอง หรือลาภ ยศ ฐานะ มากกวาการจะใหความสําคัญในดานจิตใจ ดวยเหตุนี้
จึงเปนเหตุผลสําคัญ ที่เราควรสงเสริมใหเด็กๆ เล็งเห็นความสําคัญ เพื่อกระตุนใหเด็กคิดอยางมีเหตุผลและซึม
ซับคุณคาแหงความดีอยางเปนธรรมชาติ และสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี และปลูกฝง
ใหสิ่งเหลานี้เปนจิตสํานึกสาธารณะ ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการ
กระทํ าใดๆ เพื่ อ ไม ให เกิ ด ผลเสี ย หายต อ ส วนรวม และพร อ มที่ จะเสี ย สละประโยชน ส วนตนเพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชนสวนรวม
ดังนั้น เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญ จึงไดจัดกิจกรรม โรงเรียนสีขาว “โตไปไมโกง”
เพื่อเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการพัฒนา การผลักดันใหเกิดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปลูกฝง
จิตสํานึกและคานิยมที่ดีงามนั้น ยอมตองอาศัยความรวมมือและการบูรณาการจากทุกภาคสวน การจัดกิจกรรม

และการสรางสรรคสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับเด็กแตละวัยรวมกัน เพื่อเปนสวนสําคัญที่จะสราง
การตระหนักรูความเขาใจและกระบวนการเรียนรูรวมกัน เปนการสรางภูมิคุมกันตนเอง และเปนแรงผลักดันให
เด็กแตละคนรูสึกตอตาน และกลาตอสูกับความไมถูกตองโดยนึกถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก อันจะ
สงผลที่เปนรูปธรรมอยางยั่งยืนในที่สุด

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อปลูกฝงสํานึกที่ถูกตองใหแกเด็ก เพราะความดีมีหลายรูปแบบคุณคาแหงความดี ๕ ประการ
ไดแก ๑) ซื่ อสัตยสุจริต ๒) รับผิดชอบต อการกระทําของตนเอง ๓) ความเป นธรรมทางสังคม ๔) การมี จิต
สาธารณะ ๕) เปนอยูอยางพอเพียง สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ใหครูเปนผูถายทอด ซึ่ง ๕ เรื่องหลักนี้ จะเปนแกนของ
หลักสูตรที่คุณครูจะนําไปสอนเด็ก สอดแทรกเขาไปในการจัดกิจกรรมหลักสูตรการเรียนของนักเรียน
๓.๒ เพื่อสรางคานิยมและปลูกจิตสํานึกในบทบาทและหนาของตนเอง และปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด
๓.๓ เพื่อปลูกฝงใหเด็กในการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ไมละโมบโลภมาก รูจักยับยั้ง
ชั่งใจ และไมเอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผูอื่น
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๓.๔ เพื่อปลูกฝงความตระหนัก ใหเห็นถึงความสําคัญของความซื่อตรงและโปรงใสตอตนเองและ
สังคม
๓.๕ เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็กตอการทุจริตและการเอารัดเอาเปรียบตอสังคม
๓.๖ เพื่อสงเสริมเด็กใหเปนตนแบบคนดีของสังคมในเรื่องความซื่อสัตยและโปรงใส

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในเขตเทศบาล ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง
- โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
- โรงเรียนธนรัตนวิทยา
๔.๒ ตัวแทนครูแกนนําหลักสูตร “โตไปไมโกง” โรงเรียนในเขตเทศบาล
- โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง
- โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
- โรงเรียนธนรัตนวิทยา
๔.๓ ครูผูสังเกตการณ
- โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง
- โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
- โรงเรียนธนรัตนวิทยา
๔.๔ พนักงานเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
รวมทั้งสิ้นจํานวน 200 คน

๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง

๖.วิธีดําเนินการ
๖.๑ การขออนุมัติดําเนินกิจกรรม

๖.๒ ประชาสัมพันธและแจงกลุมเปาหมายใหเขารวมกิจกรรม
๖.๓ จัดประชุมครู จัดทําคูมือกิจกรรม
๖.๔ จัดการอบรมใหความรู และจัดกิจกรรมฐานความรู Day camp จํานวน ๑ วัน
๖.๕ ติดตามและประเมินผล

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

๘.งบประมาณดําเนินการ
50,0๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน)

๙. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน งานนิติการ
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
- แบบสอบถามการประเมินของผูเขารวมกิจกรรม
๑๐.๑ เด็กนักเรียน มีจิตสํานึกที่ถูกตอง รูจักคุณคาแหงความดี ๕ ประการ ไดแก ๑) ซื่อสัตย
สุจริต ๒) รับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง ๓) ความเปนธรรมทางสังคม ๔) การมีจิต
สาธารณะ ๕) เปนอยูอยางพอเพียง
๑๐.๒ เด็กนักเรียน มีคานิยมและจิตสํานึกในบทบาทและหนาของตนเอง และปฏิบัติหนาที่ ให
ดีที่สุด
๑๐.๓ เด็กนักเรียน มีความตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักความ
พอประมาณ ไมละโมบโลภมาก รูจักยับยั้งชั่งใจ และไมเอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเอง
และผูอื่น
๑๐.๔ เด็กนักเรียน จะเปนตนแบบคนดีของสังคมในเรื่องความซื่อสัตยและโปรงใสตอตนเองและ
สังคม
......................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๑.3.3
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การจัดนิทรรศการ “วันรณรงคความซื่อตรงของสังคมไทย”

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปลูกฝงเรื่องคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ตองปลูกฝงใหลึกเขาไปในจิตใจไมใชสอนกันเพียงอยาง
เดียว การศึกษามีบทบาทในการเสริมสรางคานิยมและทัศนคติเกี่ยวกับความซื่อสัตยไดอยางไรบาง สาระสําคัญ
ของการปลู กฝ งเรื่องค านิ ยมความซื่ อสั ตย สุจริต ต องปลู กฝ งให ลึกเขาไปในจิ ตใจไม ใช สอนกั นเพี ยงผิ วเผิ น
การศึกษามีบทบาทในการเสริมสรางคานิยมและทัศนคติเกี่ยวกับความซื่อสัตยไดอยางไรบางก็คือ ๑) ทําไมตอง
มาพูดกันเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ความซื่อสัตยสุจริตของขาราชการ นักการเมือง พอคา และ ประชาชน กลาว
ไดวา ความซื่อสัตยสุจริตเปนตนตอ และรากเหงาของปญหาหลาย ๆ อยางถาคนเราเปนคนดี มีความซื่อสัตย
สุจริต ปญหาหลายอยางจะไมเกิด หรือเกิดก็ไมมาก ถาขาราชการซื่อสัตยไมทุจริต ก็จะไมมีชองทางใหคนอื่น
อาศัยประโยชน ถานักการเมืองซื่อสัตยเห็นแกประโยชนสวนรวมการกําหนดนโยบาย และการตัดสินใจก็จะเกิด
ผลดีกับประเทศชาติและประชาชน จึงจําเปนตองคิดปลูกฝงเรื่องความซื่อสัตยสุจริตใหกับคนไทยทุกคน คน
ไทยทั้งชาติไมวาเด็กหรือผูใหญ ประชาชนหรือขาราชการ เพื่อใหเปนพื้นฐานความเจริญรุงเรืองของชาติไมใช
เพียงขาราชการเทานั้นที่ตองมีความซื่อสัตยสุจริต คนไทยทุกคนตองมีความซื่อสัตยสุจริตดวย ๒) เราจะเริ่ม
ปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริตเมื่อไร นิสัยความซื่อสัตยสุจริตสรางตั้งแตแรกเกิดและเริ่มกอตัวขึ้น จากความรัก
ความอบอุนที่พอแม ญาติพี่นองไดแสดงออกแกเด็ก พอแมจึงเปนตนแบบที่สําคัญในวัยเด็ก เมื่อถึงวัยเขาสู
โรงเรียนถือครูเสมือนพอแมคนที่สอง เด็กเชื่อในสิ่งที่ครูสอน ครูทําใหดูเปนตัวอยางไมวาตั้งใจหรือไมก็ตามการ
ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติเรื่อความซื่อสัตยสุจริต จึงเปนบทบาทของครูทุกคนในโรงเรียน และผูบริหารที่ตอง
ทําตนเปนแบบอยาง ๓) การปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริตเปนหนาที่ของใคร องคกรหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบที่
สําคั ญคื อ ครอบครัว พ อแม ผู ปกครอง ญาติ พี่นอง ตองชวยกั นดู แลสรางและปลู กฝงจิ ตสํ านึ กนี้ ดวยการ
แนะนําสั่งสอน ทําตัวอยางที่ดีใหกับคนในครอบครัวของตน โรงเรียนและสถานศึกษา เปนสถาบันที่ทําหนาที่ให

การศึกษาอบรมบมนิสัยคือ ใหความรู ความเขาใจที่ถูกตอง การสรางนิสัย การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองหัวใจ
สําคัญของการศึกษา คือทําใหคนเปนคนดีเปนคนที่เปนประโยชน ตอผูอื่นทั้งตอสังคมที่ตนอยูอาศั ยและต อ
ประเทศชาติ การเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต ผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งคงเปนของโรงเรียนและ
สถานศึกษา ซึ่งมีหนาที่หลักคือ การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความงอกงามในทุก ๆ ดานอยางมีดุลยภาพ คือตองให
เด็กไดพัฒนาทั้งทางดานจิตใจ ปญญา รางกาย และทางสังคม ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณลักษณะทางจิตใจ
ประการหนึ่งที่พึงปลูกฝงพัฒนาใหเกิดกับเด็กทุกคน
ดังนั้ น เทศบาลตําบลบานกลางได เล็ งเห็ นความสํ าคั ญ จึงไดจัดกิจกรรม “การจัดนิทรรศการสัปดาห
“วันรณรงคความซื่อตรงของสังคมไทย” เพื่อสรางความรูเนนองคความรูดานคุณธรรมที่จะนําไปสูความซื่อตรง
ใหเกิดความประชาชนตําบลบานกลาง เพื่อเปนการเผยแพรความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความซื่อตรง
โปรงใส และพอเพี ยง ตลอดจน เพื่อเพิ่มชองทางใหกับเด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนตําบลบานกลาง
ไดรับทราบเกี่ยวกับองคความรู แนวคิดดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อตรงของสังคมไทยดังกลาว
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๓.วัตถุประสงค
๑) เพื่อสรางความรูเนนองคความรูดานคุณธรรมที่จะนําไปสูความซื่อตรงใหเกิดแกประชาชน
ตําบลบานกลาง
๒) เพื่อเปนการเผยแพรความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความซื่อตรงโปรงใสและพอเพียง
๓) เพื่อเพิ่มชองทางใหกับประชาชนตําบลบานกลางไดรับทราบเกี่ยวกับองคความรู แนวคิดดาน
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๑) นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง โรงเรียนวัดขี้เหล็ก และโรงเรียนธนรัตนวิทยา
๒) ประชาชนในตําบลบานกลาง ผูมาติดตอราชการ พนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานกลาง

๕. พื้นที่ดําเนินการ
๑) โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง โรงเรียนวัดขี้เหล็ก และโรงเรียนธนรัตนวิทยา
๒) เทศบาลตําบลบานกลาง ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน

๖.วิธีดําเนินการ
๑) ประชาสัมพั นธเผยแพรการจัดงานตอสื่อตาง ๆ เชน ทางเสียงตามสาย วิทยุ หนั งสื อเพื่อให
ประชาชนไดทราบ
๒) สนับสนุนคาใชจายใหโรงเรียนในเขตเทศบาลจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน และจัดนิทรรศการ
ณ เทศบาลตําบลบานกลาง ดําเนินการ จัดนิทรรศการ หัวขอ “ความซื่อตรง โปรงใส และ
เพียงพอ ณ บริเวณชั้นลางอาคารสํานักงานเทศบาล
๓) กําหนดวัน เวลา และสถานที่
๔) ติดตามประเมินผลโครงการ

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลบานกลาง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑) ประชาชนตําบลบานกลางไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อตรง โปรงใส
๒) ครูและนักเรียนไดนําเสนอผลผล แลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเชิง
คุณธรรม จริยธรรม
๓) ประชาชนตําบลบานกลางไดรับทราบองคความรู แนวคิดดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
…………………………………………………
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 1.3.4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง“รูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ

2. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเทศบาล ๑ บานกลาง เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีพื้นที่ในเขต
บริการจํานวน 12 หมูบาน สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปน โรงงานอุตสาหกรรมสถาบันเทิง
หมูบานจัดสรร หอพั ก และทุ งนา จากการเปลี่ยนแปลงดานความเจริญกาวหนาในการพัฒนาอุตสาหกรรม
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายดาน ทั้งดานการเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจ
และการศึ ก ษา ประชาชนได รับความสะดวกสบายในด านวั ตถุ มากขึ้ นขณะเดี ยวกั นความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และปญหาดานศีลธรรมคุณธรรมทางดานจิตใจของผูคนในสังคมกลับทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น สังคมไทยเบี่ยงเบนออกจากเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม เด็กและเยาวชนเกิดความสับสน ขาด
จิตสํานึ กที่ ดี มั กแสดงพฤติ กรรมที่ ไมพึงประสงค สงผลให เกิดวิกฤตทางจริยธรรม และศี ลธรรม ตลอดทั้ ง
คานิยมที่ไมสรางสรรคนับวันจะทวี ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และมีแนวโนมทําใหสังคมเสื่อมลงสงผลกระทบตอ
การพัฒนาดานการศึกษา กอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ ดังจะเห็นไดจากปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมชุมชน อยางมากมาย เชน ปญหาการเสพหรือคายาเสพติด ปญหาทะเลาะวิวาท ปญหาลักขโมย ปญหา
หนีเรียน ปญหาการเสียตัวกอนวัยอันควร ปญหาการคอรัปชั่น ปญหาการติดเกม ซึ่งเกิดจาก การขาดศีลธรรม
และวัฒ นธรรมอั นดี งามของตนเอง ขาดระเบี ยบวิ นัย เห็ นแก ตัว ไม เคารพกติ ก า กฎระเบี ยบของสั งคม
ประกอบกั บการแกปญหาที่ เลือกใชความรุนแรงคานิ ยมฟุ งเฟ อนิยมของใหม โดยไม คิดวามี ความเหมาะสม
จําเปนกับตัวเองหรือไม ปญหา และภาพเหตุการณที่ปรากฏในสังคมจึงเปนภาพที่เด็กนักเรียนซึ่งเปนอนาคต
ของชาติ หลี กเลี่ ยงไมได ที่จะได เห็ นและเรี ยนรูทั้งนี้ นักเรียนที่เรี ยนในโรงเรียนเทศบาล ๑ บานกลาง มี ทั้ง
นักเรียนในตําบลและนักเรียนที่ยายติดตามผูปกครองมาทํางานทําใหนักเรียนที่มาอยูรวมกันมีประเพณีและ
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน และมีพฤติกรรม ที่หลากหลาย เปนเรื่องยากอยางยิ่งที่จะบริหารจัดการใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค การดูแลนักเรียน ใหเปนคนเกง คนดี มีความสุข จึงตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนทุกคน ให
สามารถดํารงชี วิตอยู ในโรงเรี ยนได อย างมี ความสุ ขโดยไม สร างป ญหาใหกั บตนเอง พ อแม และครู เพราะ

นักเรียนที่เขามาศึกษาลวนมีศักยภาพ บางคนมีความพรอมมากหรือนอยขึ้นอยูกับพื้นฐานเดิม เมื่อเขามาเรียน
ในโรงเรียนเทศบาล ๑ บานกลาง ครูทุกคนมีหนาที่อบรมดูแลใหเปนคนดีของสังคมและประเทศชาติ
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน แนวทางที่สําคัญในการปองกันแกไขคือการศึกษา ซึ่งเปนแนวทางที่
จะส งเสริมให เด็กและเยาวชนมี คุณธรรมจริยธรรม เพราะนอกจากการศึกษาจะเป นกระบวนการสรางองค
ความรูแลวยังเปนกระบวนการสรางแนวคิด จิตสํานึก และคานิยมที่ถูกตอง ดีงาม ในการดูแลรับผิดชอบตอ
ตนเอง ชุมชน สังคม และบานเมือง ดังนั้ นการปลูกจิตสํานึก การสรางคานิยมที่ถูกตองจึงจําเปนตองเริ่มใน
สถานศึกษา ผูจัดทําในฐานะผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บานกลาง ไดตระหนัก
ถึงปญหาดังกลาวจึงมีการริเริ่มนวัตกรรม ที่มุงสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กนักเรียนควบคูกับการถายทอดความรูทางวิชาการ มีการ
นําความรู และภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในนวัตกรรมโดยใหวิทยากร ในทองถิ่นมาเปน ผูถายทอดความรู ทําให
เกิดแนวคิดการมีสวนรวมในการพัฒนา โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล มีการกระจายงาน มีการเสนอแนวทางที่
ชัดเจน และเปนรูปธรรม ปฏิบัติการตามแผน มุงประสานสัมพันธ สรางสรรคคุณภาพ มีการตอยอด
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นวัตกรรมจากเดิมเพื่อขยายผลไปยังบาน และชุมชน ทั้งนี้ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่หลากหลายเพื่อให
นักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของชาติ นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง มี ค วามกตั ญู รูคุ ณ ผู มี พระคุ ณ และรู เท าทั น การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมให มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูสูนานาชาติ มีความรับผิดชอบตอสังคมโลกและเปนผูนําทางสังคม
ตอไป

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อส งเสริ มคุ ณธรรมด านความซื่ อสั ตย ความรั บผิ ดชอบ และความพอเพี ยง ในการดํ าเนิ น
ชีวิตประจําวันของนักเรียน ทั้งในหองเรียน ในโรงเรียน และในชุมชน
3.2 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต และสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียนซึ่งจะเปนเยาวชนของ
ชาติในวันขางหนา
3.3 นักเรียนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบและมีความพอเพียง
3.4 นักเรียนรูจักเลือกรับและบริโภคขาวสารขอมูล และเทคโนโลยี มีความรูความสามารถ
3.5 นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะในการดําเนินชีวิตและอยูรวมกันในสังคม
ไดอยางมีความสุข

4. เปาหมาย
นักเรียน ครู ผูปกครองของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลางคุณธรรมดานความซื่อสัตยความรับผิดชอบ
และความพอเพียง ในการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียน ทั้งในหองเรียน ในโรงเรียน และในชุมชน

5. พื้นที่ดําเนินการ
โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง

6. วิธีดําเนินการ
6.๑ เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
6.2 วางแผนดําเนินงาน ประสานกองการศึกษาและฝายที่เกี่ยวของ

6.๓ ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ
6.๔ นิเทศ ติดตาม วัดผล และประเมินผลโครงการ
6.๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
- ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. สามารถส งเสริ มคุ ณ ธรรมด านความซื่ อสั ตย ความรับ ผิ ด ชอบ และความพอเพี ยง ในการดํ าเนิ น
ชีวิตประจําวันของนักเรียน ทั้งในหองเรียน ในโรงเรียน และในชุมชน
2. ทําใหนักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต และสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียนซึ่งจะเปนเยาวชนของ
ชาติในวันขางหนา
3. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บานกลาง เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตยมีความรับผิดชอบ
และมีความพอเพียง
4. นักเรียนสามารถเลือกรับและบริโภคขาวสารขอมูล และเทคโนโลยี มีความรูความสามารถไดอยาง
เหมาะสมกับเพศและวัย
5. นักเรียนเปนผูที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะในการดําเนินชีวิตและอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางมีความสุข
.................................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๑.๓.5
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “หมูบานคุณธรรม”

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลบานกลาง เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ ความเจริญกาวหนาในการพัฒนาอุตสาหกรรม กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในหลายดาน ทั้งดานการเมื องการปกครอง สังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจและการศึกษา ประชาชน
ไดรับความสะดวกสบายในดานวัตถุมากขึ้น ขณะเดียวกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และปญหา
ดานศีลธรรมคุณธรรมทางดานจิตใจของผูคนในสังคมกลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมชุมชนอยางมากมายเชนปญหายาเสพติด ปญหาทะเลาะวิวาท ปญหาลักขโมย ปญหา
หนีเรียน ปญหาการเสียตัวกอนวัยอันควร ปญหาขยะ ซึ่งเกิดจากการขาดศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ตนเอง ขาดระเบียบวินัย เห็นแกตัว ไมเคารพกติกา กฎระเบียบของสังคม ประกอบกับการแกปญหาที่เลือกใช
ความรุนแรง คานิยมฟุงเฟอ นิยมของใหมโดยไมคิดวิเคราะหวามีความเหมาะสม จําเปนกับตัวเอง ปญหาและ
ภาพเหตุการณ ที่ปรากฏในสังคม จึงเปนภาพที่เด็กนักเรียนซึ่งเปนอนาคตของชาติหลีกเลี่ยงไมไดที่จะไดเห็น
และประสบกับเหตุการณดังกลาวซึ่งเสี่ยงตอการนําไปเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลางไดเล็งเห็นวา นักเรียนทุกคนคืออนาคตของชาติปญหาดังกลาวขางตน
เปนปญหาที่เกิดจากการขาดคุณธรรมจริยธรรม เปนปญหาเรงดวนที่ผูเกี่ยวของทุกฝายตองรวมมือแกไขเพราะ
หากชาไปปญหานี้นับวันยิ่งทวีความรุนแรง ถาไมมีมาตรการแกไขที่ดพี อจะเปนผลตอสังคมและประเทศชาติ จึง
จัดทํากิจกรรมหมูบานคุณธรรมขึ้นเพื่อสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียนซึ่งจะเปนเยาวชนของชาติในวันขางหนา ให
เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ และความพอเพียง มีวิธีแกปญหาไดอยางถูกตอง
เหมาะสม

๓. วัตถุประสงค

๓.๑ เพื่อใหนักเรียนไดทํากิจกรรมที่เสริมสรางความซื่อสัตย และรับผิดชอบในหมูบานนักเรียน
๓.๒ เพื่อใหนักเรียน เปนคนดี มีความกตัญู รูคุณ เป นลูกที่ดีของพอแม เปนศิษยที่ดีของครู
อาจารย เปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน เปนคนดีของชุมชนและสังคม
๓.๓ เพื่อปลูกฝงวิถีแหงคุณธรรมใหแกนักเรียน
๓.๔ เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกรักบานเกิดแกนักเรียน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ๙๘% ประพฤติตนเปนคนดี มีความกตัญู รูคุณ เปนลูกที่ ดีของพ อแม เปนศิษยที่ดี
ของครูอาจารย เปนเพื่อนที่ดขี องเพื่อน เปนคนดีของชุมชนและสังคม
เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลางระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๖๐๐ คน
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๕. พื้นที่ดําเนินการ
โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง กองการศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน

๖.วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดคาบเรียนใหครูหมูบานและนักเรียนพบปะ พูดคุยและทํากิจกรรมรวมกันทุกวันพฤหัสบดี
และวันหยุดเดือนละ ๑ ครั้ง
๖.๒ แบ งครูที่ปรึกษาหมู บานละ ๒ คน ครูอนุ บาล ๑ คน ครูประถม ๑ คนตามหมู บานที่ พัก
อาศัยแยกเปนระดับอนุบาลและระดับประถมจํานวน ๑๒ หมูบาน
๖.๓ จัดแผนงาน/กิจกรรม
๖.๓.๑ กิจกรรมปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออก
๑. ครูหมูบานใหความรูการปองกันโรคไขเลือดออก
๒. คุณครูชวนเด็กทํากิจกรรม + ใหความรูและปลูกฝงจิตอาสา
- อนุบาล สํารวจและคว่ําภาชนะที่มีน้ําขังในโรงเรียนและบันทึกผล
- ป.๑-๓ สํารวจและคว่ําภาชนะที่มีน้ําขังที่บานของตนและบันทึกผล
- ป.๔-๖ สํ ารวจและคว่ํ าภาชนะที่ มีน้ําขั งในชุ มชนรอบโรงเรียนและ
บันทึกผลและ ชวยดูแลนองขณะทํากิจกรรม
๓. รณรงคประชาสัมพันธหมูบานของนักเรียน
๔. รายงานผลการทํ ากิจกรรมเดือนละ ๑ ครั้ง ใหแตละหมูบานสรุปผล
และรายงาน
๖.๓.๒ กิจกรรมของหายไดคืน
๑. ครูหมูบานใหความรูเกี่ยวกับความซื่อสัตยและวิธีการนําสงของที่เก็บ
ไดในโรงเรียนคืนโดยสงที่ครูประจําหมูบาน
๒. มีการบันทึกขอมูลการสงคืนโดยใหคะแนนนักเรียนที่นําสิ่งของมาคืน
๑ ดาวและ นักเรียนที่รับของคืน ถูกหักลบคะแนน ๑ ดาว

๓. นักเรียนรับของคืนในจุดของของใคร ใครก็รักและประกาศคืนเจาของ
ในตอนเย็น
๔. สรุปผลเดือนละ ๑ครั้ง โดยยกยองนักเรียนที่มีดาวมากสุด ชมเชย
และใหรางวัล
๖.๓.๓ กิจกรรมบานสวยดวยมือเรา
๑. ครู ป ระจํ าหมู บ านชี้ แจงนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ การทํ ากิ จกรรมบ านสวย
ดวยมือเรา
๒. นักเรี ยนและผู ปกครองรวมกั นทํากิจกรรมบานสวยด วยมื อเราที่ บาน
๓. นักเรียนนําภาพกิจกรรม เรียงความประทับใจที่ทํากิจกรรมกับ
ผูปกครองมา นําเสนอที่บอรด
๔. ประเมินติดตามผลการดําเนินงาน
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๖.๓.๔ กิจกรรมรักษการอาน
๑. ครูประจําหมูบานชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการทํากิจกรรมรักษการอาน
๒. นักเรียนนําหนังสือ/ขาวสารบทความที่มีประโยชนจากโรงเรียนไปอาน
ใหกับผูปกครองฟงและบันทึกผล
๓. ประเมินติดตามการดําเนินงาน

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

๘. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบบริหารจัดการของโรงเรียน

๙. ผูรับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง กองการศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ นักเรียนไดรับการแนะนําและกระตุนใหมีแรงเสริมใหปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตย
รับผิดชอบ อยางตอเนื่อง
๑๐.๒ นักเรียนเปนคนดี มีความกตัญูรูคุณ เปนลูกที่ดีของพอแม เปนศิษยที่ดีของครู อาจารย
เปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน เปนคนดีของชุมชนและสังคม
๑๐.๓ นักเรียนไดรับการปลูกฝงวิถีแหงคุณธรรม
๑๐.๔ เปนการสรางจิตสํานึกรักบานเกิดแกนักเรียน
.............................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๑.๓.7
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “หองเรียนคุณธรรม”

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเรียนการสอน หรือการศึกษาหาความรูกับคุณธรรม และจริยธรรม เปนสิ่งที่ควรปลูกฝงใหกับ
นักเรียนอยางตอเนื่อง เชื่อวาในสังคมที่มีความสงบสุขนั้นสมาชิกสวนใหญของสังคมตองมีคุณธรรมจริยธรรม
โดยความเชื่อดังกลาว ทางโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง จึงไดจัดใหมีการสงเสริมปลูกฝงอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหนักเรียนทุกคนยึดถือเปนคติประจําใจ เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการสรางบรรยากาศแหง
การเรียนรูในโรงเรียน โดยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และความโปรงในซื่อตรง ซึ่งมี
ครูอาจารยเปนผูแนะนําและเปนแบบอยางที่ดี ใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียน ที่เมื่อเติบใหญจะไดเปนบุคคลที่
ดีของสังคม
ดังนั้น เทศบาลตําบลบานกลางโดยโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง จึงไดดําเนินกิจกรรมดังกลาวนี้ขึ้น
เปนกระบวนการเรียนรูในหองเรียนคุณธรรมเพื่อปลูกฝงความซื่อตรง ตอไป

๓. วัตถุประสงค
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕

เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียน
เพื่อปลูกฝงคุณธรรมดานระเบียบวินัย และความรับผิดชอบตนเองใหกับนักเรียนแตละหอง
เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยตอตนเอง และผูอื่น
เพื่อเปนการหลอหลอมจิตใจใหเปนคนดีของสังคม
เพื่อใหเกิดกระบวนเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม ในหองเรียน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต

๔.๑ เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ๙๘% ประพฤติตนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย
ตอตนเอง และผูอื่นไดถูกตอง
๔.๒ เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๖๐๐ คน

๕. พื้นที่ดําเนินการ
โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน

๖.วิธีดําเนินการ
๕.๑ คุณครูชี้แจงวิธีการของแตละกิจกรรมและเงื่อนไขขอตกลงการใหคะแนน
๕.๒ กิจกรรมในหองเรียนคุณธรรม
- การวางรองเทาเปนระเบียบกอนขึ้นชั้นเรียนและวางรองเทาหนาชั้นเรียนตามชอง เก็บรองเทา
ชายหญิง
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- แบงกลุมนักเรียนทําความสะอาดหองเรียนในแตละวัน
- นักเรียนเก็ บแก วน้ํา แปรงฟ นยาสีฟน อุ ปกรณ ทําความสะอาดห องเรียน ในจุดที่ กําหนดให
เรียบรอยโดยจัดเก็บในถุงผา
- นักเรียนคนหาความดีที่ไดทําในแตละวันโดยใหเพื่อนเปนคนมองตัวเรา ครูชื่นชม
- อนุบาล ระบายสีดาวแหงความดี
- ประถม เขียนบันทึกความดี
- นักเรียนเดินเปนแถวเปนระเบียบเรียงหนึ่งเขาออกหองเรียน
- ครู ประจํ าชั้ นจั ดป ายนิ เทศความรู และเป ดนิ ท าน CD นิ ท านส งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมให
นักเรียนเรียนรูเพิม่ เติมในเวลาวาง
- นักเรียนเขาแถวตามสายรถ สวดมนต ไหวพระ แผเมตตากอนกลับบาน
๕.๓ ครูประจําชั้นและคณะกรรมการนักเรียนเปนผูประเมินใหคะแนนหองเรียนคุณธรรมพรอมทั้ง
มอบปายหองเรียนคุณธรรมสําหรับหองเรียนที่ชนะเลิศการประกวด

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

๘.งบประมาณดําเนินการ
ใชงบบริหารจัดการของโรงเรียน

๙.ผูรับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง กองการศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ นักเรียนมีความรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑๐.๒ นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยตอตนเอง และผูอื่น
๑๐.๓ นักเรียนเกิดความรวมมือและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน

๑๐.๔ นักเรียนเปนคนดีของสังคม
.........................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๑.๓.15
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาแกเด็กและเยาวชน และประชาชนตําบลบานกลาง

2. หลักการและเหตุผล
ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติไทย มีองคสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดา มีหลักธรรมคําสอนที่เปน
สายกลาง สอนใหคนรูผิดชอบชั่วดี ประพฤติ ปฏิบัติตนเปนคนดี และมีกิจกรรมทางศาสนาที่จะสงเสริมใหคน
เปนคนดี ประพฤติปฏิบัติตาม เชน การเขาวัดฟงธรรมและจําพรรษาอยูที่วัด ปฏิบัติศีล และภาวนา เพื่อเปน
การปฏิบัติธรรมอันเปนแนวทางที่ปฏิบัติกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อการทําจิตใจใหสงบและไดบุญกุศล
จึงทําใหมีกิจกรรมเหลานี้เกิดขึ้น เทศบาลตําบลบานกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของคือหนวยอบรมประชาชน
ตําบลบานกลาง ไดเห็นความสําคัญในจุดนี้วาสิ่งที่จําเปนตองมีการอบรมผูปฎิบัติประพฤติธรรมรูถึงหลักธรรมที่
แทจริงและรูถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
เทศบาลตําบลบานกลาง จึงไดรวมกับหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลบานกลางกําหนดจัดกิจกรรม
และดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 กําหนด
ไวแจงชัด ซึ่งอาจจําแนกที่มาของอํานาจหนาที่เทศบาล บทที่ 1 เทศบาลตําบล มาตรา 50 บํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และตามพระราชบัญญั ติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ พ.ศ.2542 การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น

3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหอุบาสก อุบาสิกา เด็กและเยาวชนไดรับการอบรม
3.2 เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรูถึงหลักการปฏิบัติที่แทจริง
3.3เพื่อสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนเขาใกลพระพุทธศาสนามากขึ้น

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดกิจกรรมฟงธรรมในชวงเขาพรรษา

5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานกลาง วัดตางๆใน ตําบลบานกลาง

6. วิธีดําเนินการ
- จัดทําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
- จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ
- จัดเตรียมสถานที่
- จัดกิจกรรม
- สรุปผลการดําเนินงาฯ
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7. ระยะเวลาเวลาดําเนินการ
เดือนกรกฎาคม – กันยายน ของทุกป

8. งบประมาณ
เบิ ก จายจากเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ าย ประจํ าป งบประมาณพ.ศ.2560 - 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิ บัติราชการที่ ไม เขาลั กษณะรายจายหมวดอื่ นๆ โครงการเทศกาลลํ าไย ผลไม มหั ศจรรยเมื องลําพู น
จํานวนงบประมาณที่ตั้งไวตามเทศบัญญัติประจําป

9. ผูรับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานกลาง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.ทําใหอุบาสก อุบาสิกา ประชาชนไดรับรูถึงการปฏิบัติในชวงเขาพรรษา
2.ทําใหประเพณีที่ดีงามคงอยู
3.ทําใหเกิดความสงบ มีความเรียบรอยดีงาม
4.ทําใหมีการพัฒนาจิตใจที่ดีขึ้น
..............................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 2.4.1
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลาง
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน เนื่องในวันเทศบาล

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญในการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ทั้งยังมีหนาที่และความ
รับผิดชอบสํ าคั ญในอั นที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุ ข และสรางคุณภาพชีวิตที่ ดีใหแกประชาชนในท องถิ่ นโดยให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและผูบริหารทองถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในทองถิ่นจะมีความเปนอยูที่ดีมี
ความสุขหรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคน หากพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการ
กระทําทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น(ก.ถ.)ไดมีมติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มิ ถุนายน ๒๕๔๖ ไดกําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนั กงานและลูกจางขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น
เพื่อใหขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไปยึดเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
เปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน ดังนี้
๑. พึงดํารงใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละและมี
ความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก

๔. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
คุ ณธรรมและจริยธรรมจึ งเป นเครื่ องมื ออั นสํ าคั ญยิ่ งที่ จะช วยให พนั ก งานเทศบาลและ
ลู กจ างขององค ก รปกครองส วนท องถิ่ น ได มีหลั กการและแนวทางประพฤติ ปฏิ บัติตนไปในทางที่ ถูก ต อง
เหมาะสมนํามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของ
ทองถิ่น และสงผลให เกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุ คคลสวนท องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแจงแนวทางดําเนินการเพื่อใหมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
จากความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการพนักงาน และลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับเทศบาลตําบลบานกลางไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางเทศบาลตําบลบานกลาง เมื่อวันที่
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๘ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ , ประกาศประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลบานกลาง เมื่อ
วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และในวันที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนวันเทศบาลเห็น
ควรยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลางผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดนเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะ
ชวยใหผูไดรับการชมเชยหรือยกยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและรูสึกวางานหรือผลของ
การกระทํานั้นเกิ ดความคุ มคาและสรางความภู มิใจให กับตนเอง เป นแบบอย างที่ ดีให กับพนั กงานเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๓. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่อการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลบานกลางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน
3.๒ เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ
3.๓ เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล
3.๔ เพื่อเปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๓.๑ คัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลของเทศบาลตําบลบานกลางผูมี
คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ๑ คน
๓.๒ คัดเลือกลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลางผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ๑ คน

๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

๖.วิธีดําเนินการ
6.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
6.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงาน

จางของเทศบาลตําบลบานกลางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน
ดีเดน ประจําป ๒๕๕9
6.๓ หัวหนาสวนราชการพิจารณาคัดเลือกพนักงานพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ในสังกัดเสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
6.๔ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลบานกลางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน
ประจําป ๒๕๕9
6.๕ ดําเนินการตามโครงการ/ประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564
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๘.งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณสํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิ บัติราชการที่ไม เข าลั กษณะรายจายหมวดอื่น ค าใช จายตาม
โครงการเชิ ด ชู เกี ย รติ พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ างประจํ าและพนั ก งานจ างของเทศบาลตํ าบลบ านกลาง
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน เนื่องในวันเทศบาล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 งบประมาณ 15,000.- (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
๑. โลเชิดชูเกียรติคุณผูที่ไดรับการคัดเลือก ๒ อันๆ ละ ๑,๐๐0 บาท เปนเงิน 2,๐๐๐ บาท

๙.ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานกลาง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ างประจํ าและพนั ก งานจ างของเทศบาลตํ าบลบ านกลางมี ค วาม
ภาคภูมิใจ
10.๒ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํ าและพนักงานจ างของเทศบาลตําบลบ านกลางมี ขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น
10.๓ มี บุคคลต นแบบของผู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน าที่ ราชการและให บริการ
ประชาชนของ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลาง
.........................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 2.4.2
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

“สงเสริมและยกยองคนดี (คนดีศรีบานกลาง)”

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คนดี นั้ น ย อ ม หมายถึ ง คนที่ ดํ ารงชี วิต อย างมี คุ ณ ภาพ มี จิต ใจที่ ดี งาม มี คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งดานจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เชน มีวินัย มีความเอื้อเฟอเกื้อกูล มีเหตุผล รู
หนาที่ ซื่อสัตย พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเปนประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอื่น มี
ความเสียสละ รักษาสิ่งแวดลอม สามารถอยูรวมกั บบุ คคลได ประกอบกับเทศบาลตําบลบ านกลาง ซึ่งเป น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต ไดยึดหรือมีความมุงมั่นที่จะบริหารราชการให
เกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น โดยมีการบริหารงานเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หลักธรรมาภิบาลตามพระราชดํารัวของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในตํ าบลบ านกลาง ที่ ได ยอมรับ เชื่อมั่ น และมี สวนร วมจากทุก ภาคส วนในสั งคม และเพื่ อปลุ ก
จิตสํานึ ก คุณธรรม จริยธรรม วินัย และการสงเสริมการมีสวนรวมจากทุ กภาคส วนในการรวมป องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ต เพื่ อ พั ฒ นากลไกการปฏิ บั ติ งานการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต อย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อพัฒนาองคความรูและบุคลากรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหดียิ่งขึ้น ในการจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได การสงเสริมและสรางตนแบบคุณธรรม จริยธรรม ก็
เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะสงเสริมความซื่อสัตยสุจริต ได
ดังนั้น เทศบาลตําบลบานกลางไดเล็งเห็นความสําคัญ จึงไดจัดโครงการ “สงเสริมและยก
ยอง คนดี (คนดีศรีบานกลาง)” เพื่อยกยองและเชิดชูผูสมควรไดรับการยอมรับในความซื่อสัตยสุจริตไดเปน
แบบอยางที่ดีและตนแบบที่ควรแกการยึดถือในอุดมการณการทํางานมีคุณธรรม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน และครองงาน สมควรไดรับการยกยองตอไป

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคคล ทุกสาขาอาชีพ หนวยงาน องคกรตาง ๆ เห็นคุณคาของการทํา
ความดีในชุมชนทองถิ่น
๓.๒ เพื่อประกาศเกียรติคณ
ุ แกบุคคล ที่ทําคุณงามความดีใหเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติตนใน
สังคม
๓.๓ เพื่อยกยองและใหกําลังใจแกผูประพฤติดี
๓.๔ เพื่อสงเสริมใหทองถิ่นไทยมีกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในความซื่อสัตย
สุจริต ใหไดยกยองเชิดชู ไดเผยแพร ใหเปนแบบตอสังคมตอไป
3.5 เพื่อใหประชาชนไดหางไกลจากการทุจริต ไดมีคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝงสิ่งดีๆใหลูกหลาน
และตนเอง

๔. เปาหมาย
4.๑ ประชาชนตําบลบานกลาง“คนดีศรีบานกลาง”
4.๒ นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล“เด็กดีศรีบานกลาง”
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๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

๖.วิธีดําเนินการ
6.๑ ขออนุมัติดําเนินกิจกรรม
6.๒ กําหนดแนวทางและวิธีการคัดเลือก ของแตละประเภท
(๑) ประชาชนตําบลบานกลาง“คนดีศรีบานกลาง” ระดับตําบลจํานวน 1 คน
โดยการคัดเลือกคนดีศรีบานกลางของประชาชนในตําบลบานกลาง ดังนี้
ระดับหมูบาน
๑.๑) หมูบานเสนอชื่อหมูบานละ 1 คน รวมเปนจํานวน 12 คน
(ชาย/หญิง ก็ได) ใหคณะกรรมการระดับตําบลคัดเลือก
ระดับตําบล
๑.๒) คณะกรรมการระดับตําบล พิจารณาคัดเลือกคนดีศรีบานกลาง เพียง 1 คน
เปนบุคคลดีเดน “คนดีศรีบานกลาง”
(๒) นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล“เด็กดีศรีบานกลาง” จํานวน ๓ คน ไดแก
- โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
จํานวน ๑ คน
- โรงเรียนธนรัตนวิทยา
จํานวน ๑ คน
- โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง จํานวน ๑ คน
โดยโรงเรียนเปนผูคัดเลือกตามกระบวนการในรูปของคณะกรรมการของโรงเรียนฯและ
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูเสนอชื่อ
(3) คณะทํางานของเทศบาลตําบลบานกลางลงพื้นที่เก็บขอมูลประวัติดานบุคคลดีเดน
ในหมูบานตามที่หมูบานเสนอมาเปน POWER POINT เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาในระดับตําบล
6.๓ ดําเนินกิจกรรม
6.๔ รายงานผลโครงการ

๗.ระยะเวลาดําเนินการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

๘.งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายจากงบประมาณรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการ“สงเสริมและยกยองคนดี(คนดีศรีบานกลาง)” จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน) ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) หนา
79 ตามรายละเอียดคาใชจายแนบทายโครงการนี

๙.ผูรับผิด๗ชอบ
กองวิชาการและแผนงาน งานนิติการ
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคคล ทุกสาขาอาชีพ หนวยงาน องคกรตาง ๆ เห็ นคุณคา
ของการทําความดีในชุมชนทองถิ่น
10.๒ เพื่ อประกาศเกี ยรติ คุณแก บุคคล ที่ ทํ าคุ ณงามความดี ให เป นแบบอย างที่ ดีในการ
ประพฤติตนในสังคม
10.๓ เพื่อยกยองและใหกําลังใจแกผูประพฤติดี
10.๔ เพื่อสงเสริมใหทองถิ่นไทยมีกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในความ
ซื่อสัตยสุจริต ใหไดยกยองเชิดชู ไดเผยแพร ใหเปนแบบตอสังคมตอไป
10.5 เพื่อใหประชาชนไดหางไกลจากการทุจริต ไดมีคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝงสิ่งดีๆ
ใหลูกหลานและตนเอง
...................................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 2.4.6
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมยกยองบุคคลสําคัญดานสาธารณสุขมูลฐาน

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในประเทศไทยไดนํากลวิธีการสาธารณสุขมูลฐานมาใชในการแกปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย
ตั้งแตป ๒๕๒๑ มาจนถึงปจจุบัน รวมระยะเวลา ๓๗ ป โดยมีเปาหมายหลัก เพื่อใหประชาชนสามารถแสดง
บทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดลอมและสังคมโดยรวม เพื่อชุมชนไดอยาง
ยั่งยืนดวยจิตอาสา เต็มใจ มีจิตสํานึกที่ดี มีความเสียสละและมีศรัทธาในการพัฒนาจากการดําเนินที่ผานมา
นับวาประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศไดอยางดี รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุง
รูปแบบ วิธีการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมตามสภาวะการที่เปลี่ยนไป ซึ่งแนวคิดรูปแบบและวิธีการยังคง
ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดลอมที่เปนภัยตอสุขภาพตางๆ และทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก จนเปนที่ยอมรับและกลาวขวัญของนานาอารยประเทศ ทั้งนี้ไมเพียงแตความสําเร็จในดานการแกไข
ปญหาสาธารณสุขเพียงเทานี้ แตยังคงชอบใหการยอมรับดานแนวคิดจิตอาสาซึ่งยังคงสามารถดํารงแนวคิดนี้ได
ไม เปลี่ ยนแปลง รวมทั้ งจะเป นแนวคิดหลั ก ในการแก ไขป ญหาสาธารณสุ ขไทย ทั้ งนี้ ความสําเร็ จต างๆ ไม
สามารถเกิดขึ้นได ถาขาดกลุมบุคคลที่เรียกตนเองวา “อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน” หรือ อสม. ซึ่ง
นับได วาเป นเครื่ องจั กรสําคัญในการขั บเคลื่ อนงานสาธารณสุ ขมู ลฐานให เป นรู ปธรรม รวมทั้ งสามารถนํ า
นโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับชุมชน ทองถิ่น ไดโดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ
กระทรวงสาธารณสุขระลึกอยูเสมอวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน มีความสําคัญตอการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนเปนอยางยิ่ง จึงมีการสงเสริมการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานอยางตอเนื่อง ทั้ งนี้ เมื่ อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๖ คณะรัฐมนตรีได มีมติ กําหนดให วันที่ ๒๐

มีนาคม ของทุกปเปนวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติบุคคลที่อุทิศตนและสราง
ผลงานดีเดน ในการชวยเหลือประชาชนในชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองดานสุขภาพได
เทศบาลตําบลบานกลางไดตระหนักและเห็นความสําคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
จึงไดจัดทําโครงการเชิดชูเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานยาวนานในตําบลบานกลาง ขึ้น เพื่อ
ยกยองเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกําลังใจ ใหแกบุคคลผูอุทิศตนเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมา
อยางตอเนื่องยาวนาน ตลอดจนสงเสริมการเปนแบบอยางที่ดีดานจิตอาสา ชวยเหลือสังคม อยาไมยอทอเปน
เวลานานตอเนื่อง ใหบุคคลรุนหลังไดนําเปนตนแบบการทํางานได

3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกําลังใจ ใหแกบุคคลผูอุทิศตนเปนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานมาอยางตอเนื่องยาวนาน
3.๒ เพื่ อส งเสริมการเป นแบบอย างที่ ดีดานจิ ตอาสา ช วยเหลือสั งคม อย าไม ยอท อเป นเวลานาน
ตอเนื่อง ใหบุคคลรุนหลังไดนําเปนตนแบบการทํางาน

98

4. เปาหมาย/ผลผลิต
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ขประจํ าหมู บ านที่ มีอายุ งานเกิ น ๓๐ ป ขึ้น ไป และประธานอาสาสมั ค ร
สาธารณสุข ตําบลบานกลาง

5. พื้นที่ดําเนินการ
- พื้นที่ตําบลบานกลาง

6. วิธีดําเนินการ
6.๑ จั ดประชุ มประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู บาน เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมเชิ ดชู
เกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัตงิ านยาวนานในตําบลบานกลาง
6.2 คนหาประวัติการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่มีอายุการทํางานเกิน ๓๐ ป
ขึ้นไป
6.3 จัดทําปายไวนิลเชิดชูเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานยาวนานในตําบลบานกลาง
6.4 จัดทําใบประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ที่มีอายุการทํางาน
เกิน ๓๐ ปขึ้นไป
6.๕ มอบใบเกียรติคุณ
6.๖ สรุปผลการดําเนินกิจกรรม

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ

ใชงบประมาณตามพ.ศ.2561 - 2564

9. ผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑0.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีขวัญและกําลังใจในการทํางานเพื่อสงเสริมสุขภาพให
ประชาชนในครอบครัว ชุมชน และสังคม มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ
10.2 ประชาชนไดเห็นคุณประโยชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการชวยเหลือสังคม
อยาไมยอทอ เปนตนแบบที่ดีแกเยาวชนในอนาคตตอไป
.....................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๓.๑.12
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มุมคุณธรรมตําบลบานกลาง
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลบานกลาง รวมกับศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม)
สํ านั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นาองค ค วามรู (องค ก ารมหาชน)ได ร วมกั น พั ฒ นาองค ความรู ด านคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม ส งเสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาองค ค วามรู ในด า นการเสริ ม สร า งพฤติ ก รรมทาง
คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงคของสังคมไทย ประสาน และสนับสนุนใหเกิดเครือขายขององคกรดานการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่มีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนการเสริมสรางพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรม ที่
พึงประสงคของสังคมไทยผานสื่อสารสนเทศ และสื่อสาธารณะ ทั้งนี้ ศูนยคุณธรรมไดสนับสนุนสื่อที่ใหความรู
เชิงคุณธรรม จริยธรรมตางๆใหแกเครือขาย อาทิ หนังสือ เอกสารเผยแพรความรู ซีดี วีซีดี เพื่อรวมสงเสริม
และสนับสนุนองคความรูดานคุณธรรม จริยธรรมใหแพรขยายมากขึ้นในสังคม
เทศบาลตําบลบานกลางเห็นวาการนําสื่อความรูตางๆ ที่มีอยู เชน หนังสือ เอกสารเผยแพรความรู ซีดี
วีซีดี ฯลฯ เผยแพรจะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยเผยแพรความรูและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย
จึงไดจัดทํา “มุมคุณธรรมเทศบาลตําบลบานกลาง” เพื่อชวยใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูมาติดตาม
งานราชการเทศบาล และผูสนใจทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลความรูไดอยางสะดวก รวดเร็วและประหยัดมาก
ยิ่งขึ้น

๓. วัตถุประสงค
๑) เพื่อสงเสริมการอาน ของผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่ ประชาชนและผูสนใจ
๒) เพื่ อเผยแพร ความรู ด านการพั ฒ นาคุ ณธรรม จริ ยธรรมเข าถึ งข อมู ลความรู ดานคุ ณธรรม
จริยธรรมไดอยางสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
๓) เพื่อสรางแหลงเรียนรู คนหาขอมูลดานคุณธรรมฯ
๔) เพื่อสรางความรวมมือในการทํางานดานคุณธรรมฯ

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจาหนาที่ นักเรียน เยาวชน ประชาชนผูมาติดตอ
ราชการเทศบาล

๕. พื้นที่ดําเนินการ
ศูนยบริการรวมตําบลบานกลาง อาคารชั้น ๑ สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน
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๖.วิธีดําเนินการ
๑) เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้ง “มุมคุณธรรม”
๒) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
๓) จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
๔) ติดตามและประเมินผล

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑) ผู บริหาร พนั กงาน เจาหน าที่ ประชาชนและผู สนใจ ได รับความรูดานการพั ฒนาคุ ณธรรม
จริยธรรมเขาถึงขอมูลความรูดานคุณธรรมจริยธรรมไดอยางสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
๒) เปนแหลงเรียนรู คนหาขอมูลดานคุณธรรมฯ
...........................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๓.๑.13
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และประชาสัมพันธเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

สังคมโลกทุกวันนี้มีการติดตอสื่อสารกันอยางกวางขวาง ไมวาจะเปนการติดตอดวยตนเองหรือ
ติ ด ต อ ทางโทรศั พท ทางอิ น เทอร เน็ ต ภาษาอั งกฤษเป น ภาษาสากลที่ สําคั ญ ซึ่ งคนส วนใหญ ใช ในการ
ติดตอสื่อสารรองลงมาจากภาษาจีน อยางไรก็ตามแมวาภาษาอังกฤษจะเปนภาษาที่จําเปนในยุคปจจุบันแต
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของคนไทยโดยเฉลี่ย จากคะแนน TOEFL iBT กับประเทศอื่นในอาเซียน
(ยกเวนบรูไน) พบวาคะแนน TOEFL iBT เฉลี่ยของไทยในป 2553 อยูที่ 75 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 120
คะแนน สูงกวาประเทศเพื่อนบานอยางกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนามเทานั้น แตยังต่ํากวาประเทศคูแขง
สําคัญในอาเซียนอยางสิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย
สะทอนใหเห็นวาบุคลากรไทยยังมีความจําเปนที่จะตองพัฒนา ระดับความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษใหสูงขึ้น เพราะในปพ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยจะกาวสูประชาคมอาเซียน ดังนั้นการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษใหกับประชาชน ไมเพียงแตจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับชาติอาเซียนอื่นๆ

แลวยังเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศใหเขามา
ลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นอีกดวย
เทศบาลตําบลบานกลาง จึงไดจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ
เพื่อใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ตลอดจนเจาหนาที่ และประชาชนทั่วไป ไดมีความรู ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษติดตอสื่อสารไดตาม
สถานการณ เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป และเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ใหเปนภาษาที่สองที่มีความสําคัญตอไป

๓. วัตถุประสงค

๑.เพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชนตําบลบานกลาง
๒. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานไดตามสถานการณที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะผู บ ริ หาร สมาชิ กสภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาล เจ าหน าที่ และประชาชนทั่ วไป ที่ สนใจ
จํานวน ๔๐ คน โดยมีวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาอบรมใหความรู ฝกสนทนาในภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

๕. พื้นที่ดําเนินการ
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานกลาง สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน
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๖.วิธีดําเนินการ
๑) เสนอขออนุมัติโครงการ
๒) ประชาสัมพันธ เชิญชวนผูสนใจเขารวมโครงการ
๓) สรุปรายชื่อ –จํานวนผูสมัคร ใหทางวิทยากรไดรับทราบ เพื่อจัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียน
๔) เริ่มเป ดคอรสเรียน ทีมวิทยากรประเมินผลกอนเรียน (Pre-test) กอนเรียน และประเมินผล
หลังจบคอรส(Post-test) อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จํานวน ๑๐ วัน ๒๐ ชั่วโมง
5) ทีมวิทยากรสรุปผลการดําเนินโครงการสงใหเทศบาล(หนวยงานที่ดําเนินกิจกรรม)
6) สรุป-รายงานผลการดําเนินกิจกรรม

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

๘. งบประมาณดําเนินการ

เบิกจายจากงบประมาณแผนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ประเภทงบประมาณรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น จํานวน ๒๐,๐๐๐
บาท (สองหมื่นบาทถวน)

๙. ผูรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

๑. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชน ไดรับความรู มีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเปนอยางดี กอนเขาสูประชาคมอาเซียน
๒. ผูเขารับการอบรมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานกับชาวตางชาติ ตามสถานการณที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางเขาใจ
...........................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๓.๑.๑
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมความรูดานกฎหมาย (กฎหมายรายเดือน)

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในสภาพความเป นจริงของสั งคม ประชาชนส วนใหญ ยังขาดความรู ความเข าใจในกฎหมาย อั น
กอใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน อันนํามาซึ่งความไมเปนธรรมทางสังคม การที่จะทําใหเสมอภาค
กันในกฎหมาย โดยประชาชนได รับความคุมครองทางกฎหมายที่ เทาเทียมกันนั้ น รัฐจะต องดําเนินการให
ประชาชนได รับรู ถึงสิ ท ธิ และหน าที่ ของตน การมี ความรู ทางกฎหมายเป นสิ่ งจํ าเป นแก การดํ ารงชี พ การ

ประกอบอาชีพ และการตรวจสอบการทํางาน โดยเฉพาะเรื่องการใหความรูเกี่ยวดวยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ ควบคูกับคุณธรรม จริยธรรม
ตามความพระราชบัญญัติกําหนดแผนละขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 บัญญัติไววา ใหเทศบาลเมืองพัทยา
และองคการบริหารสวนตํ าบล มี อํานาจและหน าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน ของ
ประชาชนของตนเองดังนี้ มาตรา16(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และมาตรา16(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยกําหนดใหเทศบาลตําบลบานกลางตองมีหนาที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา50ไดบัญญัติไววา ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาล
ตําบลมี หน าที่ ตองทําในเขตเทศบาลดังต อไปนี้ มาตรา50(1)รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และ
มาตรา50(9) หนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล ไดกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ดวยการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานกลางนั้น ตองรักษาความ
สงบเรียบรอยของประชาชน และตองปฏิบัติหนาที่ เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ การใหบริการใหคําปรึกษา
และการรับฟงปญหาดานกฎหมาย ตลอดจนการเผยแพรขอมูลขาวสาร เปนสวนหนึ่งในการสงเสริมประโยชน
สุขและรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนตําบลบานกลาง
เทศบาลตําบลบานกลาง เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีหนาที่ดูแลพี่นองประชาชนให
อยูดีมีสุขตั้งแตเกิดจนเสียชีวิต จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการใหความชวยเหลือบริการดานกฎหมายแก
ประชาชนเกี่ยวดวยเรื่องเยาวชนและครอบครัวจึงไดจัดตั้งศูนยกฎหมายชุมชนเทศบาลตําบลบานกลาง เพื่อ
เปนการใหความชวยเหลือบริการดานกฎหมายแกประชาชน ไดจัดตั้งคลินิกกฎหมายบริการประชาชน ซึ่งเปน
การรวมมือกับสํานักงานอัยการจังหวัดลําพูน ไดจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยกอนฟองกระจายความยุติธรรม สูชุมชน
(โครงการศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทชุมชนตําบลบานกลาง) โดยเปนการรวมมือจากศาลจังหวัดลําพูน และได
จัดตั้งศูนยเผยแพรกฎหมายเยาวชนและครอบครัว โดยความรวมมือจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ลําพูน ซึ่งศูนยบริการประชาชนทั้งสี่หนวยขางตนตางมีวัตถุประสงคหนึ่งรวมกันในการใหความชวยเหลือทาง
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ระเบียบ กฎหมายตอประชาชน การเผยแพรความรูดานกฎหมาย และดําเนินการไกลเกลี่ยประนีประนอมขอ
พิพาทกอนฟอง เพื่อความสมานฉันท นั้น
เพื่อเปนการกระจายความรู ความเขาใจทางระเบียบกฎหมาย ควบคูกับแนวทางจริยธรรม คุณธรรม
จึงควรดํ าเนิ นการเสริ มสรางให ความรูคูกับประชาชน รวมถึ งพนั กงานเจ าหน าที่ และจั ดทํ าคู มือเกี่ ยวด วย
กฎหมายใหแกประชาชนไดรับความรู ความเขาใจ และวิธีปฏิบัติตาม

3.วัตถุประสงค
1.สรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตนที่ควรทราบใหแกประชาชน เพื่อขจัดความไมรู
กฎหมาย และการถู กเอารัดเอาเปรี ยบกั นในทางกฎหมายและแก ไขป ญหากฎหมายของชุ มชน รวมทั้ งให
คําแนะนําเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนชวยเหลือทางกฎหมาย

2.เพื่อสรางความรูความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นให แก
บุคลากรของเทศบาลตําบลบานกลาง ใหมีความรู และความเขาใจในกฎหมายที่จําเปน
3.เพื่ อบริการประชาชนให เข าถึงข อมู ลขาวสารดานกฎหมาย รวมถึ งกฎหมายดานอื่นๆที่
เกี่ยวของแกประชาชนและพนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลบานกลาง ที่ควรไดรับรูและรับทราบ
4.เผยแพรความรูดานกฎหมายใหประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง ไดมีความรู ความ
เขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน หรือกฎหมายที่มีการบัญญัติหรือตราขึ้นใหม ใหแกประชาชนตําบล
บานกลาง เพื่อใหประชาชนไดรับคําปรึกษาดานกฎหมายในเบื้องตนโดยไมเสียคาใชจาย
5.เพื่อเปนการประสานงานรวมกันหนวยงานตางๆ เชน ศาลจังหวัดลําพูน ศาลเยาวชนและ
ครอบครั ว และสํ านั ก งานอั ยการจั งหวั ดลํ าพู น เป นต น สนั บสนุ น นํ ามาซึ่ งวิ ธีก ารประนอมข อพิ พาทหรื อ
กระบวนการยุ ติธรรม มาใชลดปริมาณคดีที่เข าสู กระบวนการยุ ติธรรมทุกขั้ นตอน ลดระยะเวลาและภาระ
คาใชจาย ในการบริหารงานรวมทั้ง ยุติความขัดแยงและสรางความสมานฉันทปรองดองใหเกิดขึ้นในสังคม
6.สงเสริมการมีสวนรวม ในการประสานงานหนวยงานตางๆในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให
ถึงความสําคัญและประโยชนของการประนอมขอพิพาทหรือกระบวนการยุติธรรม
7.เพี่อสงเสริมและนําระบบไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทในระดับพื้นที่มาใชในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรม กอนถึงชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นอัยการ ชั้นกอนระหวางพิจารณาและหลักการพิจารณา
ของศาลยุติธรรม
8.เพื่อสงเสริมและพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินการไกลเกลี่ย ประนอมขอ
พิพาทอยางเปนระบบตอเนื่องตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยกฎหมายชุมชนเทศบาลตําบลบานกลาง และ
ได จัดตั้ งคลินิกกฎหมายบริ การประชาชน และได จัดตั้ งศู นย ไกล เกลี่ ยก อนฟ อง ถือเป นการกระจายความ
ยุติธรรมสูชุมชน (โครงการศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทชุมชนตําบลบานกลาง)

4.เปาหมาย
3.1 คณะผูบริหาร พนักงานราชการและบุคลากรของเทศบาลตําบลบานกลาง
3.2 ผูนําชุมชนในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง
3.3 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานกลางและประชาชนโดยทั่วไป รวมถึงประชาชนที่มี
ปญหาขอสงสัยในขอกฎหมายตางๆ และมีขอพิพาทปญหาที่เกิดขึ้น
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5. พื้นที่ดําเนินการ
ณ เขตพื้นที่ตําบลบานกลาง

๖.วิธีดําเนินการ
๑.จัดทําและขออนุมัติโครงการ
๒.ศึกษา คนควาขอมูล และจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ ของระเบียบกฎหมาย
3.ดํ าเนิ น โครงการ/กิ จกรรม โดยมี การจั ดเอกสารความรู ดานกฎหมาย(กฎหมายรายเดื อน) เพื่ อ
เผยแพร เดือนละ 1 ฉบับ
4.ประชาสั มพั นธ เอกสาร/ข อมู ลตามโครงการต อผูนําองค กร พนั กงานราชการและบุ คลากรของ
เทศบาลตําบลบานกลาง ผูนําชุมชนในเขตพื้นที่ตําบลบานกลางและประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานกลาง

และประชาชนโดยทั่ วไป โดยป ด ประกาศไว ณ ศู น ย ขอ มู ล ข า วสารเทศบาลตํ า บลบ า นกลาง บอร ด
ประชาสัมพันธหมูบาน และบอรดประชาสัมพันธเทศบาลตําบลบานกลาง
5.สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผล

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑.ประชาชนได รับความรู ความเขาใจเกี่ ยวกับกฎหมายในเบื้องต นที่ ควรทราบ เพื่ อขจัดความไมรู
กฎหมายของประชาชน และการถูกเอารัดเอาเปรียบกันในทางกฎหมายและแกไขปญหากฎหมายของชุมชน
รวมทั้งไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนชวยเหลือทางกฎหมาย
2.ประชาชนไดรับความรูในกฎหมายที่จําเป นและที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน หรือขอมูลขาวสารของ
ราชการ หรือขอกฎหมายในดานตางๆ รวมถึงไดรับการใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพตลอดจนไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย
3.ประชาชนไดเขารักการบริการไดอยางเขาถึงขอมูลขาวสารดานกฎหมาย รวมถึงกฎหมายดานอื่นๆที่
เกี่ยวของแกประชาชนและพนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลบานกลาง ที่ควรไดรับรูและรับทราบ
4.บุคลากร พนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลบานกลาง ไดรับความรูเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันหรือขอมูลขาวสารราชการ หรือขอกฎหมายในดานตางๆ และสามารถใหคําแนะนําขอระเบียบ
กฎหมายใหแกประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลบานกลางได
5.เกิดความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลบ านกลาง ศาลจังหวัดลําพูน ศาลเยาวชนและครอบครัว
และสํานักงานอัยการจังหวัดลําพูน ในการดําเนินการเผยแพรกฎหมาย การใหความชวยเหลือ การไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาท
6.ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการของเทศบาลตําบล บานกลางหรือ
หนวยงานราชการตางๆ ตามชองทางเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ
107

7.คณะผู บริห าร พนั ก งานราชการและบุ คลากรของเทศบาลตํ าบลบ านกลาง ได นํ าความรู ดาน
กฎหมายไปใชประโยชนได และประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลบานกลางไดทราบและไดรับคําปรึกษาทางดาน
กฎหมายในเบื้องตนโดยไมเสียคาใชจาย
8.ประชาชนไดรับทราบและไดเขาถึงประโยชนในการใชบริการของศูนยกฎหมายชุมชนเทศบาลตําบล
บานกลาง คลินิกกฎหมายบริการประชาชน และศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทชุมชนตําบล บานกลาง
..............................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๓.๑.15
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมการอานความรูในหองน้ํา (Toylede knowledge)

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

จากการสํารวจสถิติการอานหนังสือของคนไทย ดานการใชเวลาอานหนั งสือโดยสํานั กงานสถิติ
แหงชาติ ในป ๒๕๔๘ พบวา คนไทยอานหนังสือ ๓๕.๕ ลานคน ขณะที่มีผูไมอานหนังสือ ๒๒.๔ ลานคนหรือ
เกือบ ๔๐% คนไทยใชเวลาอานหนังสือเฉลี่ยวันละ ๑.๕๙ ชั่วโมง โดยมีอัตราการอานหนังสือเฉลี่ย ๕ เลม/คน/
ป สาเหตุที่ไมอานหนังสือ เพราะชอบฟงวิทยุ ดูทีวีมากกวา ขณะที่เด็กมีอายุ ๑๐ -๑๔ ป ระบุเหตุผลวา ไมชอบ
อาน และไมสนใจ จํานวน ๖๐% ซึ่งในกลุมผูอานหนังสือนั้น สวนใหญอานหนังสือพิมพ ๖๖% รองลงมาคือ
อาน นวนิยาย - การตูน - หนังสืออานเลน ๔๔.๖% และอานตําราเรียนตามหลักสูตร ๔๐%
สําหรับผูไมอานหนังสือ ๒๒.๔ ลานคน เพศชาย ๑๐.๑ ลานคน และเพศหญิ ง ๑๒.๓ ลานคน สวน
ผูอานหนังสือ ๒๕.๔ ลานคน มีการอานหนังสือพิมพสูงที่สุด หากเทียบกับตางประเทศ ชาวสิงคโปรอาน ๑๗
เลม ตอคนตอปและสหรัฐอเมริกา ๕๐ เลม ตอคนตอป
เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเพิ่มพูนความรู และสรางนิสัยรักการอานใหกับ
พนักงาน ลูกจาง ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ตองการใหประชาชนชาวไทยสนใจในการอานหนังสือมากขึ้น แต
ในชวงเวลาของการทํางาน ทําใหไมสามารถอานหนังสือไดอยางเต็มที่ ดังนั้นชวงเวลาที่ เหมาะสม คือ การทํา
ธุระสวนตัวในหองน้ํา เปนชวงเวลาที่รางกาย และสมอง จะไดผอนคลายชั่วขณะหนึ่ง
ดังนั้ น งานประชาสั มพั นธ สํ านั กปลัด จึงไดจัดทําโครงการส งเสริ มการอ าน แก เจาหนาที่ พนั กงาน
ลูกจางของเทศบาล ตลอดจนประชาชนผูที่มาติดตอราชการกับเทศบาล ไดรับทราบ โดยนํา ขาวสาร สาระนารู
จากหนังสือพิมพสวนกลาง หนังสือพิมพทองถิ่น และขาวประชาสัมพันธจาก หนวยงานราชการตางๆ นํามาใส
ไว ในหองน้ําผูหญิง และผูชาย

๓ วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริม ใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจาหนาที่ ตลอดจน ประชาชน
ที่มาติดตอราชการ เล็งของการอานหนังสือ
๒. เพื่อใหผูอาน ไดรับทราบขอมูล ขาวสาร สาระความรู ที่นํามาเผยแพร
๓. เพื่ อนํ าข าวสาร สาระความรู ในหนั งสื อพิ มพ ที่ เทศบาลจั ดซื้ อ และไม ใช แล ว มาใช ให เกิ ด
ประโยชนมากขึ้น

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง ของเทศบาลตําบลบานกลาง และ
ประชาชนที่มาติดตอราชการ

๕. พื้นที่ดําเนินการ
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน
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๖.วิธีดําเนินการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เสนอขออนุมัติโครงการ
จัดเตรียมเอกสาร ขาวสาร สาระนารู ของหนวยงานตางๆ และหนังสือพิมพ
ดําเนินการติดตั้งบอรด พรอมเอกสาร ในหองน้ํา
เปลี่ยนขาวสารสาระความรู ทุกวันจันทร
ติดตามและประเมินผล

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ (ใชหนังสือพิมพเกาที่อานแลวมาตัดปะในสวนของความรูที่ควรทราบ และเปน
แนวทางปฏิบัติกับชีวิตประจําวัน)

๙. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลบานกลาง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
- ประเมินจากแบบสอบถามความพึงใจของกลุมเปาหมาย
๑. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจาหนาที่ ตลอดจนประชาชนที่มาติดตอราชการ
หันมาใหความสําคัญของการอานหนังสือ
๒. ผูอานไดรับทราบขอมูล ขาวสาร สาระความรู ที่นํามาเผยแพร
๓. ไดใชประโยชนจากสิ่งของที่เหลือใช ใหเกิดประโยชนสูงสุด
....................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๓.๑.16
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมการอานในหมูบาน

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การอ านคื อ การรั บ รู ขอ ความในการเขี ย นของตนเองหรื อ ของผู อื่ น รวมถึ งการรั บ รู ค วามจาก
เครื่ อ งหมายและสั ญลั กษณ ตางๆ การรั บรู ขอความเข าใจเรื่ อ งราวหรื อได รับ รสความบั นเทิ งใจ ตรงตาม

จุดประสงคของผูเขียนเปนการอานที่ดีและไดประโยชนอยางแทจริง “การอานทําใหคนเปนคนโดยสมบรูณ ”
เปนคํากลาวของ เซอร ฟรานซิส เบคอน นักปรัชญาชาวอังกฤษ แสดงใหเห็นวาการอานเปนสิ่งสําคัญสําหรับ
มนุษย เพราะมนุษยจะไมสามารถเปนมนุษยไดอยางสมบรูณแบบหากปราศจากการอาน ซึ่งเปนหนึ่งในสี่ของ
ทักษะทางภาษาที่จําเปนตองฝกฝนอยูเสมอ และสามารถฝกฝนไดเรื่อยๆ ตามวัย และประสบการณ ไมมีวัน
สิ้นสุด เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหมนุษยไดรับความคิด ความรูและบันเทิงมีผลตอชีวิตและจิตใจของมนุษยให
เจริญยิ่งขึ้น
ชีวิตของคนแตละคนยอมตองเกี่ยวของผูกพันกับสังคม คือ กลุมคนอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมมีใครที่จะ
อยูไดโดยปราศจากสังคมและการอยูรวมกันกับผูอื่น ซึ่งจะตองมีความเขาใจซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความรู ความคิ ด ความสนใจ เพื่ อ ให สั งคมเกิ ด ความสงบสุ ขและพั ฒ นาไปข า งหน าอย างแท จริ ง การ
ติ ดต อสื่ อสารด านการสนทนาและอ านข อเขี ยนของกั น และกั น สํ าหรั บสั งคมป จจุ บัน ซึ่ งเป นสั งคมใหญ ที่
เจริญเติบโต และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การติดตอกันโดยการพบปะสนทนายอมเปนไปวงจํากัด ดังนั้น การ
สื่อสารโดยการอานจึงมีความสําคัญมาก นอกจากนี้ผูอานจํานวนมากตองการเพื่อแสวงหาความรูและความ
บันเทิงจากหนังสือดวย
การอานนอกจากกอใหเกิดการพัฒนาความรู ความคิด ของคนใหเพิ่มพูน ทันตอเหตุการณ เพิ่มระดับ
สติปญญาใหสูงขึ้น เปนประโยชนตอตนเอง ทั้งในการแกไขปญหาตางๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานเปนรูปแบบหนึ่งในการสงเสริมความสนใจในการอานใหตอเนื่อง และเปนการปลูกฝง
การรักการอานใหแกประชาชนตําบลบานกลาง เทศบาลตําบลบานกลาง ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
อานและการปลูกฝงนิสัยรักการอาน ซึ่งเปนฐานสรางสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู จึงไดจัดทําโครงการ
สงเสริมการอานในหมูบานขึ้น

๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนแหลงศึกษาหาความรูแกเด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลบานกลาง
๒. เพื่อสงเสริมความรูดานการอาน และสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชนแก เด็ก เยาวชน
และประชาชนตําบลบานกลาง
๓. เพื่ อส งเสริ มให เด็ ก เยาวชน และประชาชนในตํ าบลบ านกลางได นําความรู ตางๆ ที่ ได จาก
การศึกษา คนความาพัฒนาการเรียนรู และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้น รูจักการแกไขปญหาอยาง
เปนระบบ
๔. เพื่อสงเสริมการอานใหแกเด็ก และเยาวชน ประชาชนตําบลบานกลางใหเปนไปอยางตอเนื่อง
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๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดซื้ อหนังสือพิ มพ รายวันไวสําหรับที่ อานหนั งสือพิ มพ ประจําหมูบาน วันละ ๑ ฉบั บ/หมู บาน
จํานวน ๑๒ หมูบานในตําบลบานกลาง

๕. พื้นที่ดําเนินการ
๑๒ หมูบานในตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน

๖.วิธีดําเนินการ
-เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการ
-ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม

-ดําเนินการตามโครงการ
-สรุปประเมินผลและรายงานผลดําเนินงาน

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

๘. งบประมาณดําเนินการ
- ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลบานกลาง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑.เด็ก เยาวชนและประชาชนในตําบลบานกลางไดศึกษาคนควาหาความรู
๒.เด็ก เยาวชน และประชาชนในตําบลบานกลาง มีความรักการอานและใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน หลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งปวง
๓.เด็ ก เยาวชน และประชาชนในตํ าบลบ านกลาง ไดนําความรู ตางๆ ที่ ได จากการศึก ษา
คนควาหาความรูมาพัฒนาตนเอง และปรับใชตอการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้น รูจักการแกไขปญหาอยางเปนระบบ
๔.เด็ ก เยาวชน และประชาชนตํ าบลบานกลาง ได อาน ศึ ก ษา ค นควาหาความรู ได อย าง
ตอเนื่อง และไดรับขอมูลขาวสารทันตอเหตุการณ
...........................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๓.1.17
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรขอมูลจัดซื้อจัดจาง

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

เพื่อประชาสัมพันธขอมูลการจัดซื้อจัดจางตามโครงการตางๆ โดยมีการเผยแพรผานทางเว็บไซต
ของเทศบาลตําบลบานกลางและบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลบานกลาง ซึ่งเผยแพรใหประชาชน
ไดรับรูแ ละรับทราบขอมูลของเทศบาล ทราบถึงความซื่อสัตย สุจริตและโปรงใส

๓. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรใหประชาชนไดรับรูและรับทราบขอมูลการจัดซื้อจัดจางอยางมีระบบ ตรวจสอบได ให
เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง

๕. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน

๖.วิธีดําเนินการ
6.1 ขอขอมูลการจัดซื้อจัดจางในแตละเดือนจากกองคลังเทศบาล
6.2 จัดทําขอมูลประชาสัมพันธ
6.3 ติดบอรดประชาสัมพันธ หนาเทศบาลตําบลบานกลาง

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลบานกลาง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.เพื่อใหประชาชนตําบลบานกลางไดรับรูและรับทราบขอมูลการจัดซื้อจัดจางอยางมีระบบ
2.เพื่อประชาสัมพันธขอมูลการจัดซื้อจัดจางใหประชาชนไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง
............................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3.2.2
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
การจัดทําแผนพัฒนา กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท องถิ่นสี่ป และ
แผนการดําเนินงาน เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไว ใหใชเปนกรอบในการจัดทําแผนการดําเนินงานใหสามารถดําเนินการตอไปได
และเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลาง ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพั ฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตรขององคกรปกครองส วนท องถิ่ นในเขต
จังหวัดลําพูน แผนพัฒนาอําเภอ แผนชุมชน นโยบายการพัฒนาทองถิ่นของผูบริหารทองถิ่น ฯลฯ ทั้งในดาน
เนื้อหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดําเนินการ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
เพื่ อให การดํ าเนิ นการจัดทํ าแผนพั ฒ นาท องถิ่ นของเทศบาลตํ าบลบ านกลาง ทั้ งในส วนของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และแผนการดําเนินงาน ที่กําหนดไว สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค
และเปาหมายการพัฒนา ตลอดจนเปนการสนับสนุนการพัฒนาในดานตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ กอง
วิชาการและแผนงาน ฝายแผนงานและงบประมาณ จึงไดจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลบานกลางขึ้น

๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป แผนการดําเนินงาน และการจัดทํางบประมาณประจําป
๒. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตร
การพัฒนา สามารถแกไขปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเปนการจัดเตรียมความพรอมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมดําเนินการบรรจุ
ในเอกสารงบประมาณประจําป และนําปฏิบตั ิไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
1. จัดทําเอกสารแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2560 - 2564) จํานวน ๖๐เลม

๕. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน
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6.วิธีดําเนินงาน
1.การจัดเก็บรวบรวมขอมูล
- จัดเก็บขอมูลเกี่ยวของ กําหนดประเด็นพัฒนา พิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาที่บรรจุใน
แผนพัฒนาฉบับเดิม และรวบรวมปญหา/ความตองการของประชาคมหมูบาน โดยการจัดประชุมเวทีประชาคม
หมูบา น ๑๒ หมูบาน
2.การวิเคราะหขอมูลและจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

- วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ และจัดทํารางแผนพัฒนา โดยการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง
3.การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปท ี่จัดทําโดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
4.การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง เสนอรางแผนพัฒนาที่ผานการเห็นชอบให
นายกเทศมนตรี

7.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
50,000 (หาหมื่นหาพันบาทถวน)

9. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน งานงบประมาณ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ เทศบาลตําบลบานกลางมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและแผนดําเนินงาน ใชเปนกรอบการพัฒนา
ไปสูเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไว

………………………………………………………….
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3.2.3
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเทศบาลตําบลบานกลางพบประชาชน

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตาม พระราชกฤษฎีกาดวยหลักเกณฑและวีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเนื้อหา
เปนการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในการบริหารราชการ คือ
การบริหารราชการที่มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนอง ความ
ตองการของประชาชน และกอใหเกิดผลกระทบในทางที่ดีการพัฒนาชีวิตของประชาชน โดยมีหลักการสําคัญ
ตามความหมาย ๗ การอํ านวยความสะดวกการตอบสนองความตองการของประชาชน เป นการกํ าหนด
แนวทางที่สวนราชการตองจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนใหไดรับการบริการ โดยเร็ว
ในขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและวิธีการแกไขปญหาได
สําหรับการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนที่มีวิธีการที่สามารถดําเนินการ
ได เชน การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีการใหบริการดวยระบบเครือขายสารสนเทศ จัดใหมีระบบรับ
ฟงขอรองเรียน มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร การออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชน เปนตน
เทศบาลตําบลบ านกลางในฐานะองคการปกครองส วนท องถิ่ น มีภารกิจหนาที่ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนในเขตพื้นที่ใหไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจสูงสุด ไดเล็งเห็น
ถึ งความสํ าคั ญในการปฏิบัติงานเพื่ อให เกิ ดความรวดเร็วและอํ านวยความสะดวกในการให บริ การให แก
ประชาชนผูรับบริจาค สอดคลองกับมาตรา ๕๒ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิ จการบริ ห ารกิ จการบ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึ งกํ าหนดจั ด ทํ าโครงการเทศบาลตํ าบลบ านกลางพบ
ประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น เพื่อออกหนวยเคลื่อนที่และจัดกิจกรรมใหบริการประชาชน
ในเขตพื้นที่โดยกําหนดจัดกิจกรรมใหบริการประชาชนจากเทศบาลและหนวยงานภายนอก อาทิเชน การแจก
เบี้ ยยั งชีพ โดยคณะผู บริหารเทศบาล การให บริ การชํ าภาษี ทุก ประเภท การจั ดประชุมเวที ประชาคมเพื่ อ
ทบทวนแผนพัฒนา รับปรึกษาปญหากฎหมาย รับปรึกษาการยื่นแบบกอสราง/ดัดแปลง อาคาร รับยื่นรองขอ
อนุญาตประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๔ การบริการเสริมสวยแตงผม การแจก
พันธุกลาไมสมุนไพร บริการตรวจเช็ค/ซอมบํารุง เครื่อง เครื่องใช ไฟฟาและจักรยาน/จักรยานยนต บริการ
รักษาพยาบาลออกหนวยเคลื่อนที่ การใหบริการ รักษาพยาบาลออกหนวยเคลื่อนที่ การใหบริการเกี่ยวกับภาษี
และทะเบียนรถ พรอมบริการรับประกันภัยบุคลที่สาม ตาม พรบ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๔
และบริการการสาธิตการพัฒนาสงเสริมอาชีพ ฯลฯ โดยเนนการมีสวนรวมในเชิงการบูรณาการโครงการรวมกัน
จากทุกฝาย เพื่อใหบริการประชาชนในตําบลในลักษณะการออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการ

๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่ ออํานวยความสะดวกในด านการบริการแกประชาชนให เกิ ดความพอใจสูงสุ ดในการจั ด
กิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่ให บริการประชาชนในแตละหมู บาน ตามกระบวนงานให บริการของเทศบาล
เปนไปตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
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๒. เพื่ อใหทราบถึง ปญหา/ความความตองการของประชาชนที่ มาใช บริการ เปนขอมู ลเพื่ อใช
สําหรับการปรับปรุงประบวนงานใหบริการและการปฏิบัติราชการในภาพรวมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓.เพื่ อเปนการสรางและส งเสริ มความสั มพั นธอันดี ระหว างเทศบาล หน วยงานภายนอก และ
ประชาชน ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น เอื้อตอการติดตอประสารความรวมมือในทุกระดับ

๔. เปาหมาย/ผลผลิต

จัดกิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชน จํานวน ๑๒ หมูบานตามแผนปฏิบัติการ

๕. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน

๖.วิธีดําเนินการ
๖.๑ รางโครงการและเสนอผูบริหารเทศบาล อนุมัติโครงการ
๖.๒ ประสานความรวมมื อจากหน วยงานภายในและภายนอก ในการจั ด กิ จกรรมบู รณาการ
รวมกัน
๖.๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติงานใน ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
๖.๔ ประขาสัมพันธการจัดโครงการผานสื่อตางๆ ใหประชาชน ใหทราบอยางกวางขวาง
๖.๕ จัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
- การแจกเบี้ยยังชีพ โดยคณะผูบริหาร จากกองสวัสดิการสังคม
- การรับชําระภาษีทุกประเภท จากกองคลัง
- การรับปรึกษายื่นแบบกอสราง/ดัดแปลงอาคาร จากกองชาง
- การรับปรึกษาปญหากฎหมาย จากกองวิชาการและแผนงาน
- การรับยื่นเรื่องขออนุ ญาตประกอบกิจการและพระราชบัญญั ติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
จากกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดลอม
- การบริการเสริมสวย แตงผม จากกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดลอม และชมรมเสริมสวยแตงผม
ตําบลบานกลาง
- การมอบอุปกรณสําหรับที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน รับสมัครนักเรียนและประชาสัมพันธ
กิจกรรมทางการศึกษา จาก กองการศึกษาและโรงเรียนบานกลางวิทยานุกุล
- การบริการตรวจเช็ค/ซอมบํารุง เครื่องใชไฟฟา และรถจักรยาน/จักรยานยนตจากวิทยาลัยอาชีพ
ปาซาง-ศูนย การเรียนรูประตูโขง
- การแจกพันธกลาไมสมุนไพร จากศูนยเพาะพันธุกลาไม เชียงใหม/ลําพูน
- การใหบริการเกี่ยวกับภาษีและทะเบียนรถ จากสํานักงาน ขนสงจังหวัดลําพูน
- การบริการรับประกันภัยบุคคลที่สาม ตาม พรบ. คุมครอง
- ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ จากบริษัทกลางคุมครอง ผูประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาลําพูน
- การจัดนิทรรศการสาธิตกิจกรรมพัฒนาสงเสริมอาชีพ และจัดแสดงสื่อเรียนรูเคลื่อนที่ จากศูนย
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาคามอัธยาศัย อําเภอเมืองลําพูน
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- การจัดการประชุมเวทีประชาคมหมูบาน เพื่อทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาสามป จากกองวิชาการ
และแผนงานและทุกกอง
- ประเมินผลโครงการ จากการสุมตัวอยางสอบถามความคิดเห็นประชาชนผูมารับบริการ

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564

๘. งบประมาณดําเนินการ
120,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน)

๙. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน งานวิเคราะหนโยบายและแผน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ การประเมินผลประปฏิบัติการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานกลาง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
๑๐.๒ มี ขอมู ลเกี่ ยวกับ การวั ดผลสั มฤทธิ์ ก ารปฏิ บัติราชการของเทศบาล วาสําเร็ จตรงตาม
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ตลอดจนเรื่องคุณภาพ และความพึงพอใจอยูใน ระบบที่ยอมรับไดหรือไม
๑๐.๓ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานตางๆ ของการปฏิบัติราชการของ เทศบาล มีประสิทธิภาพ
และสําเร็จผลเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น เปนไมตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
๑๐.๔. ผู บริ ห ารเทศบาลสามารถใช ขอมู ลจากรายงานสรุ ปผลปฏิ บัติ ราชการ มาใช กํ าหนด
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จผลมากยิ่งขึ้น ตรงกับความตองการ
ของประชาชน และแกปญหาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จมากยิ่งขึ้น ตรงกับความตองการของ
ประชาชน และแกไขปญหาความเดือดรอนไดอยางตรงจุด
๑๐.๕. ลดโอกาสการเกิดเหตุการณทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ

............................................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3.3.8

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเทศบาลตําบลบานกลางพบประชาชน

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตาม พระราชกฤษฎีกาดวยหลักเกณฑและวีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเนื้อหา
เปนการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในการบริหารราชการ คือ
การบริหารราชการที่มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนอง ความ
ตองการของประชาชน และกอใหเกิดผลกระทบในทางที่ดีการพัฒนาชีวิตของประชาชน โดยมีหลักการสําคัญ
ตามความหมาย ๗ การอํ านวยความสะดวกการตอบสนองความตองการของประชาชน เป นการกํ าหนด
แนวทางที่สวนราชการตองจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนใหไดรับการบริการ โดยเร็ว
ในขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและวิธีการแกไขปญหาได
สําหรับการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนที่มีวิธีการที่สามารถดําเนินการ
ได เชน การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีการใหบริการดวยระบบเครือขายสารสนเทศ จัดใหมีระบบรับ
ฟงขอรองเรียน มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร การออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชน เปนตน
เทศบาลตําบลบ านกลางในฐานะองคการปกครองส วนท องถิ่ น มีภารกิจหนาที่ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนในเขตพื้นที่ใหไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจสูงสุด ไดเล็งเห็น
ถึ งความสํ าคั ญในการปฏิบัติงานเพื่ อให เกิ ดความรวดเร็วและอํ านวยความสะดวกในการให บริ การให แก
ประชาชนผูรับบริจาค สอดคลองกับมาตรา ๕๒ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิ จการบริ ห ารกิ จการบ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึ งกํ าหนดจั ด ทํ าโครงการเทศบาลตํ าบลบ านกลางพบ
ประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น เพื่อออกหนวยเคลื่อนที่และจัดกิจกรรมใหบริการประชาชน
ในเขตพื้นที่โดยกําหนดจัดกิจกรรมใหบริการประชาชนจากเทศบาลและหนวยงานภายนอก อาทิเชน การแจก
เบี้ ยยั งชีพ โดยคณะผู บริหารเทศบาล การให บริ การชํ าภาษี ทุก ประเภท การจั ดประชุมเวที ประชาคมเพื่ อ
ทบทวนแผนพัฒนา รับปรึกษาปญหากฎหมาย รับปรึกษาการยื่นแบบกอสราง/ดัดแปลง อาคาร รับยื่นรองขอ
อนุญาตประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๔ การบริการเสริมสวยแตงผม การแจก
พันธุกลาไมสมุนไพร บริการตรวจเช็ค/ซอมบํารุง เครื่อง เครื่องใช ไฟฟาและจักรยาน/จักรยานยนต บริการ
รักษาพยาบาลออกหนวยเคลื่อนที่ การใหบริการ รักษาพยาบาลออกหนวยเคลื่อนที่ การใหบริการเกี่ยวกับภาษี
และทะเบียนรถ พรอมบริการรับประกันภัยบุคลที่สาม ตาม พรบ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๔
และบริการการสาธิตการพัฒนาสงเสริมอาชีพ ฯลฯ โดยเนนการมีสวนรวมในเชิงการบูรณาการโครงการรวมกัน
จากทุกฝาย เพื่อใหบริการประชาชนในตําบลในลักษณะการออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการ

๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่ ออํานวยความสะดวกในด านการบริการแกประชาชนให เกิ ดความพอใจสูงสุ ดในการจั ด
กิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่ให บริการประชาชนในแตละหมู บาน ตามกระบวนงานให บริการของเทศบาล
เปนไปตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
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๒. เพื่ อใหทราบถึง ปญหา/ความความตองการของประชาชนที่ มาใช บริการ เปนขอมู ลเพื่ อใช
สําหรับการปรับปรุงประบวนงานใหบริการและการปฏิบัติราชการในภาพรวมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓.เพื่ อเปนการสรางและส งเสริ มความสั มพั นธอันดี ระหว างเทศบาล หนวยงานภายนอก และ
ประชาชน ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น เอื้อตอการติดตอประสารความรวมมือในทุกระดับ

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดกิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชน จํานวน ๑๒ หมูบานตามแผนปฏิบัติการ

๕. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน

๖.วิธีดําเนินการ
๖.๑ รางโครงการและเสนอผูบริหารเทศบาล อนุมัติโครงการ
๖.๒ ประสานความรวมมื อจากหน วยงานภายในและภายนอก ในการจั ด กิ จกรรมบู รณาการ
รวมกัน
๖.๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติงานใน ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
๖.๔ ประขาสัมพันธการจัดโครงการผานสื่อตางๆ ใหประชาชน ใหทราบอยางกวางขวาง
๖.๕ จัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
- การแจกเบี้ยยังชีพ โดยคณะผูบริหาร จากกองสวัสดิการสังคม
- การรับชําระภาษีทุกประเภท จากกองคลัง
- การรับปรึกษายื่นแบบกอสราง/ดัดแปลงอาคาร จากกองชาง
- การรับปรึกษาปญหากฎหมาย จากกองวิชาการและแผนงาน
- การรับยื่นเรื่องขออนุ ญาตประกอบกิจการและพระราชบัญญั ติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
จากกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดลอม
- การบริการเสริมสวย แตงผม จากกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดลอม และชมรมเสริมสวยแตงผม
ตําบลบานกลาง
- การมอบอุปกรณสําหรับที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน รับสมัครนักเรียนและประชาสัมพันธ
กิจกรรมทางการศึกษา จาก กองการศึกษาและโรงเรียนบานกลางวิทยานุกุล
- การบริการตรวจเช็ค/ซอมบํารุง เครื่องใชไฟฟา และรถจักรยาน/จักรยานยนตจากวิทยาลัยอาชีพ
ปาซาง-ศูนย การเรียนรูประตูโขง
- การแจกพันธกลาไมสมุนไพร จากศูนยเพาะพันธุกลาไม เชียงใหม/ลําพูน
- การใหบริการเกี่ยวกับภาษีและทะเบียนรถ จากสํานักงาน ขนสงจังหวัดลําพูน
- การบริการรับประกันภัยบุคคลที่สาม ตาม พรบ. คุมครอง
- ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ จากบริษัทกลางคุมครอง ผูประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาลําพูน
- การจัดนิทรรศการสาธิตกิจกรรมพัฒนาสงเสริมอาชีพ และจัดแสดงสื่อเรียนรูเคลื่อนที่ จากศูนย
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาคามอัธยาศัย อําเภอเมืองลําพูน
- การจัดการประชุมเวทีประชาคมหมูบาน เพื่อทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาสามป จากกองวิชาการ
และแผนงานและทุกกอง
- ประเมินผลโครงการ จากการสุมตัวอยางสอบถามความคิดเห็นประชาชนผูมารับบริการ
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๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564

๘. งบประมาณดําเนินการ
120,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน)

๙. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน งานวิเคราะหนโยบายและแผน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ การประเมินผลประปฏิบัติการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานกลาง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
๑๐.๒ มี ขอมู ลเกี่ ย วกั บ การวั ดผลสั มฤทธิ์ ก ารปฏิ บัติร าชการของเทศบาลว าสํ าเร็ จตรงตาม
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ตลอดจนเรื่องคุณภาพ และความพึงพอใจอยูใน ระบบที่ยอมรับไดหรือไม
๑๐.๓ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานตางๆ ของการปฏิบัติราชการของ เทศบาล มีประสิทธิภาพ
และสําเร็จผลเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น เปนไมตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
๑๐.๔. ผู บริ ห ารเทศบาลสามารถใช ขอมู ลจากรายงานสรุ ปผลปฏิ บัติ ราชการ มาใช กํ าหนด
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จผลมากยิ่งขึ้น ตรงกับความตองการ
ของประชาชน และแกปญหาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จมากยิ่งขึ้น ตรงกับความตองการของ
ประชาชน และแกไขปญหาความเดือดรอนไดอยางตรงจุด
๑๐.๕. ลดโอกาสการเกิดเหตุการณทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ

............................................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3.3.9

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
การจัดทําแผนพัฒนา กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท องถิ่นสี่ป และ
แผนการดําเนินงาน เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไว ใหใชเปนกรอบในการจัดทําแผนการดําเนินงานใหสามารถดําเนินการตอไปได
และเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลาง ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพั ฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตรขององคกรปกครองส วนท องถิ่ นในเขต
จังหวัดลําพูน แผนพัฒนาอําเภอ แผนชุมชน นโยบายการพัฒนาทองถิ่นของผูบริหารทองถิ่น ฯลฯ ทั้งในดาน
เนื้อหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดําเนินการ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
เพื่ อให การดํ าเนิ นการจัดทํ าแผนพั ฒ นาท องถิ่ นของเทศบาลตํ าบลบ านกลาง ทั้ งในส วนของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และแผนการดําเนินงาน ที่กําหนดไว สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค
และเปาหมายการพัฒนา ตลอดจนเปนการสนับสนุนการพัฒนาในดานตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ กอง
วิชาการและแผนงาน ฝายแผนงานและงบประมาณ จึงไดจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลบานกลางขึ้น

๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป แผนการดําเนินงาน และการจัดทํางบประมาณประจําป
๒. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตร
การพัฒนา สามารถแกไขปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเปนการจัดเตรียมความพรอมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมดําเนินการบรรจุ
ในเอกสารงบประมาณประจําป และนําปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
1. จัดทําเอกสารแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2560 - 2564) จํานวน ๖๐เลม

๕. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน
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6.วิธีดําเนินงาน
1.การจัดเก็บรวบรวมขอมูล

- จัดเก็บขอมูลเกี่ยวของ กําหนดประเด็นพัฒนา พิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาที่บรรจุใน
แผนพัฒนาฉบับเดิม และรวบรวมปญหา/ความตองการของประชาคมหมูบาน โดยการจัดประชุมเวทีประชาคม
หมูบาน ๑๒ หมูบาน
2.การวิเคราะหขอมูลและจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
- วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ และจัดทํารางแผนพัฒนา โดยการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง
3.การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปท ี่จัดทําโดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
4.การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง เสนอรางแผนพัฒนาที่ผานการเห็นชอบให
นายกเทศมนตรี

7.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
50,000 (หาหมื่นหาพันบาทถวน)

9. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน งานงบประมาณ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ เทศบาลตําบลบานกลางมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและแผนดําเนินงาน ใชเปนกรอบการพัฒนา
ไปสูเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไว

………………………………………………………….
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่ 3.3.10
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่ เทศบาลตํ าบลบานกลาง ไดจัดทํ าและประกาศใชแผนพัฒนาเพื่ อใชเป นกรอบแนวทางการ
พัฒนาตําบลในชวงสามป ถัดไป ให สอดคล องเปนไปตามยุทธศาสตรการพั ฒนาที่ วางเอาไว ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ได
กําหนดระเบี ยบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลแผนพั ฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี
สาระสําคัญคือ การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น และแนวทางปฏิบัติในการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ที่ผานมาเทศบาลตําบลบานกลาง ไดดําเนินโครงการพัฒนาตามที่บรรจุ
ไว
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ องคกรปกครอง
สวนท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ วาดวยการติ ดตามและประเมินผลแผนพั ฒนา และเพื่ อใหการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลางเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามแนวทางทางการบริหารจัดการที่ดี สามารถใชผลการติดตามและประเมินผลโครงการพั ฒนาที่บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป เปนขอมูลขาวสารในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทองถิ่น ใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาตามที่กําหนดไว งานวิเคราะหนโยบายและ
แผน กองวิชาการและแผนงาน จึงจัดทําโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ

3.วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมาก
ขึ้น เปนไปตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
๒. เพื่ อ ให เกิ ดข อเสนอแนะในการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นา นํ ามาใช ในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่ อให การประยุ กตใช โครงการพั ฒนาที่บรรจุ ในแผนพั ฒ นาแปลงไปสู การปฏิบัติได อยางเป น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการที่
กําหนดไว
๔. เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารเทศบาลใชในการกําหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนและสนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนไดอยางตรงจุด

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๑. ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  และกําหนดแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ ในรอบหกเดือนแรก
๒.จัดทํ ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เสนอตอผูบริหารเทศบาลและเพื่ อ
เผยแพร จํานวน ๖๐ เลม
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๕.พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน

๖.วิธีดําเนินการ
๖.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๖.๑.๑ การจัดเก็บรวบรวมขอมูล
- จัดเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๖.๑.๒ การวิเคราะหขอมูลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- วิ เคราะห ขอมู ลที่ เกี่ ยวข อ งและสรุ ปผล โดยการจั ดประชุ มคณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลาง
๖.๑.๓ การนําเสนอผลการดําเนินโครงการ
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลางรับฟ งการ
นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานโครงการจากสวนราชการภายใน และพรอมให ขอเสนอแนะ หรือสุ มตรวจ
ติดตามโครงการพัฒนาในเขตพื้ นที่ ทั้งโครงการที่ดําเนิ นการเสร็จสิ้น และโครงการที่ อยูระหวางดําเนินการ
(เบิกจายตัดป) ตามความเหมาะสม
๖.๒ การจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและการประชาสัมพั นธ
เผยแพร
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลางรวมกันจัดทํา
รายงานสรุ ป ผลการตรวจติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา เสนอต อ ผู บ ริ ห ารเทศบาล ภายในเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 และผูบริหารเทศบาลเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาเทศบาล พรอม
ประกาศผลใหประชาชนทราบ ไมนอยกวา ๓๐ วัน และจัดทําปายประชาสัมพันธสรุปผลการดําเนินโครงการที่
สําคัญของเทศบาลเผยแพรใหประชาชนทราบ และประชาสัมพันธผานชองทางอื่นๆ
๖.๓ การกําหนดแนวทางและการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนา
- จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลาง
เพื่อกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผล และติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา ในรอบหกเดือนแรก

๗.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564

๘. งบประมาณดําเนินการ
20,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน)

๙. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลบานกลางมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

๑๐.๒ มี ขอมู ลเกี่ ยวกั บโครงการพั ฒ นาที่ ได จากการติ ดตามประเมิ นผลแผนพั ฒ นามาใช ใน การ
ปรับปรุงกระบวนจัดทํา ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
๑๐.๓ การดําเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา สําเร็จเห็นเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สอดคล องกั บ
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไว
๑๐.๔ ผูบริหารเทศบาลสามารถใชขอมูลจากรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มาใชกําหนดนโยบายการบริหารและ
การพัฒนาทองถิ่นไดอยางประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตรงกับความตองการของประชาชน และ
แกไขปญหาความเดือดรอนไดอยางตรงจุด
๑๐.๕ การบริ หารการพั ฒ นาท องถิ่ น เป นไปตามวิ สัยทั ศน พั นธกิ จ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา และ
แนวทางการพัฒนาที่กําหนดไว
......................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3.3.11

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบาน ในตําบลบานกลาง

๒. หลักการและเหตุผล
องค กรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลมีภารกิจและอํานาจหน าที่ในการพั ฒ นาชุ มชน
สงเสริมการมี ส วนรวมของราษฎรในการพั ฒ นาท องถิ่น ตลอดจนให ราษฎรได รับ การศึ กษาอบรม ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒
และตาพระราชบั ญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เพราะถือวาการ
พั ฒ นาชุ มชน พั ฒ นาตํ าบล พั ฒ นาท อ งถิ่ น และการให ค วามรูโ ดยการจั ด การอบรมเพื่ อ พั ฒ นาให กั บ
บุคลากรของผูนําทองที่ ผูนําชุมชนเปนเรื่องที่หนวยงานทองถิ่นใหความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะการอบรม
ใหความรูเปนสวนหนึ่งที่จะนํามาปรับปรุงประยุกตใชในการพัฒนาองคกร
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสําเร็จไมได หากไมไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน
หรือผูนําทองถิ่น การแสวงหาความรวมมือและการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน จึงมีความจําเปนอยางมาก
เนื่องจากผูนําทองถิ่นถือเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เปนผูเสียสละเพื่อชุมชนมีเปาหมายในการทํ าให
ประชาชนในพื้นที่ ใหมีความอยูเย็น เปนสุข รวมถึง คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน สภาเด็กและ
เยาวชน ได เข ามามี ส วนร วมในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของครอบครั วในชุ มชน เนื่ อ งจากคณะทํ างาน
ดังกลาว เปนบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกวาเหมาะสมใหเปนผูปฏิบัติหนาที่ ทั้งในดานสงเสริมสถาบันครอบครัว
ใหเขมแข็ง การแกไขปญหาความรุนแรง ตอเด็กและสตรี ปองกันการคามนุษยในชุมชน รวมถึง การสงเสริมให
เด็ก เยาวชนและคนในชุมชนไดตระหนักรูในคุณธรรม จริยธรรม เขาใจหลักธรรมคําสอนของศาสนามากขึ้น
ดังนั้น การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งไดนั้นตองอาศัยผูนําเปนหลัก เพราะวาความเปนผูนําเปนคุณสมบัติที่ทุกคน
สามารถเปนได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความสามารถของแตละคนในการเรียนรูและพัฒนาเพื่อดึงเอาศักยภาพภาวะ
ผูนําที่มีอยูในตัวออกมาใช ผูนําไมจําเปนตองเกงงานเปนเลิศ หากแตสามารถชักจูงโนมนาวผูอื่นใหเห็นคลอย
ตามดวยความยินดีใหความรวมมือหรือรวมทํางาน การเสริมสรางภาวะผูนําชุมชน คือ การทําใหผูนําชุมชนมี
ภาวะผูนําเพิ่มขึ้นหรือทําใหผูนําชุมชนมีการปรับปรุงความสามารถในการทําหนาที่หรือเขาไปมีบทบาทใหกับ
ชุมชนไดดีขึ้น
เทศบาลตําบลบานกลาง ไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของผูนําทองถิ่น
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน ใหมีความรู ความสามารถ มีประสบการณ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม เสียสละ เพื่ อส วนรวม สรางความรั ก ความสามั คคี ให เกิ ดขึ้นภายในชุ มชน จึ งได จัดทํ าโครงการ
ฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน ตําบลบาน
กลาง

๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็ก
และเยาวชนใหมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
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๓.๒ เพื่อเปนการเสริมสรางภาวะผูนําใหแก ผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็ก
และเยาวชน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อสวนรวม

๓.๓ เพื่อให ผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน เกิดความรูความ
เขาใจในหลักการทํางานแบบบูรณาการมีสวนรวม
๓.๔ เพื่อให ผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน มีแนวทางเสริมสราง
ความรัก ความสามัคคี และความเขมแข็งของชุมชน

๔.เปาหมาย
เชิงปริมาณ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว
สภาเด็กและเยาวชน ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ จํานวน ๑๕๐ คน
เชิงคุณภาพ จัดการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อใหความรูและเพิ่มพูนประสบการณ
พัฒนาศักยภาพผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน
ใหมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน อยางมีคุณธรรม จริยธรรม
และเสียสละเพื่อสวนรวม และเขาใจหลักการทํางานแบบบูรณามีสวนรวม เพื่อทําให
ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี ความรวมมือและความเขมแข็งของชุมชน

๕.วิธีการดําเนินงาน
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕

จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอนายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง
ประชุมเตรียมความพรอม/เตรียมแผนงานดําเนินงาน
จัดฝกอบรมบรรยายใหความรูแกผูเขารับการอบรม
จัดศึกษาดูงาน
สรุปผลการประเมินโครงการ/รายงานผลตอนายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง

๖.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564

๗.สถานที่ดําเนินการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานกลาง

๘.งบประมาณ
70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน)

๙.การประเมินผลโครงการ
ประเมินผลดวยแบบสอบถาม การสังเกตและสัมภาษณผูเขาอบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานที่
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๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

๑๐.๑ ผู นํ าท อ งถิ่ น คณะทํ างานศู น ย พัฒ นาครอบครั ว สภาเด็ ก และเยาวชนมี ค วามรู
ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
๑๐.๒ ผู นําท องถิ่น คณะทํ างานศู นย พัฒ นาครอบครัว สภาเด็ กและเยาวชน มี คุณธรรม
จริยธรรม และเสียสละเพื่อสวนรวม
๑๐.๓ ผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน เกิดความรูความ
เขาใจในหลักการทํางานแบบบูรณาการมีสวนรวม
๑๐.๔ ผู นําท องถิ่ น คณะทํ างานศู นย พัฒ นาครอบครั ว สภาเด็ ก และเยาวชน มี แนวทาง
เสริมสรางความรัก ความสามัคคี และความเขมแข็งของชุมชน
..........................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่ 3.3.22
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

2. หลักการและเหตุผล
ประเพณีลอยกระทงเปนประเพณี ที่สืบทอดกันมาเปนเวลาชานาน และมีประวัติความเปนมา อยู 3
ประการ ดังนี้
ประการที่หนึ่ ง ประเพณี ลอยกระทง ตามตํานานกล าววาเกิดจากความศรัทธาในพระพุ ทธศาสนา
เป นการลอยกระทงเพื่ อต อนรั บพระพุ ทธเจ าในวั นเสด็ จกลั บจากเทวโลกเพื่ อบู ชารอยพระพุ ท ธบาทของ
พระพุทธเจา ณ หาดทรายริมน้ํานัมมาทาน เมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดนาคในพิภพ และบูชาพระจุฬา
มณีบนสวรรคซึ่งเปนที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจา และเพื่อบูชาพระอุปคุตะเถระ ซึ่งบําเพ็ญเพียรบริกรรม
คาถาอยูในทองทะเลลึกหรือสะดือทะเล
ประการที่ สอง ประเพณี ลอยกระทงตามตํ านานสมั ยสุ โขทั ยตรงกั บสมั ยสุ โขทั ยเป นราชธานี เมื่ อ
1800 ป ที่ผานมา ดังปรากฎหนังสือตํานานนางนพมาศ และนางนพมาศผูเปนสนมเอกของพระรวงเจาวา
“ครั้นวันเพ็ญเดือน 12 ขานอยไดกระทําโคมลอยคิดตกแตงใหงามประหลาดกวาโคมสนมกํานัลทั้งปวงจึงเลือก
ผกาเกษรสีตางๆ มาประดับเปนรูปกระมุทกลีบบานรับแสงจันทรใหญประมาณเทากงระแทะ ลวนแตพรรณ
ดอกไมซอนสีสลับใหเปนลวดลาย” เมื่อสมเด็จพระรวงเจาไดเสด็จทางชลมารคทอดพระเนตรกระทงของนาง
นพมาศก็ทรงพอพระราชฤทัย จึงมีพระราชโองการฯ ใหจัดพิธีลอยกระทงเปนประจําทุกป ในคืน
วันเพ็ญเดือนสิบสองนับแตนั้นมาพระราชทานพิธีลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสอง จึงไดถือปฏิบัติเปนประจํา
จนกระทั่งบัดนี้
ประการที่สามประเพณีลอยกระทง เปนความศรัทธาเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิก
ใหความสําคัญสืบทอดกันมาเปนเวลาชานาน มีการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความศรัทธาตอพระพุทธศาสนา เชน
การลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจา เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรคซึ่งเปนที่บรรจุพระเกศา
ของพระพุทธเจา การเทศนมหาชาติ พระเวสสันดรชาดกอันเปนพระชาติสุดทายของพระบรมโพธิสัตว กอนที่
จะมาประสูติเปนเจาชายสิทธิธัตถะ และออกบวชจนตรัสรูเปนพระพุทธเจา การทําบุญตักบาตร เปนตน
ประเพณีลอยกระทงหรือตามภาษาทองถิ่นลานนาเรียกวา ประเพณียี่เปง เพราะคําวายี่ แปลวาสอง
คําวา เปง มาจากคําวา เพ็ญ ประเพณียี่เปงจึงเปนประเพณีที่จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ประเพณียี่เปงหรือ
งานบุญยี่เปง มีขึ้น 3 วัน โดยในแตละวันจะมีกิจกรรมที่ปฎิบัติสืบตอกันมาเปนเวลาชานาน
วันขึ้นสิบสามค่ําหรือวันดา เปนวันที่พี่นองชาวลานนากลับคืนสูบานและเตรียมซื้อของเพื่อไปทําบุญที่
วัด วันขึ้นสิบสี่ค่ํา พี่ นองชาวลานนาไปทําบุญที่วัด พรอมทํากระทงใบใหญ ไวที่วัดเพื่อนําอาหารและของกิน
มากมายใสกระทงใหทานแกคนยากจน วันขึ้นสิบหาค่ํา พี่นองชาวลานนาจะนํากระทงใหญที่วัดและกระทงเล็ก
สวนตัวไปลอยในน้ําพรอมทั้งจุดถวยประทีป (การจุดผางปะติ๊บ) เพื่อบูชาพระรัตนตรัยและจุดโคมลอยปลอยขึ้น
สูทองฟาเพื่อบูชาพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคชั้นดาวดึงส
เนื่ องจากงานบุ ญยี่ เป งเปนงานบุ ญใหญ ในช วงงานบุ ญพี่ นองชาวล านนาจึ งนิ ยมประดับตกแตงวั ด
บานเรือน ดวยตนกลวย ตนออย ทําประตูปาทางมะพราว ดอกไม ตุง ชอประทีป และชักโคมยี่เปงแบบตางๆ
ขึ้นเปนพุทธบูชา สวนในชวงกลางคืนจะจัดงานรื่นเริง ประดับประดาดวยแสงสีเสียง ขบวนแหและการปลอย
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โคมลอยที่สวยงามตระการตามาก โดยเฉพาะการปลอยโคมนั้นถือวาเปนกิจกรรมสําคัญของงานบุญนี้ เพราะพี่
นองชาวลานนาเชื่อวาเปลวไฟในโคมที่ ปลอยขึ้นสูทองฟานั้นเป นสัญญลักษณ ของความรู ป ญญาและความ

ปราดเปรื่อง และแสงสวางที่ไดรับจากโคมจะใหชวยชีวิตพบเจอกับแสงสวาง สามารถดําเนินชีวิตไปในทางที่
ถูกตอง
เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดทําโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําป
2560 โดยไดตกแตงสถานที่ทางเขาเทศบาลแนวคันคลองไปจนถึงบริเวณบริเวณลําน้ําแมตีบ เพื่อใหพี่นอง
ประชาชนตํ า บลบ านกลาง ได ล อยกระทงเพื่ อ สื บ สานประเพณี วัฒ นธรรมดั้ งเดิ ม ประกอบกั บ ตาม
พระราชบั ญญั ติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ.2543 กําหนดไวแจ งชั ด ซึ่งอาจจําแนกที่ มาของ
อํานาจหนาที่เทศบาล บทที่ 1 เทศบาลตําบล มาตรา 50 (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 ขอ
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

3.วัตถุประสงค
1.เพื่ออนุรักษและสงเสริมประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น
2.เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
3.เพื่อสงเสริมใหคณะผูบริหาร/พนักงาน เจาหนาที่ /เด็ก เยาวชน/พี่นองประชาชนในตําบล
บานกลาง ไดรวมสืบสานประเพณีดั้งดิม
4.เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในสืบสานประเพณีดั้งเดิม กอใหเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ตกแตงสถานที่ทางเขาเทศบาลแนวคันคลองไปจนถึงบริเวณลําน้ําแมตีบ เพื่อใหคณะผูบริหาร
พนักงานเจาหนาที่ เด็กเยาวชน พี่นองประชาชนในตําบลบานกลาง ไดลอยกระทงสืบสานประเพณีดั้งเดิม

5. พื้นที่ดําเนินการ
-ทางเขาเทศบาล แนวคันคลองไปจนถึงบริเวณลําน้ําแมตีบ

6. วิธีดําเนินการ
-จัดทําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
-จางเหมาตกแตงสถานที่
-จัดกิจกรรมตามแผนงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตกแตงสถานที่ทางเขาเทศบาลแนวคันคลองไปจนถึงบริเวณลําน้ําแมตีบ สําหรับลอยกระทง
กอนวันลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน

8. งบประมาณ
เบิกจายจากเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจาย ประจําป 250,000.- (สองแสนหาหมื่นบาท
ถวน) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย
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เกี่ ยวเนื่ องกั บการปฏิ บัติราชการที่ ไมเข าลั กษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการสื บสานประเพณี ลอยกระทง
จํานวนงบประมาณตามที่ตั้งไวในเทศบัญญัติ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานกลาง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.ประชาชนรวมงานประมาณ 1,000 คน
2.ประชาชนในตําบลบานกลางไดรวมอนุรักษและสงเสริมประเพณีอันดีงาม
3.ประเพณีอันดีงามของทองถิ่นไดรับการสืบทอด
4.คณะผูบริหาร /พนักงาน เจาหนาที่ /เด็ก เยาวชน/พี่นองประชาชนตําบลบานกลาง ได
รวมสืบสานประเพณีอันดีงาม แบบดั้งเดิม
5.เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมูบานชุมชน ในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง
....................................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่ 3.3.23
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย

2. หลักการและเหตุผล
จังหวัดลําพูนเปนจังหวัดเล็กๆ ที่มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดเชียงใหม มีแมน้ํากวงไหลผาน เปนแมน้ํา
สายหลักที่ใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเปนที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ที่มี
ประวัติศาสตรที่ยาวนาน มี พระบรมธาตุ หริภุญชัยเป นที่ เคารพสักการะ เป นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ วิถีการ
ดําเนินชีวิตของคนจังหวัดลําพูน คือ การนับถือพุทธศาสนา และยังคงดําเนินตามวิถีของชาวพุทธแบบดั้งเดิม
เชน การทําบุญ การทําพิธีกรรม การทําพิธีสักการะตอสิ่งที่เคารพนับถือ
ประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัยและแหน้ําทิพยดอยขะมอ เปนประเพณีที่เกาแกที่ชาวจังหวัด
ลําพูน ไดสืบทอดและรวมกันจัดขึ้นเปนประจําทุกป ในวันเพ็ญเดือนหกหรือเรียกวา “วันแปดเปง” โดยจะมี
การขึ้นดอยขะมอเพื่ อขึ้นไปตักน้ํ าทิพยลงมาจากดอยขะมอมาทําพิ ธีสมโภชนบริเวณผาลาดเปนเวลา 3 วัน
ก อนนํ าขึ้ นรถขบวนแห ที่ตกแต งอย างสวยงาม เพื่ อเอามาสรงน้ํ าพระบรมธาตหริ ภุญชั ยพร อมทั้ งน้ํ าสรง
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และในระหวางการทําพิธีสมโภชนก็จะจัดใหมีกิจกรรมตางๆ
เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดทําโครงการสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัยเพื่อจัด
กิจกรรมรวมกับเทศบาลตําบลมะเขือแจ และจังหวัดลําพูน เพื่อสืบสาน อนุรักษไวซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งาม ประกอบกับตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกเพิ่มเติม พ.ศ.2543 กําหนดไวแจงชัด ซึ่งอาจ
จําแนกที่มาของอํานาจหนาที่เทศบาล บทที่ 1 เทศบาลตําบล มาตรา 50 (8) ** บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาท องถิ่น และวัฒนธรรมอั นดี ของท องถิ่น และตามพระราชบั ญญั ติแผนและขั้ นตอนการกระจาย
อํานาจ พ.ศ.2542 ขอ (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น

3.วัตถุประสงค
1. เพื่อสืบสานและอนุรักษประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย ใหคงอยูคูชาวจังหวัดลําพูน
2. เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดเห็นคุณคา และความสําคัญของน้ําทิพยดอยขะมอซึ่งเปน
น้ําศักดิ์สิทธิ์ที่จะเขารวมพิธีสรงน้ําพระธาตุหริภุญชัย
3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความรัก ความสามัคคี
4. เพื่อสงเสริมใหพุทธศาสนิกชน สรางพลังศรัทธาตอพระพุทธศาสนา

4. เปาหมาย/ผลผลิต
- รวมจัดกิจกรรมขบวนแหสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย

- รวมกิจกรรมฟอนเล็บรวมกับจังหวัดลําพูน เพื่อตอนรับน้ําสรงพระราชทาน
และฟอนเพื่อถวายเปนพุทธบูชาพระบรมธาตหริภุญชัย
- รวมกิจกรรม สืบฮีต สานฮอย เตวขึ้นดอยขะมอ
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5. พื้นที่ดําเนินการ
- รวมจัดกิจกรรมแหขบวนน้ําทิพยสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย

- รวมกิจกรรมฟอนเล็บรวมกับจังหวัดลําพูน เพื่อตอนรับน้ําสรงพระราชทานและฟอนถวาย
เปนพุทธบูชาพระบรมธาตหริภุญชัย ณ บริเวณถนนสายตางๆ รอบพระบรมธาตุหริภุญชัย

6. วิธีดําเนินการ
- จัดทําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
- จัดหาผูรับจางเหมาทําขบวนแหน้ําทิพยสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย
- รวมกิจกรรมฟอนเล็บกับจังหวัดลําพูน เพื่อตอนรับน้ําสรงพระราชทาน และเพื่อถวายเปน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณพ.ศ.2560 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายจากเทศบัญญั ติงบประมาณรายจาย ประจําป แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ โครงการสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย จํานวนงบประมาณที่ตั้งไวตามเทศบัญญัติ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานกลาง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.ประชาชนไดรวมกิจกรรมสําคัญแหน้ําทิพยดอยขะมอ
2.ประชาชนเห็นคุณคาของประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเกิดความรักและหวงแหนในประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
3.ประชาชนมีพลังศรัทธาตอพระพุทธศาสนามากขึ้น
4.ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ไดรับการสืบทอด
.......................................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่ 3.3.24
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ

2 หลักการและเหตุผล
ประเพณีสงกรานต ไดถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอยางยาวนาน เปนวันแหงความรัก ความผูกพันใน
ครอบครัว เปนวันแหงความแสดงกตัญู โดยการปฎิบัติตอพอแมและผูมีพระคุณที่มีชีวิตอยู และทําบุญอุทิศ
สวนกุศลใหแกผูที่ลวงลับไปแลว อีกทั้งยังกอใหเกิดความสามัคคีในชุมชน เชน การไดพบปะสังสรรครวมกัน
ทําบุญ และการละเลนสนุกสนานรื่นเริงในยามบายหลังจากการทําบุญ โดยการเลนรดน้ําในหมูเพื่อนฝูงและคน
รูจักและการละเลนตามประเพณืทองถิ่น
ประเพณีสงกรานตตามปฏิทิน จะกําหนดใหอยูในชวงวันที่ 13 เมษายน ของทุกป เปนชวงเวลาที่ชาว
ไทยแตละจังหวัด จะรวมสนุกในเทศกาลป ใหม ไทย หรือ วันสงกรานต แต นอกจากจะมี กิจกรรมเพื่ อความ
สนุกสนานแลว ชาวไทยแตละภาคยังคงยึดถือปฏิบัติตามประเพณีเกาแกที่สืบทอดกันมา ทวาในแตละภาคจะมี
ความเชื่อ และรูปแบบของประเพณีที่แตกตางกันออกไป ซึ่งในสวนของภาคเหนือนั้น จะมีกิจกรรมสําคัญในวัน
สงกรานต ที่ยังคงยึดและปฎิ บัติสืบทอดกันมาแต โบราณช านาน คือ ประเพณี รดน้ํ าดํ าหั ว ประเพณี สรงน้ํ า
พระพุทธรูป และประเพณีสรงน้ําบวงสรวงบรรพบุรุษ
ประเพณีรดน้ําดําหัว เปนพิธีตอเนื่องจากวันสงกรานตหรือวันขึ้นปใหมของไทย เปนประเพณีที่แสดง
ถึงความเคารพนบนอบตอบิดามารดา ผูใหญ หรือผูมีพระคุณ เปนการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที ของ
ผูนอยและขอขมาลาโทษที่ผูนอยอาจเคยลวงเกินผูใหญ ไมวาจะเปนการลวงเกินทางกาย ลวงเกินทางวาจาหรือ
ลวงเกินทางใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไมไดตั้งใจ ตอหนาหรือวาลับหลังก็ตาม อีกทั้งยังเปนการขอพรเพื่อความเปนสิริ
มงคลแกตนเองตลอดไปตั้งแตวันแรกของการเริ่มประเพณีสงกรานตจนถึงวันสุดทายของสงกรานต โดยจะมี
การรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ที่แสดงถึงความกตัญูกตเวที ความเอื้ออาทรตอกัน เปนการสรางความสามัคคีใน
หมูพี่นองและชุมชน ดวยการรวมกันทําอาหารคาว – หวาน สําหรับไปทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับผูลวงลับ การ
ขนทรายเขาวัดเพื่อถวายทานเจดียทราย ถวายชอตุง รดน้ําดําหัวผูอาวุโสที่เคารพนับถือ ดวยการรวมตกแตง
เครื่องสักการะดําหัว ประกอบดวยของใชที่จําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน เชน เสื้อผา อาหาร ของใชสวนตัว
ขั นและน้ํ าขมิ้ นส มป อย เป นต น ตลอดจนการสรงน้ํ าพระพุ ท ธรู ปสํ าคั ญประจํ าเดื อน ประจําวั ดและสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ และบรรพบุรุษที่เคารพนับถือในทองถิ่น
พิธีกรรมในการดําหัวในเทศกาลสงกรานตลานนา มี 3 กรณี คือ
กรณีแรก ดําหัวตัวเอง คือ ทําพิธีเสกน้ําสมปอยดวยคําที่เปนสิริมงคล เชน “สัพพทุกขา
สัพพภยา สัพพโรคาวินาสันตุ” แลวใชน้ําสมปอยลูบศีรษะ
กรณี ที่สอง ดําหัวผูนอย เชนภรรยา บุ ตร หลาน อั นเป นพิ ธีกรรมตอเนื่ องจากกรณี แรก คื อ ใช น้ํา
สมปอยลูบศรีษะภรรยา บุตร หลาน หลังจากดําหัวตัวเอง หรือการที่ตนเองรับน้ําสมปอย (ในกรณีที่สาม) มา
ลูบศรีษะตนเองเสร็จแลวสลัดใสศรีษะ หรือลูบศรีษะผูที่มาดําหัวตัวเอง
กรณี ที่สาม ดําหัวผูใหญ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนบรรพบุรุษ เชน บิดา มารดา ครู อาจารย พระ
เถระ ผูทรงคุณวุฒิ การสรงน้ําพระพุทธรูปสําคัญประจําวัด เปนตน กรณีนี้อาจไปดําหัวดวยตนเอง บางครั้งอาจ
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พาญาติพี่นองไปเปนกลุม หรือไปเปนคณะ โดยจัดใหผูสูงอายุและผูใหญ ที่เปนที่เคารพนับถือของชุมชน มา
รวมกัน ณ จุดเดียว ก็เพื่อไดความสะดวก และกระชับเวลาในการไปรดน้ําดําหัวผูเฒาผูแกที่อยูแตละแหง

ประเพณีสรงน้ําพระพุทธรูป
การสรงน้ําพระพุทธรูป อาจจะจัดเปนขบวนแห หรือเชิญมาประดิษฐในที่อันเหมาะสม การสรงน้ําจะ
ใชน้ําอบ น้ําหอม หรือน้ําที่ผสมดวยน้ําอบ น้ําหอมประพรมที่องคพระ เพื่อความเปนสิริมงคล
ประเพณีสรงน้ําบวงสรวงบรรพบุรุษ
เปนการแสดงความกตัญู และรําลึกถึงบรรพบุรุษ โดยมีการนําน้ําขมิ้นสมปอย อาหาร
คาวหวานสําหรับไปทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับบรรพบุรุษผูลวงลับ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกเพิ่มเติม พ.ศ.2543 กําหนดไวแจงชัด ซึ่งอาจจําแนก
ที่มาของอํานาจหนาที่เทศบาล บทที่ 1 เทศบาลตําบล มาตรา 50 ขอ8 บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาท องถิ่น และวัฒนธรรมอั นดี ของท องถิ่น และตามพระราชบั ญญั ติแผนและขั้ นตอนการกระจาย
อํานาจ พ.ศ.2542 ขอ 11 การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น2542 ขอ 11 การบํารุงรักษาศิ ลปะ จารีตประเพณี ภู มิปญญาท องถิ่น และวั ฒนธรรมอั นดี ของ
ทองถิ่น
เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดทําโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต และรดน้ํา
ดําหัวผูสูงอายุ โดยกําหนดกิจกรรมพิธีสามีจิกรรม การรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ การบวงสรวงอนุสาวรียเจาแมจาม
เทวีและพระภูมิเจาที่ในเทศบาล กิจกรรมการสืบสานเพื่อแสดงออกถึงการสืบสานวัฒนธรรมอาหารของกิ๋น
พื้นเมือง

3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสงเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
3.2 เพื่อสรางคุณคาทางจิตใจใหกับผูสูงอายุในตําบลบานกลาง
3.3เพื่อใหประชาชนและเยาวชนในตําบลบานกลางไดแสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวทีตอผูสูงอายุใน
ชุมชน
3.4เพื่อสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนในการดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
ชุมชน
3.5 เปนการสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางชุมชนและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่น
3.6 เพื่อสรางเจตคติที่ดีกับเด็กและเยาวชนใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยและรวมกันอนุรักษสืบ
สานใหคงอยูตลอดไป

4. เปาหมาย/ผลผลิต
-จัดกิจกรรมสรงน้ําพระพุทธรูป และพระพุทธชยันตรี
-จัดพิธีสามีจิกรรม (รดน้ําดําหัวพระสงฆ)
-จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในตําบล
-จัดกิจกรรมบวงสรวงอนุสาวรียเจาแมจามเทวีและพระภูมิเจาที่ในเทศบาล
-จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
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5. พื้นที่ดําเนินการ
- จัดกิจกรรมบวงสรวงเจาแมจามเทวี ณ คุมเทวี หมูที่ 2 บานทาลอ – ศรีคํา

- จัดกิจกรรมบวงสรวงพระภูมิเจาที่ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง
- จัดกิจกรรมสรงน้ําพระ พิธีสามีจิกรรม กิจกรรมอื่นๆ ณ วัดรองสาว

6. วิธีดําเนินการ
-จัดทําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
-จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ
-จัดเตรียมสถานที่
-จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต เชน การสรงน้ําพระพุทธรูป เพื่อให
พี่นองประชาชนไดมีโอกาสสรงน้ําพระ เพื่อเปนสิริมงคลในชีวิต
-จัดกิจกรรมสามีจิกรรม (รดน้ําดําหัวพระสงฆ) และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ เพื่อแสดงออกถึง
ความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
-จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีในชุมชน
-สรุปผลการดําเนินงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวนงบประมาณที่ตั้งไวในเทศบัญญัติประจําป

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานกลาง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 วัฒนธรรมของทองถิ่นไดรับการสงเสริม และสืบสานใหคงอยูตลอดไป
10.2 ผูสูงอายุในตําบลบานกลางมีคุณคาทางจิตใจที่ดี
10.3 ประชาชนและเยาวชนในตําบลบานกลางไดแสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวทีตอ
ผูสูงอายุในชุมชน
10.4 ชุมชนมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน
10.5 ชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดี และมีศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่น
10.6 เด็กและเยาวชนมีเจนคติที่ดี เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยและรวมอนุรักษสืบสาน
ใหคงอยู
............................................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่ 3.3.26
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเทศกาลลําไยผลไมมหัศจรรย

2. หลักการและเหตุผล
ลําไย มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Dimocarpus Longan มีชื่อพื้นบานวา บาลําไย มีชื่อภาษาอังกฤษวา
Longan เปนพืชพื้นเมืองในพื้นที่ราบต่ําของบังคลาเทศ อินเดียตอนใต พมา และจีนใต เปนพืชผลไมเขตรอน
และเขตกึ่งรอน เปนไมยืนตนขนาดกลาง ลําตนสีน้ําตาลออกดอกชอเปนสีครีม ผลทรงกลมเปนชอผลเปลือกสี
น้ําตาลอมเขียว ผลสุกสีน้ําตาล เนื้อลําไยสีขาวหรืออมชมพู เมล็ดมันสีดําเนื้อลอนเม็ด
ลําไยเปนผลไมที่เปนสัญลักษณของจังหวัดลําพูนเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญที่มีผลผลิตจําหนายทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่ทํารายไดสูงใหประเทศใหกับเกษตรกรชาวสวนลําไยของจังหวัดลําพูน นอกจากนี้ลําไย
ยังมีคุณคาทางอาหารและคุณคาทางยา เชน เปลือกสีน้ําตาลหรือเทาใชตมเปนยาแกทองรวงได ผลลําไยสดเปน
ผลไม ที่นิยมใช ทําของหวาน ลํ าไยอบแห งมี สวนประกอบของวิ ตามิ นและสารบางชนิ ดที่ เป นประโยชน ตอ
รางกายจนไดรับฉายาวาเปนผลไมมหัศจรรย
เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดทําโครงการเทศกาลําไยผลไมมหัศจรรยเมือง
ลําพูน และจั งหวั ดลํ าพู นยังไดกําหนดจั ดกิ จกรรมดั งกล าวรวมเป นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประกอบกับตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2543 กําหนดไวแจงชัด ซึ่งอาจจําแนกที่มาของอํานาจหนาที่เทศบาล บทที่ 1 เทศบาลตําบล มาตรา 50 (8)
บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 ขอ (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

3.วัตถุประสงค
1.เพื่อรวมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
2.เพื่อสงเสริมภูมิปญญาอันเกิดจากการแปรรูปลําไย ใหเปนเศรษฐกิจของจังหวัดลําพูน
3.เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่นที่แสดงออกในงานเทศกาลลําไย
4.เพื่อสงเสริมใหมีการแสดงออกความรัก ความสามัคคีรวมกัน

4 เปาหมาย/ผลผลิต
-รวมจัดกิจกรรมขบวนแหเพื่อเทิดพระเกียรติฯ และวัฒนธรรมทองถิ่น รวมกับ องคกรเครือขาย
-รวมพิธีเปดงานเทศกาลลําไย และพิธีเทิดพระเกียรติฯ
5. พื้นที่ดําเนินการ
- รวมจัดกิจกรรมขบวนแหเพื่อเทิดพระเกียรติฯ และวัฒนธรรมทองถิ่น รวมกับ องคกรเครือขาย
ตั้งแตบริเวณแยกประตูชางสี จนถึงบริเวณหนาสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดลําพูน
- รวมพิธีเปดงานเทศกาลลําไย และพิธีเทิดพระเกียรติฯ ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดลําพูน
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6. วิธีดําเนินการ

-จัดทําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
-จัดหาผูรับจางเหมาทําขบวนแหเทิดพระเกียรติฯ และวัฒนธรรมทองถิ่น

7. ระยะเวลาดําเนินการ
รวมจัดกิจกรรมขบวนแหเพื่อเทิดพระเกียรติฯ และแสดงออกถึงวัฒนธรรมทองถิ่น ในเดือนสิงหาคม
ของทุกป

8. งบประมาณ
เบิ กจายจากเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจาย 50,000.- (ห าหมื่ นบาทถวน) ประจํ าป งบประมาณ
2560 - 2564 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบดําเนิ นงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเกี่ยวเนื่ องกั บการปฏิบัติราชการที่ ไม เขาลั กษณะรายจ ายหมวดอื่นๆ โครงการเทศกาลลําไย ผลไม
มหัศจรรยเมืองลําพูน จํานวนงบประมาณที่ตั้งไวตามเทศบัญญัติประจําป

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานกลาง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.ไดรวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
2.ไดเผยแพรถึงภูมิปญญาที่เกิดจากการแปรรูปลําไย สรางรายได สรางเศรษฐกิจ
3.ไดเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น
4.ไดแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี รวมองคกรเครือขาย
.......................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่ 3.3.29
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการทุนทางวัฒนธรรม

2. หลักการและเหตุผล
ประเพณี วัฒนธรรม เป นกรอบจารีต แบบแผน กฎกติกาของสังคมที่กําหนดพฤติกรรมของคนใน
ชุมชนนั้ นๆ นอกเหนือกฎหมายที่ เปน ระเบี ยบ กฎเกณฑที่ให ประพฤติ ปฏิบัติตาม ประเพณี วัฒนธรรม มี
ความเปนอัตลักษณที่โดดเดนในตัวเอง มีความสวยงาม ที่บงชี้ถึงรากเหงา ความเปนมา วิถีชวี ิตการดําเนินชีวิต
ที่สามารถยึดเหนี่ยวคนในอยูรวมกันอยางเหนียวแนน และสรางสรรคสิ่งที่ดีๆ ตั้งแตอดีต ที่เรียกวา “ภูมิปญญา
ทองถิ่น” จนถึงปจจุบัน สิ่งเหลานี้ยังคงอยูและไดรับการสืบทอดจากรุนสูรุน ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา
เป นวั ฒ นธรรม ที่ สามารถนํ าเป นทุ นในการสร างรายได สร างเศรษฐกิ จ ให แก ชุมชน อาทิ เช น ประเพณี
วัฒนธรรม สงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยว สงเสริมภูมิปญญาใหมีการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ทุนวัฒนธรรมเหลานี้
จะเปนทุนชีวิตของคนในชุมชนใหมีความยั่งยืนและเขมแข็ง
ในป จจุบันตํ าบลบ านกลาง มี ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผูคนที่ ตางวัฒนธรรม อีกทั้งยังมี
ความแตกตางเชื้อชาติ ศาสนา ที่เขามาอาศัยอยูในพื้นที่เพื่อทํางานในนิคมอุตสาหกรรมฯ ประกอบเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ที่อาจสงผลกระทบตอจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของตําบลบานกลาง เทศบาลตําบลบานกลาง
จึงไดมีนโยบายในการสงเสริม อนุรักษ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยผานการจัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง บรรพชาอุปสมบท ประเพณี รดน้ํ าดํ าหั ว สงกรานต การถวายเที ยนพรรษา ตั กบาตรเทโว
โรหณะ เพื่ อเผยแพร ประชาสั มพั นธ ตลอดจนเผยแพร ประชาสั มพั นธ โบราณสถานในพื้ นที่ ให เป นที่ รูจัก
สงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางวัฒนธรรม เปนแหลงเรียนรู พรอมกับยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นให
เป น สิ น ค าที่ นํ าออกสู ก ารค า ของตลาดสร างรายได ให แก ค นในชุ มชน ความโดดเด น ของจารี ต ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปญญา ของตําบลบ านกลาง มาเปนทุนทางวัฒนธรรมที่จะสรางเสริมคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนตําบลบานกลาง ใหมีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน

3.วัตถุประสงค
1.เพื่อขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม ดวยกระบวนการสวนรวมทุกภาคสวน
2.เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา ตําบลบานกลาง
ใหเปนที่รูจัก สงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปนแหลงเรียนรู
3.เพื่อยกระดับและนําเอาจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา จากทุนทางวัฒนธรรมมา
เปนทุนชีวิตสรางรายได สรางเศรษฐกิจ ใหชุมชนเขมแข็งพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4.เพื่อสงเสริมคนในชุมชนเกิดความรวมมือในการสรางองคความรูและมีภูมิคุมกันทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน

4 เปาหมาย/ผลผลิต
- สงเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรายได สรางเศรษฐกิจใหกับพี่นอง
ประชาชนในตําบลบานกลาง
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5 พื้นที่ดําเนินการ

- โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมิปญญาทองถิ่น ในพื้นที่ตําบลบานกลาง

6 วิธีดําเนินการ
- จัดทําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
- จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ
- จัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมิปญญาทองถิ่น
อยางตอเนื่อง
- สรุปผลการดําเนินงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ ระหวางเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกป

8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 100,000.- ประจําป พ.ศ.2560 - 2564 แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวนงบประมาณที่ตั้งไวใน
เทศบัญญัติประจําป

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานกลาง

10 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.ความเปนอัตลักษณ โดดเดนของจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา ตําบลบานกลางยังคงอยู
2.มีแหลงทองเที่ยวและแหลงเรียนรู เชิงวัฒนธรรมในตําบลบานกลาง
3.ทุนทางวัฒนธรรม สรางรายได สรางเศรษฐกิจ ใหคนในชุมชนมีรายได สามารถพึ่งพาตนเอง
ไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน
4.คนชุมชนตําบลบานกลาง สามารถดําเนินวิถีชีวิตไดแบบผสมผสาน ทามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทันสมัย โดยยังคงมีความวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
.....................................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3.3.30
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเรารักษสิ่งแวดลอม

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น มีการพัฒนาขยายตัวของโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมตางๆ การกอสรางหอพัก และการยายถิ่นฐานของแรงงานวัยทํางานที่มีมากขึ้น กอใหเกิดปญหา
ดานสิ่งแวดลอมตางๆ ทั้งขยะชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น น้ําเสียจากโรงงาน หอพักที่ไมไดมาตรฐาน มลภาวะจากกลิ่น
ฝุนละอองในชุมชน มลภาวะที่เกิดขึ้นเหลานี้สงผลใหเกิดสภาวะโลกรอน สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม อีกทั้งยังมี
ผลกระทบต อ สุ ขภาพของคนในชุ ม ชน ดั งนั้ น ในการอนุ รัก ษ ท รั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อ มจึ งมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง การมีสวนรวมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการมีสุขภาพกายที่
แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ถูกตอง โดยที่ทุกๆ
ครอบครัวรวมมือกันปรับปรุงบานเรือนใหนาอยูดวยการจัดสิ่งแวดลอมนั้นเปนพื้นฐานการปรับปรุงสิ่งแวดลอม
และเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเองใหดีสงผลใหชุมชุนเขมแข็ง ซึ่งเปน
จุดเริ่มตนที่ดีในการพัฒนาดานอื่นๆ ในสังคมอยางตอเนื่องสืบไป
เนื่องจาก สถานการณสิ่งแวดลอมในตําบลบานกลาง มีภาวะเสื่อมโทรมในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ของสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว มีประชากรแฝงเขามาอาศัยอยูทํา
ใหเกิดหอพักขึ้นจํานวนมาก จึงตองมีการเฝาระวังและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางเรงดวน เพื่อลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับสุขภาวะของคนในชุมชนตําบลบานกลาง
ดังนั้น เทศบาลตําบลบานกลาง ไดตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทํา โครงการเรา
รักษสิ่งแวดลอม ตําบลบานกลาง เพื่อมุงหวังใหประชาชนในตําบลบานกลางไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ปญหาสิ่งแวดลอม มีความรูความเขาใจและมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
เพื่อรณรงคสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชนไดอยางยั่งยืน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนในตําบลบานกลางมีความรูความเขาใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3.2 เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีตอสังคม
และชุมชน
3.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมในเขตพื้นที่ตําบลบานกลางใหสวยงามสะอาด
3.4 เพื่อกระตุนใหประชาชนในพื้นที่มีจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดภายในบานเรือนและยังเปน
การสงเสริมสุขภาพปองกันการเกิดโรคทําใหประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา หัวหนาสวนราชการ เจาหนาที่เทศบาล ผูนําชุมชน ตัวแทนประชาชน
คณะครู นักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลบานกลาง บริษัทในนิคมอุตสาหกรรม
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5. พื้นที่ดําเนินการ

พื้นที่ในเขตตําบลบานกลาง

6. วิธีดําเนินการ
6.1. จัดทํารายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.2. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.3. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ทั้ง 12 หมูบาน ทราบโดยทั่วกันเพื่อใหเกิดการมี
สวนรวมในการรักษสิ่งแวดลอม
6.4 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก
6.4.1) กิจกรรมผาปาขยะรีไซเคิลเพื่อสมทบ “กองทุนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมตําบล
บานกลาง”
6.4.2) กิจกรรมการมอบตนไม ปลูกตนไม กิจกรรมปลอยปลาสูแหลงน้ําธรรมชาติ
6.4.3) การจัดนิทรรศการดานสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง
6.4.4) กิจกรรมการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลาง
6.5. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ของทุกป

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลตําบลบานกลาง แผนงานสาธารณสุข งบดําเนินการ
จํานวน 50,000 บาท (-หาหมื่นบาทถวน-)

9. ผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฝายบริหารงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนมีมีความรูความเขาใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
10.2 ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดลอมที่ดีตอชุมชน
10.3 เกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีตอสังคม
10.4 หมูบานในชุมชนบานกลางสะอาด นาอยูสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
สามารถจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลตางๆไดเปนอยางดีมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยเอื้อตอการอยูอาศัย
และดํารงชีพ
10.5 หมูบานสวยงามประชาชน มีสภาพแวดลอมที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
...............................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่ 3.3.31
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการชุมชนนาอยู หมูบานนามอง ตําบลบานกลาง

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จากความเจริญเติบโตทางดานอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรมในเขตตําบลบ านกลาง เนื่ องจากมี นิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ มาจัดตั้งในพื้นที่ สงใหมีประชาชนแฝง ที่เขามาอาศัยเพื่อประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรม อีกทั้งการขยายตัวของรานคา รานอาหาร หอพัก ในชุมชนที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับจํานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้น ผลที่ตามมาจากคนสวนใหญมักจะมองขามและละเลยตอการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมที่นับวันจะถูก
ทําลาย ดวยพฤติกรรมการบริโภคที่ขาดจิตสํานึก กอใหเกิดปญหาตามมา ไดแก ปญหาขยะมูลฝอย น้ําเสีย การ
ละเลยต อการรักษาความสะอาด ความเปนระเบี ยบเรียบรอยของบ านเมื อง การก อเหตุรําคาญ ฯลฯ หาก
ประชาชนขาดความตระหนั กโดยหวังเพี ยงใหองคกรสวนทองถิ่นเขามาจัดการดูแลแกไขเพี ยงฝายเดียวโดย
ประชาชนไมใหความรวมมือ ยากนักที่จะทําใหปญหานี้ถูกแกไขปรับปรุง อยางยั่งยืน ในปงบประมาณที่ผานมา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานกลาง ไดจัดทําโครงการชุมชนนาอยู หมูบานนามองขึ้น โดย
ใหประชาชนในตําบลบานกลาง สามารถจัดการกับสถานที่ของชุมชน/หมูบาน/ภูมิทัศน ตลอดจนสิ่งแวดลอม
โดยรอบ ใหนาอยู นามอง แตเมื่อผานไประยะหนึ่งกิจกรรมดังกลาว ก็ไดสิ้นสุดลง โดยไมไดมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนในตําบลบานกลางมีวิถีชีวิตที่เกิดจากการมีจิตสํานึกสาธารณะ ไดอาศัยอยูใน
หมูบานที่สะอาดสะดวกสบายสวยงาม และยังเปนการสงเสริมใหคนในชุมชนมีรายไดใหกับครัวเรือนจากการจัด
กิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดหมูบานรวมกัน จึงไดจัดทํ าโครงการชุมชนนาอยู หมูบานนามอง ตําบลบาน
กลาง โดยหวังวาจะสามารถขับเคลื่อนการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน เพื่อคนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี
ตอไป

3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่อสรางกระแสการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมกันรักษาความสะอาดและความเป น
ระเบียบเรียบรอยของหมูบาน/ชุมชน
3.๒. เพื่ อส งเสริมให ป ระชาชนเกิ ดการสร างวิ นัยและความปลอดภัยในการสั ญจรบนท องถนนใน
หมูบาน
๓.3 เพื่อสนั บสนุนใหเกิดความสามัคคี มีจิตสาธารณะ สํานึ กรับผิดชอบในการรวมกันปรับปรุงภูมิ
ทัศนของชุมชน/หมูบานใหเกิดความสะอาด สวยงาม และชุมชนมีสิ่งแวดลอมที่ดี

4. เปาหมาย/ผลผลิต
3.๑ มีเวทีประชาคมหมูบาน เพื่อหารือแนวทางการจัดการ
3.๒ มีการแตงตั้งคณะทํางานระดับหมูบาน เพื่อดําเนินงานสูชุมชนนาอยู หมูบานนามอง
3.๓ มีการรณรงคการสรางจิตสํานึกใหประชาชนรวมกันพัฒนาความสะอาดหมูบานอยางตอเนื่อง
3.๔ การประเมินชุมชนนาอยูหมูบานนามอง ๓ ระดับ ไดแก ระดับทอง ระดับเงิน และทองแดง
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5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตตําบลบานกลาง

6. วิธีการดําเนินการ
6.๑ จัดเวทีประชาคมหมูบาน ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แมบาน อาสาสมัคร
สาธารณสุข ผูสูงอายุ เยาวชน กรรมการหมูบาน ประชาชนและผูที่เกี่ยวของ ชี้แจงรายละเอียดโครงการและ
วางแผนการดําเนินงานรวมกัน
6.๒ แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานโครงการระดับตําบล และระดับหมูบาน
6.๓ ประชาสัมพันธโครงการฯ และเชิญชวนประชาชน ผูนําชุมชน จิตอาสา เอกชน บริษัท หางราน
ตางๆ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคทําความสะอาด พัฒนาหมูบาน/ชุมชนใหนาอยู
6.4 ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนของหมูบาน ชุมชน
6.5 คัดเลือกบานตนแบบนาอยู
6.6 ติดตาม ประเมินชุมชนนาอยู หมูบ านนามอง โดยแบงเปนระดับทอง ระดับเงิน และระดับ
ทองแดง
6.7 ประเมินผลการดําเนินงาน
6.8 สรุปผลการดําเนินงานโครงการและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม ของทุกป

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําป ของเทศบาลตํ าบลบ านกลาง แผนงานสาธารณสุ ข งบดํ าเนิ นการ
จํานวน 50,000 บาท (-หาหมื่นบาทถวน-)

9. ผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฝายบริหารงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

๑. ตําบลบานกลางมีภูมิทัศนที่สะอาด นาอยูและมีสิ่งแวดลอมที่ดี
๒. เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการทํ าให หมูบานมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย
ประชาชนหันมาใสใจในการรักษาสิ่งแวดลอม และสามมารถปองกันปญหาอุบัติเหตุจราจรในหมูบานไดอีกดวย
๓. ตําบลมีหมูบานตนแบบ บานตนแบบ เพื่อเปนตัวอยางขยายผลไปสูชุมชนหมูบานอื่นๆตอไป

......................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3.3.32
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติและประปาหมูบาน

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
“น้ํา” เปนสิ่งจําเปนที่ มนุษยตองนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน ซึ่งรางกายของมนุ ษยมีน้ําเป น
ส วนประกอบถึ งร อ ยละ 70โดยแบ งเป น 3 ส วน คื อ น้ํ า ที่ ป ระกอบอยู ในเซลล ป ระมาณร อ ยละ60
น้ําภายนอกเซลลประมาณรอยละ 30 และที่อยูในเนื้อเยื่อหรือเลือดอีกประมาณรอยละ10 ดังนั้นน้ําที่จะใช
บริ โภคจึงต องมีความสะอาดและมี คุณภาพดีหากน้ํ าดื่ มมี ก ารปนเป อนโลหะหนั ก หรื อมี การปนเป อนของ
จุ ลิน ทรี ยกลุ มโคลิ ฟอรม (Coliform)อาจก อให เกิ ดโทษต อร างกาย เช น อาหารเป นพิ ษ อุ จจาระร วง บิ ดโรค
ไทฟอยด และไวรัสตับอักเสบ เอเปนตน ซึ่งปญหาดังกลาว หากไมไดรับการแกไขอาจสงผลกระทบตอคนใน
ชุมชนเปนบริเวณกวาง และมีโอกาสสูงที่จะบริโภคน้ําที่ไมมีคุณภาพ แลวเกิดการสะสมของโรคตาง ๆ ตามมา
นั้น จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําของกรมอนามัย พบวาน้ําสวนใหญยังไมสะอาดปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพบริโภคกรมอนามัย โดยพบวาน้ําประปามีการปนเปอนของจุลินทรีย และเกิดการตกคางของสารเคมีที่
เกินมาตรฐานอาทิเชนฟู ลออไรด (F-)และคลอไรด (Cl-) และในน้ําดื่มมักจะพบฟูลออไรดที่เกินคามาตรฐาน
เนื่องจากความไมสะอาดของภาชนะเก็บน้ํา ระบบหรือกระบวนการของเครื่องกรองน้ําที่ไมไดมาตรฐานหรือ
เสื่ อมคุ ณภาพและวิธีก ารเก็ บหรือบรรจุ น้ําดื่ มที่ ไม ถูก สุ ขลั กษณะของผู ประกอบการ ทํ าให เกิดป ญหาการ
ปนเปอนเชื้อจุลินทรียและสารเคมีที่กอใหเกิดการเจ็บปวยได เพื่อลดปญหาการเจ็บปวยจากโรคที่เกิดจากน้ํา
เปนสื่อ และประชาชนไดรับการบริโภคน้ําดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากการปนเปอน และมีสุขภาพดี จึง
ควรมีการเฝาระวังคุณภาพน้ําประปาน้ําดื่มและตูน้ําหยอดเหรียญใหไดมาตรฐาน และดวยอํานาจและหนาที่
ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกํ าหนดอํานาจและหนาที่ ในการจั ดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให
เทศบาล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของ
ตนเอง ขอ ๔ การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ ดังนั้นเทศบาลตําบลบานกลาง จึงไดจัดทํา “โครงการ
เฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติและประปาหมูบาน เพื่อเฝาระวังคุณภาพน้ําประปา และสรางความรูใหแก
ประชาชนในดานการบริโภคน้ําดื่มที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อใหประชาชนไดบริโภคน้ําดื่มที่ดี สะอาด ปลอดภัย มี
คุ ณภาพอี ก ทั้ งเพื่ อให ผูผลิ ตน้ํ าประปา ผู ผลิ ต น้ํ าดื่ มบรรจุ ขวด และตู น้ําหยอดเหรี ยญ ตระหนั กและเห็ น
ความสําคัญของการรักษามาตรฐานและกระบวนการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานและเพื่อใหเกิดแนวทางการ
แกไขปญหารวมกันระหวางผูบริโภค และผูประกอบการผลิตน้ําประปา ผูผลิตน้ําบรรจุขวด และตูน้ําหยอด
เหรียญตอไป

3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่ อเฝ าระวั งคุ ณภาพน้ํ าประปาและแหล งน้ํ าธรรมชาติ ให เป นไปตามมาตรฐานกรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข
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3.๒ เพื่ ออบรมและให ความรูแกประชาชน เรื่องการบริโภคน้ํ าดื่ มที่ถูกสุ ขลั กษณะ และมาตรฐาน
คุณภาพของน้ําประปาและแหลงน้ําธรรมชาติ
3.๓ เพื่อใหผูผลิตน้ําประปา ผูผลิตน้ําบรรจุขวด ตระหนักและเห็นความสําคัญของการรักษามาตรฐาน
กระบวนการผลิตตามหลักมาตรฐานกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

4.เปาหมาย/ผลผลิต
การอบรมและบรรยายความรู ด านการรั ก ษา ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาและจั ด การคุ ณ ภาพน้ํ าประปา
และแหลงน้ําสาธารณะใหกับคนในชุมชนทั้ง ๑๒ หมูบา น

5. พื้นที่ดําเนินการ
แหลงน้ําสาธารณะทั้ง 12 หมูบาน และน้ําปาทั้ง 12 หมูบาน

6.วิธีดําเนินการ
6.๑ วางแผนขออนุมัติโครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําประปาและแหลงน้ําสาธารณะ
6.๒ วางแผนโครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําประปาและแหลงน้ําสาธารณะ
6.๓ ประชาสั มพั นธโครงการฯ ผ านกํ านั น ผูใหญ บาน และกลุ มมวลชน/กลุ มรั ฐวิ สาหกิ จชุมชน/
ผูประกอบการน้ําประปาและน้ําดื่ม เพื่อใหทราบถึงความสําคัญและรายละเอียดโครงการฯ และเกิดการบูรณา
การการมีสวนรวมในการเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพของน้ําประปาและแหลงน้ําสาธารณะ
6.๔ จัดอบรมใหความรูในหัวขอเรื่องการรักษา ปรับปรุง พัฒนาและจัดการคุณภาพน้ําประปาและแหลง
น้ําสาธารณะ
6.๕ ดํ าเนิ นการเก็ บตัวอย างน้ํ าประปาและแหล งน้ํ าสาธารณะทั้ ง ๑๒ หมู บานๆละ ๑ จุ ด และนํ าไป
วิเคราะห เพื่ อหาพารามิ เตอรตางๆ ในน้ํ าดื่ ม จํ านวน ๕ พารามิ เตอรจํานวน ๖ หมู บาน โดยห องปฏิ บัติการทาง
วิทยาศาสตร ดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- ความกระดาง(Hardness)
- ฟลูออไรด(F-)
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย(Coliform)
- ฟคัลโคลิฟอรม (Fecal Coliform)เชน Escherichia coli
และวิเคราะหเพื่อหาพารามิเตอรตางๆ น้ําประปา จํานวน ๔ พารามิเตอร จํานวน ๖ หมูบาน โดยหองปฏิบตั ิการทาง
วิทยาศาสตรดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- ปริมาณสารทั้งหมด (TotalDissolved Solid : TDS )
- คลอไรด (Cl-)
- ฟลูออไรด(F-)
นําผลตัวอยางน้ําที่ผานการวิเคราะหมาอภิปรายใหแก กลุมรัฐวิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการน้ําประปาและน้ํา
ดื่ม/ เพื่อหาแนวทางการรักษา ปรับปรุงและแกไขมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาและน้ําดื่มใหอยูเกณฑมาตรฐาน
6.๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ของทุกป
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8. งบประมาณดําเนินงาน
งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลตําบลบานกลางประจําปงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข
จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)

9. ผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฝายบริการสาธารณสุข งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ คุณภาพน้ําประปาและแหลงน้ําสาธารณะในตําบลบานกลาง ไดมาตรฐานกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข
10.๒ ประชาชนมีความรูในการบริโภคน้ําดื่มถูกสุขลักษณะและมาตรฐานคุณภาพของน้ําประปาและ
น้ําดื่มในชุมชน
10.๓ ผู ผลิ ตน้ํ าประปา ผู ผลิ ตน้ํ าบรรจุ ขวด มี ความตระหนั ก และเห็ นความสํ าคั ญของการรัก ษา
มาตรฐานกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
...................................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3.3.38
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา

2. หลักการและเหตุผล

การบริหารแบบมีสวนรวม เปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ไดรับความสนใจในวงการบริหารโรงเรียน
มากในปจจุบัน เพราะเปนรูปแบบที่นาจะสอดคลองกับแนวทางการบริหารตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 การมีสวนรวมหลายๆภาคสวน ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง นักเรียน และ
ชุมชน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543 กําหนดใหมีการ
กํากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด และบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย โดยผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดใหมีกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การดําเนินการ การแกไขปญหา ควบคุม กํากับ
ติดตามและประเมินผล มีสวนรวมในการวางแนวทาง นโยบายเพื่อประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
พระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดให
ผูปกครอง ชุมชน เอกชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยจะสําเร็จตามเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ได
นั้น จะตองมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1. สถานศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศน (Vision) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
จะตองเปดใจกวางและคิดวาสถานศึกษามิใชแหลงความรูเพียงแหงเดียว แตความรูที่อยูลอมรอบสถานศึกษา
นั้นยังมีอีกมากมาย การยอมรับวาภูมิปญญาชาวบ านมีคุณคานั้น จะเป นหนทางที่ ทําให สถานศึกษาเป ดรับ
การบูรณาการระหวางภูมิความรูของสถาน ศึกษาและภูมิความรูจากชาวบานเพื่ อใหเกิดประโยชนแกชุมชน
อยางแทจริง
2. คณะกรรมการสถานศึ กษา เป น ผู มีบทบาทสํ าคั ญในการปฏิ รูปการศึ ก ษาให บรรลุ เป าหมาย
เนื่องจากจะเปนผูผลักดันใหการมีสวนรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนผูที่อยูใกลชิดกับชุมชน มี
ขอมูลและทราบความตองการของชุมชน ซึ่งยอมจะมองเห็นแนวทางในการแกไขปญหา นอกจากนี้ การจัดการ
ศึ ก ษาในอนาคตจะเป น เรื่ อ งของทุ ก คน ไม ใช เรื่ อ งของทางราชการแต เพี ย งฝ ายเดี ย วเหมื อ นแต ก อ น
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาจึ งเป นบุ คคลสํ าคั ญในการระดมกํ าลั งในการศึก ษาโดยเฉพาะในเรื่ องของกอง
ทุนการศึกษา
3. การเรียนการสอน ในการจัดเตรียมการสอนเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองมีความพรอมในทุก
ดาน ไมวาจะเปนดานบุคลากร อุปกรณ อาคารสถานที่ เพื่อใหเด็กไดเรียนอยางเสมอภาค สําหรับกระบวนการ
เรียนรูจะตองใหเด็กทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด นั่นก็
คือการยึดเด็กเปนศูนยกลาง สถานศึกษาจะต องรวมกับภาคเอกชนเพื่ อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน จั ด

กระบวนการเรียนรูในชุมชนเพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาใชภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการสถานศึกษาจะตองมีการแลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนากับ
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ชุมชน อยางไรก็ตาม บุคคลภายนอกมีสิทธิ์ที่จะติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษา เชน ผลการเรียน
การใชจายเงิน การจัดกิ จกรรม การบริหารสถานศึกษา และจะตองรายงานใหสาธารณชนทราบโดยเฉพาะ
คณะกรรมการสถานศึกษามีหนาที่ติดตามควบคุมกิจการของสถานศึกษาและจะตองทําหนาที่นี้ใหดีที่สุด
4. หลักสูตร เปนหัวใจสําคัญของการศึกษา เปรียบเสมือนเปาหมายของการเดินทางหรือเข็มทิศของ
การศึกษา เพราะถาหลักสูตรไมมีเข็มทิศในการเดินทางก็จะไมทราบวาจุดหมายคืออะไร อยูที่ไหน กลายเปน
การไปอย างไรจุดหมาย ดังนั้ น หลั กสูตรจะต องไดมาตรฐานสากล ผูทํ าให หลักสู ตรได มาตรฐาน นอกจาก
กระทรวงศึกษาธิการแลว สถานศึกษา ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาจะตองเปนผูรวมพิจารณากําหนด
โดยยึดความตองการของสังคมเปนเกณฑ นอกจากนี้การวัดผลจะตองเที่ยงตรง ตลอดจนใชสื่อและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยจึงจะสอดคลองกับการเรียนการสอน หลักสูตรที่ดีจะตองมีการยืดหยุน เชน มีการเทียบโอนผลการ
เรียนที่ผูเรียนสะสมไวในรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียนที่ มาจากสถานศึกษา
เดียวกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการเรียนรูนอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือประสบการณการทํางาน
นอกจากนี้ การจั ดทํ าหลั กสู ตรจะต องคํ านึ งถึ งสภาพป ญหาในชุมชนและสั งคม ภู มิปญญาท องถิ่ น เพื่ อให
สอดคลองกับความตองการของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ดังนั้น จึงจัดใหมีโครงการเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาที่
จะส งเสริมใหเกิดการบริหารแบบมี สวนรวมเพื่ อให การจั ดการศึ กษาตอบสนองความตองการของนั กเรียน
ผูปกครอง ชุมชนและสังคม โดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคส วนทั้ งในและนอกองคกร ทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อใหกระบวนการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแกผูเรียนและประเทศชาติ
อยางแทจริง

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
3.2 เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
3.3 เพื่อใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา

4. เปาหมาย
คณะกรรมการสถานศึกษามีศักยภาพ และมีความเข็มแข็ง ในการดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด

5. พื้นที่ดําเนินการ
โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง

6. วิธีดําเนินการ
6.๑ เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
6.2 วางแผนดําเนินงาน ประสานกองการศึกษาและฝายที่เกี่ยวของ
6.๓ ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ
6.๔ นิเทศ ติดตาม วัดผล และประเมินผลโครงการ
6.๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
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7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564)

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
3.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
3.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
........................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3.3.39
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการหนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนตําบลบานกลาง

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ดูแลรับผิดชอบประชาชนในเขตตําบลบาน
กลาง ทั้ งหมด 12 หมูบาน มี ประชากรทั้ งหมด 9,510 คน ตามทะเบี ยนราษฎร และผู พักอาศั ยในหอพั ก
บานเชา ในเขตตําบลบานกลางประมาณ 40,000 คน ซึ่งการรักษาพยาบาลเบื้องตน การดูแลสงเสริมดาน
สุ ขภาพ รวมทั้ งการป องกั นและควบคุ มการเกิ ดโรคต างๆ เช น โรคความดั นโลหิ ตสู ง เบาหวาน โรคระบบ
ทางเดินหายใจ เปนตน ถือเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 ขอ 19 วาดวย
การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล โดยมีหนาที่จัดหาเวชภัณฑและยาเพื่อดูแลรักษาพยาบาลเบื้องตนแก
ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จากการดําเนินงานที่ผานมาพบวาประชาชนในเขตตําบลบานกลางมีปญหา
ดานสุขภาพที่สําคัญคือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบโครงรางและ
กลามเนื้อ โรคผิวหนั ง ซึ่งเป นโรคเรื้อรังที่ตองไดรับการดู แลอยางต อเนื่อง เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนและ
ความพิการจากโรคอันจะกอใหเกิดปญหาดานสังคมและเศรษฐกิจ ตามมา
ดังนั้ น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานกลาง เห็นความสําคัญของการสงเสริม
ดูแลสุขภาพของประชาชนในตําบลบานกลาง จึงไดดําเนินโครงการบริการรักษาพยาบาลออกหนวยเคลื่อนที่
ตํ าบล บ านกลาง ประจํ าป 2557 ขึ้ น โดยเน นการให บริ การเชิ งรุ กแก ประชาชน ตามนโยบายของคณะ
ผูบริหาร เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนในตําบลบานกลางไดรับบริการการรักษาพยาบาลเบื้องตนและจายยาเวชภัณฑ
ในกิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ 2557 อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
3.2 เพื่ อ คั ด กรองภาวะสุ ขภาพของประชาชน โดยเน น โรคเรื้ อ รั ง เช น โรคความดั น โลหิ ต สู ง
โรคเบาหวาน
3.3 เพื่อใหความรูแกประชาชนในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค สงผลใหประชาชนเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสุขภาพที่ถูกตอง

4. เปาหมาย/ผลผลิต

4.1 ประชาชน 12 หมูบานในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง
4.2 โรงเรียนจํานวน 3 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง รวม 4 แหงในเขตพื้นที่ตําบล
บานกลาง
4.3 กลุมผูปวยเรื้อรัง ผูพิการ ผูสูงอายุ ในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง
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5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตตําบลบานกลาง ทั้ง 12 หมูบาน

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการ
6.2 ประสานงานกับผูนําชุมชน อสม. คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานกลาง เพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรมในการออกหนวยเคลื่อนที่
6.3 ใหบริการประชาชนทุกหมูบานผานงานสําคัญในตําบล เชน งานบําเพ็ญกุศลศพ งานแจกเบี้ยยัง
ชีพ งานประเพณีสําคัญตางๆ เพื่อคนหาปญหาดานสุขภาพ และบริการรักษาพยาบาลเบื้องตน
6.4 สนับสนุนยาสามัญประจําบาน สําหรับหองปฐมพยาบาลของโรงเรียน 3 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 แหง
6.5 จัดซื้อยาและเวชภัณฑไวที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพื่อบริการรักษาพยาบาลเบื้องตนแก
ประชาชนในเขตพื้นทีต่ ําบลบานกลาง สําหรับบุคลากร และงานกีฬาเทศบาลประจําปของเทศบาล
6.6 สรุปผลการดําเนินงาน

7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําป ของเทศบาลตํ าบลบ านกลาง แผนงานสาธารณสุ ข งบดํ าเนิ นการ
จํานวน 50,000 บาท (-หาหมื่นบาทถวน-)

9.ผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฝายบริหารงานสาธารณสุข งานปองกันและควบคุมโรค

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลบานกลางทุกหมูบาน นักเรียนทุกโรงเรียน ในพื้นที่ตําบลบานกลาง
ไดรับบริการการรักษาพยาบาลเบื้องตนอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
10.2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานกลางไดทราบถึงปญหาดานสุขภาพของ
ประชาชนตําบลบานกลาง เพื่อนําไปสูการวางแผนดําเนินการแกปญหา ตอไป

.........................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3.3.40
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนารานเสริมสวย-แตงผม ตําบลบานกลาง

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จากการเจริญเติบโตของชุมชนชนบทไปสูสังคมเมืองทําใหมีการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ และภาค
ธุรกิจดานบริการตางๆ เชน ที่พักอาศัย โรงแรม รานอาหาร สถานบันเทิง และรานเสริมสวย ทําผม โดยเฉพาะ
รานทํ าผมที่ เพิ่ มจํ านวนมากขึ้ น เนื่ องจากป จจุ บันประชาชนต องการความสะดวก รวดเร็ ว ความทั นสมั ย
สวยงาม การเขาสังคมหรืองานตางๆซึ่งตองไปใชบริการที่รานทําผมและพบวาตําบลบานกลางมีประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร และประชากรแฝง รวมประมาณ ๖๐,๐๐๐คน และมีโรงงานนิคมอุตสาหกรรม จํานวน ๘๐
แหง หอพัก จํานวน ๕,๐๐๐ ห อง และมีจํานวนรานทําผม ที่เพิ่ มขึ้นทุกๆ ป จากป พ.ศ. ๒๕๕๔ถึง ป พ.ศ.
๒๕๕๖พบวาจํานวนรานเพิ่มขึ้นจาก ๑๒๓ ราน เปน ๑๕๐ราน ซึ่งแนวโนมของการเติบโตของรานทําผม ใน
พื้นที่มีประชากรที่อพยพยายถิ่นมาทํางานในนิคมอุตสาหกรรมที่มากขึ้น ลักษณะและสภาพการทํางานของชาง
ทําผม มี ความเสี่ ยงอันตราย ที่ อาจสงผลกระทบต อสุ ขภาพในด านตางๆ เช น เคมี ชี วภาพ กายภาพ การย
ศาสตร และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดังนี้ทางดานสารเคมี(chemical hazards) สงผลกระทบตอ
รางกายคือ ทําใหเกิดการระคายเคืองตา คอ โพรงจมูก และผิวหนัง ทางดานกายภาพ (physical hazards) มี
ผลตอประสาทการรับรูการไดยิน และอาจทําใหระคายเคืองตาและกลามเนื้อตา ทางดานชีวภาพ (biological
hazards) เกิดโรคติดตอทางผิวหนัง ทางดานการยศาสตร (Ergonomics) สงผลใหเกิดอาการเสนเลือดขอด มี
อาการปวดขา ปวดขอเท า ปวดขอมื อด านความปลอดภัยในด านชี วิต และทรั พย สินที่พบอยู เป นระยะคื อ
อันตรายจากการถูกปลน จี้เอาทรัพยสิน การถูกขมขืนและการถูกฆาตกรรมจนถึงแกเสียชีวิต จากการศึกษา
การรับรูและพฤติกรรมการปองกันอันตราย พบวา ชางทําผม ยังมีการรับรูและพฤติกรรมการปองกันอันตรายที่
ไมเหมาะสม เชนไมใสถุงมือ ไมใสผาปดจมูก ไมใสเสื้อกาวนการมีความรูดานอาชีวอนามัยสิ่งแวดลอมอยูใน
ระดับต่ํา การใชผลิตภัณฑ น้ํายาดัดผม น้ํายายืดผม ที่ไม ไดมาตรฐาน รวมถึงการจัดพื้ นที่หรือชองหนาตาง
ระบายอากาศที่ ไมเหมาะสม มีแสงสวาง ที่ไมเพียงพอ แกการทํางาน และไมผานการอบรมสุขาภิบาลสถาน
บริการเสริมสวย-แตงผม
ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานกลาง ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหา
สุขภาพทั้งในปจจุบันและในอนาคต ที่จะกระทบตอปญหาสุขภาพจากการทํางานได ดังนั้น จึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนารานเสริมสวย-แตงผม ตําบลบานกลาง ขึ้น

3.วัตถุประสงค

3.๑ เพื่อใหผูประกอบการรานเสริมสวย-แตงผม มีความรูดานงานอาชีวอนามัย
3.๒ เพื่อสงเสริมศักยภาพการรวมกลุมของผูประกอบการรานเสริมสวย แตงผมในรูปแบบของชมรม
ตําบลบานกลาง
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูประกอบการรานเสริมสวย-แตงผม ในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง

5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง ทั้ง ๑๒ หมูบาน

6. วิธีการดําเนินการ
6.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
6.๒ จัดประชุมคณะกรรมการชมรมรานเสริมสวย-แตงผม ตําบลบานกลาง และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เพื่อวิเคราะหปรับปรุงการทํางานใหไดมาตรฐาน และเพิ่มศักยภาพชมรมฯ จํานวน ๓ ครั้ง ตอป
6.๓ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูศึกษาดูงานของคณะกรรมการชมรม จํานวน ๑ ครั้ง
6.4 จั ดกิ จกรรมอบรมเจ าของร านเสริ มสวย-แต งผม เพื่ อให สามารถปรั บปรุ งร าน สถานที่ ให ได
มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล
6.5 จัดกิจกรรมใหชมรมรานเสริมสวย-แตงผม ออกหนวยเคลื่อนที่ตัดผม บริการแกผูสูงอายุ ผูพิการ
และเด็กในพื้นที่ตําบลบานกลาง รวมกับเทศบาลตําบลบานกลางเคลื่อนที่พบประชาชน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กันยายน

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําป ของเทศบาลตํ าบลบ านกลาง แผนงานสาธารณสุ ข งบดํ าเนิ นการ
จํานวน 60,000 บาท (-หกหมื่นบาทถวน-)

9. ผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฝายบริการสาธารณสุข งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ เพื่อกระตุนใหรานเสริมสวย-แตงผม พัฒนาตนเองใหไดมาตรฐาน
10.๒ ประชาชนผูบริโภคสามารถใชบริการรานเสริมสวย-แตงผม ที่สะอาด มีมาตรฐานทางสุขาภิบาล
และมีความยุติธรรมดานราคา
10.๓ ชมรมผูประกอบการรานเสริมสวย-แตงผม มีความเขมแข็งและมีศักยภาพ

.............................................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3.3.43
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพและดานสิ่งแวดลอม

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสรางเสริมสุขภาพ เปนกระบวนการสรางเสริม สนับสนุนดานสุขภาพโดยใหบุคคลมีการปฏิบัติและ
การพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนจัดการสิ่งแวดลอมและปจจัยที่มีผลกระทบตอสุขภาพเพื่อใหบรรลุ การมีสุขภาพที่
ดีทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และปญญา สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การสรางเสริมสุขภาพ มี
ความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของบุคคลทุกคนที่ตองการมีสุขภาพดี การมีสุขภาพที่ดีสมบูรณจะเปนทุนในการ
ประกอบกิ จกรรมและภารกิ จในชี วิตประจํ าวั น ตามบทบาทหน าที่ ความรับผิ ดชอบของตนเองได อย างมี
ประสิทธิภาพการสรางเสริมสุขภาพถือเปนกลยุทธทางสุขภาพที่กําลังไดรับการยอมรับอยางกวางขวางชวย
กระตุนและสงเสริมใหบุคคลเกิดพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะสงผลโดยตรงตอสุขภาพของ
บุคคลช วยลดอัตราป วยดวยโรคต างๆโดยเฉพาะอย างยิ่งโรคที่เกี่ ยวเนื่องกั บวิถีชีวิต ที่ เปลี่ ยนแปลงไป เช น
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเครียดและโรคมะเร็ง
ปจจุบันปญหาสุขภาพของประชาชนสวนใหญมีปจจัยมาจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ทั้งพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการปองกันโรค พฤติกรรมการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพ ซึ่งพฤติกรรม
ของประชาชนที่ ไม เหมาะสมดั งกล าว มี ทั้ งพฤติ ก รรมเสี่ ย งร วม เช น การสู บ บุ ห รี่ ดื่ มสุ รา ความเครี ย ด
การขาดการออกกํ าลั งกาย การบริ โภคอาหารที่ ไม เหมาะสม เป นป ญหาที่ มีผลกระทบต อภาวะเศรษฐกิ จ
และสังคมทั้งสวนบุคคลครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ
พื้นที่ตําบลบานกลางเปนพื้นที่ชุมชนอุตสาหกรรม ทําใหมีประชาชนหลากหลายพื้นที่เขามาประกอบ
อาชีพซึ่งการดําเนินชีวิตของคนในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป โดยใชชีวิตอยางเรงรีบ จากสภาพการดําเนินชีวิต
ที่ เร งรีบในยุ คป จจุบัน ส งผลให พฤติ ก รรมการใช ชีวิตของผู คนเปลี่ ยนไปจากเดิ ม นิ ยมรับประทานอาหาร
จานดวน อาหารสําเร็จรูป ไมออกกําลังกาย สิ่งตางๆ เหลานี้ ลวนนํามาซึ่งเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง ไมวาจะเปน
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง ขอมูลสถิติผูปวยโรคไมติดตอ พื้นที่ตําบลบานกลาง ตั้งแตป
2557 – 2559 ดังนี้ โรคเบาหวาน มีจํานวนผูปวย รอยละ 2.06 , 2.25 และ 2.67 ตามลําดับโรคความดัน
โลหิตสูง มีจํานวนผูปวย รอยละ 5.29 , 5.07 และ 5.48 ตามลําดับ โรคหลอดเลือดสมอง มีจํานวนผูปวย
รอยละ 0.12 , 0.14 และ 0.46 ตามลํ าดับ โรคมะเร็งมี จํานวนผูป วย ร อยละ 0.18 ,0.15 และ0.58
ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวา จํานวนผูปวยโรคไมติดตอมีการเพิ่มจํานวนขึ้นทุกป

เพื่ อเป นการกระตุนปลูกจิตสํานึ กให ชุมชนตระหนักถึงการสรางเสริมสุขภาพ และการมีพฤติ กรรม
สุ ขภาพที่ เหมาะสม หั น มาใส ใจสุ ขภาพของตนเอง เพื่ อ การดู แลสุ ขภาพที่ ยั่งยื น ของประชาชนในชุ มชน
ดังนั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพจึงเห็นความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการแกนนําเสริมสรางสุขภาพ
ชุมชน เพื่อการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนตําบลบานกลาง ขึ้น
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3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ
3.๒ เพื่อสรางความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพใหแกประชาชนในชุมชนอยางยั่งยืน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนแกนนําสุขภาพในเขตเทศบาลตําบลบานกลาง ๑๒ หมูบาน

5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตตําบลบานกลาง

6. วิธีการดําเนินการ
6.๑ เสนอโครงการแกนนํ าเสริ มสร างสุ ขภาพสู ชุมชนเพื่ อการดู แลสุ ขภาพที่ ยั่งยื นเพื่ อขอรั บการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบานกลาง
6.๒ ประชาสัมพันธโครงการและประสานงานกับผูเกี่ยวของ
6.3 จัดกิจกรรมอบรมใหความรูการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม และจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน
6.๔ สรุปผลและประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 - 2564

8.งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําป ของเทศบาลตํ าบลบ านกลาง แผนงานสาธารณสุ ข งบดํ าเนิ นการ
จํานวน 500,000 บาท (-หาแสนบาทถวน-)

9. ผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฝายบริหารงานสาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ ประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ
10.๒ ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพอยางยั่งยืน
..................................................

155

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3.3.52
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการชุมชนสุขภาพดีขับขี่ปลอดภัย

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในแตละปในชวงเทศกาลสงกรานตและเทศกาลปใหมในกิจกรรม๗ วันอันตรายจะมีผูที่ไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรบนทองถนน ที่ขาดความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ การไมปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอยางเครงครัดโดยผูประสบอุบัติเหตุสวนใหญจะอยูในวัยรุน และกวาครึ่งของผูประสบอุบัติเหตุมี
สาเหตุมาจากเมาสุ ราแล วขั บรถจั กรยานยนต และรถยนต ซึ่งยานพาหนะที่ ก อให เกิ ดอุ บัติเหตุ มากที่ สุดคื อ
รถจักรยานยนตประเทศไทยตองสูญเสียทางดานเศรษฐกิจกวาปละแสนลานบาท หากไมมีการดําเนินการใดๆ
ที่จะหยุดยั้งผูที่ดื่มสุราแลวขับรถจะสงผลเสี ยตอสั งคมไทย ในดานความปลอดภั ยในชีวิตและทรัพยสินโดย
สวนรวม อุบัติเหตุบนทางหลวงเปนอุบัติเหตุที่รายแรงมีผูบาดเจ็บลมตายจํานวนมากสวนอุบัติเหตุยานยนตใน
เขตชุมชน ยอมเกิดขึ้นบอยกวาในทางหลวงหลายเทาแตไมรุนแรง มีผูบาดเจ็บถึงตายไมมากสวนมากเกิดจากรถนั่ง
สวนบุคคลชนคนขามถนน รถยนตชนรถจักรยานยนตหรือรถยนตชนกันเอง เปนตน การปองกันอุบัติเหตุใน
ชุมชนทุกๆพื้นที่ คือ ประชาชนมีสวนรวม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอุบัติเหตุ มีความรู มีวินัยจราจร การขับขี่
ปลอดภัย ตระหนักในการปองกันอุบัติเหตุและดําเนินการแบบตอเนื่องเพื่อใหเกิดความยั่งยืน สรางความปลอดภัย
บนทองถนน มีความเขมแข็งเกิดการมีสวนรวมในชุมชนเชน การรณรงคใหประชาชนสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
รถจักรยานยนตบนทองถนน การแจงเหตุเมื่อพบเหตุ การมีความรูในการปฐมพยาบาลเบื้องตน เพื่อชวยเหลือ
ผูปวยใหพนจากอันตราย สรางองคความรูความเขาใจ เกิดทักษะ มีเครือขายในชุมชน ประกอบดวย ผูนําชุมชน
เด็กนักเรียน และประชาชน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลบานกลางไดเล็งเห็นความสําคัญของการลดอุบัติเหตุใน
ชุมชนตําบลบานกลางจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อดําเนินการลดอุบัติเหตุในชุมชนและพัฒนาเครือขายการ
ปองกันอุบตั ิเหตุในชุมชนใหมีความยั่งยืนตอไป

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตําบลบานกลางไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
3.2 เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากการขับขี่อยางปลอดภัย

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตําบลบานกลาง

5. พื้นที่ดําเนินการ
ศาลาประชาคม สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง
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6.วิธีการดําเนินการ
6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.๒ ประสานงานวิทยากร และกลุมเปาหมายเขารวมโครงการฯ
6.๓ จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับการขับขี่อยางปลอดภัยบนทองถนน
6.๔ จัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับการความปลอดภัยในการขับขี่บนทองถนน
6.5 สรุปผลการดําเนินงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน ของทุกป

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลตําบลบานกลาง แผนงานสาธารณสุข งบดําเนินการ
จํานวน 40,000 บาท (-สี่หมื่นบาทถวน-)

9.ผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฝายบริหารงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ ประชาชนในพื้นที่มีความรูความเขาใจในการขับขี่อยางปลอดภัยบนทองถนน
10.๒ ประชาชนในพื้นตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการขับขี่อยางปลอดภัยบนทองถนน
.........................................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3.3.54
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตําบลบานกลาง

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององคการอนามั ยโลก (WTO) และองคการโรคระบาดสั ตว
ระหวางประเทศ (OIE) ไดใหความสําคัญในการดําเนินการในการกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไปจากประเทศ
ไทยในป พ.ศ.๒๕๖๓ (ค.ศ.๒๐๒๐) ซึ่งโรคพิษสุนัขบาเปนโรคสัตวสูคนที่รายแรง จําเปนตองควบคุม ปองกัน
แลกําจัดโรคนี้ใหหมดสิ้นไป
กรมปศุ สัตว การควบคุ มโรค และกรมส งเสริ มการปกครองส วนท องถิ่ น ไดมีนโยบายเร งรัดให ทุก
จังหวัดร วมกันดําเนินการสรางเขตปลอดโรคพิ ษสุ นัขบ า ทั้งนี้ในพื้ นที่ ภาคเหนื อตอนบน โดยสํ านั กงานสุ ข
ศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ ๕ ไดกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนความคาดหวังในการสรางพื้นที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบาในชวงป ๒๕๕๒ – ๒๕๖๓ (Road Map) เพื่อกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไปจากในพื้นที่
การดําเนินโครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ เปนมาตรการเพื่ อ
กระตุน การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคพิษสุนัขบาในสัตวใหไดมากกวารอยละ ๘๐ สามารถลดอัตราการเกิดโรค
และการแพรระบาดของโรคในสัตว และโอกาสการเกิดโรคในคนตอไป รวมทั้งเพื่อกระตุนการสรางจิตสํานึก
สาธารณะแกประโยชนใหมีความรับผิดชอบ นําสัตวเลี้ยงของตนไปรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และ
ใหมีความรูความเขาใจสามารถปองกันตนเอง และสัตวเลี้ยงจากโรคพิษสุนัขบาได

3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่อใหสุนัขหรือแมวมีโอกาสสรางภูมิคุมกันโดยการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
3.๒ เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาจากสัตวสูคน
3.๓ เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจเรื่องโรคพิษสุนัขบาและตระหนักถึงความรายแรงของโรค
และใหความสําคัญในการปองกันโรคในสัตวและคน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
สุนัขและแมว ทั้ง ๑๒ หมูบาน ในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง

5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง

6. วิธีดําเนินการ
6.๑ จัดประชุม และจัดตั้งคณะกรรมการสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา
6.๒ จัดอบรมเจาหนาที่และอาสาสมัครปศุสัตว (อสป.) จํานวน ๑ วัน
6.๓ ประชาสัมพันธโครงการรณรงคฯ และสํารวจประชาชนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง
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6.๔ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอม
6.๕ จัดซื้อวัคซีน ยาคุมกําเนิดและเวชภัณฑ ที่จําเปนในการปองกันและควบคุมโรค
6.๖ รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และฉีดยาคุมกําเนิดสุนัขและแนว
6.๗ จัดกิจกรรมรณรงคทําหมันแกสัตวที่ดอยโอกาส จํานวน ๑ วัน
6.๘ สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผูบังคับบัญชา

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน มีนาคม – เมษายน ของทุกป

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําป ของเทศบาลตํ าบลบ านกลาง แผนงานสาธารณสุ ข งบดํ าเนิ นการ
จํานวน 50,000 บาท (-หาหมื่นบาทถวน-)

9. ผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานกลาง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ ตําบลบานกลางมีการดําเนินการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาอันเกิดจากสัตว
สูคน
10.๒ ประชาชนมีความรูความเขาใจ และตระหนักในโรคพิษสุนัขบา และมีสวนรวมการแกไขปญหา
โรคระบาดในชุมชน
10.๓ ตําบลบานกลางเปนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา

.............................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3.3.55
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกตําบลบานกลาง

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
โรคไขเลือดออกนับเปนปญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะไขเลือดออกเปนโรคติดตอที่สรางความ
สูญเสียชีวิตและคาใชจายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ทุกฝายได
ชวยกันรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกมาโดยตลอด และไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ
ทั้ งภาครั ฐและเอกชน พบว า ป ญหาโรคไข เลื อ ดออกไม ได ล ดลงไปมากนั ก ยั งคงเป น ป ญหาสํ า คั ญ ใน
ระดับประเทศเรื่อยมา สาเหตุหนึ่งที่ทําใหปญหาโรคไขเลือดออกยังคงคุกคามชีวิตประชาชนชาวไทย คือการที่
ประชาชนขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของโรคไขเลือดออก ทําใหไมมีการตื่นตัวรวมกันปองกันและ
ควบคุ มโรคไข เลื อดออก อั นเนื่ องจากการเผยแพรประชาสั มพั นธ ของหน วยงานราชการหรื อหน วยงานที่
เกี่ ยวข องด านสาธารณสุ ขยังไมครอบคลุ มถึ งทุ กครัวเรือนเพื่ อสรางความรูความเข าใจแกประชาชนในการ
รณรงค การป องกั นและควบคุมโรคไข เลื อดออกใหมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น จากสถิ ติยอนหลั งตั้ งแต ในป
๒๕๕๔ พบผูปวย ๘ ราย อัตราปวยคิดเปน ๐.๗๙ ตอแสนประชากร ป ๒๕๕๕ พบผูปวย ๑๓ ราย อัตราปวย
คิดเปน ๑.๒๙ ตอแสนประชากร ป ๒๕๕๖ พบผูปวย ๓๖ ราย อัตราปวยคิดเปน ๓.๕๗ ตอแสนประชากร ป
๒๕๕๗ พบผูปวย ๙ ราย อัตราปวยคิดเปน ๐.๙๒ ตอแสนประชากร ในป พ.ศ.๒๕๕๘ พบผูปวย ๑๓๖ ราย
อัตราปวยคิดเปน ๑๔.๑๓ ตอแสนประชากร และพบผูปวยเสียชีวิต ๑ ราย ในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง จะเห็น
ไดวาในเขตพื้นที่ตําบลบานกลางมีจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการสอบสวนพบวา ผูปวยสวนใหญไดรับเชื้อ
ไขเลือดออกจากสถานที่หรือจังหวัดอื่นแตอยางไรก็ตาม หากวาในป ๒๕๕๙ ไมไดมีการปองกันกอนฤดูกาล
ระบาด อาจทําใหมีการระบาดซ้ําไดอีก แตอยางไรก็ตามความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเวลาที่จะตองดูแล
รักษาผูปวย ก็ทําให เปนป ญหากระทบต อการดํารงชีวิตของประชาชน ดั งนั้ น ในทุ กป จึงจําเป นต องดํ าเนิ น
กิจกรรมปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออกอยางตอเนื่องตอไป
ดังนั้น เพื่ อเปนการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก สรางความตระหนักถึงพิ ษภัยอันตรายจาก
โรคไข เลื อดออก ยั บ ยั้ งการระบาดของโรคไข เลื อ ดออกในเขตพื้ น ที่ ตําบลบ านกลางไม ให แพร ก ระจาย
กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล อม เทศบาลตํ าบลบ านกลาง จึ งได จัดทํ าโครงการป องกั น และควบคุ มโรค
ไขเลือดออก ตําบลบานกลาง ขึ้น

3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรณรงคใหประชาชนเกิดความตระหนักและรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและควบคุม
การแพรระบาดของโรคไขเลือดออก

3.2 เพื่อสงเสริมใหประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ
3.3 เพื่อลดอัตราความชุกชุมของลูกน้ํายุงลายและลดอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก
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4.เปาหมาย/ผลผลิต
4.๑. การรณรงคสุมสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายภายในชุมชน
4.๑.๑ ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ทั้ง ๑๒ หมูบานจํานวน ๑๒ คน
4.๑.๒ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมูบานและอาสาสมั ครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน จํานวน ๒๓๓ คน
4.๑.๓ เจาหนาที่กองสาธารณสุข เทศบาลตําบลบานกลาง จํานวน ๑๕ คน
4.๑.๔ เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลาง จํานวน ๖ คน
4.๑.๕ คณะครูและนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนในเขตตําบลบานกลาง
4.๒. การฉีดพนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีเกิดโรคและพบความชุกชุมยุงลายสูง
4.๒.๑ ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ทั้ง ๑๒ หมูบานจํานวน ๑๒ คน
4.๒.๒ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมูบานและอาสาสมั ครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน จํานวน ๒๓๓ คน
4.๒.๓ เจาหนาที่กองสาธารณสุข เทศบาลตําบลบานกลาง จํานวน ๑๕ คน
4.๒.๔ เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลาง จํานวน ๖ คน

5.พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตตําบลบานกลาง

6. วิธีการดําเนินการ
6.๑ จัดทําโครงการเพื่อเสนอผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง
6.๒ จัดหา จัดเตรียม วัสดุอุปกรณใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
6.๓ ประสานงานกับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
6.๔ แจงผูนําชุมชน และ อสม.เพื่อนัดวันเวลารณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุยุง
6.๕ ประชาสัมพันธเสียงตามสายและหอกระจายขาวชุมชนพรอมทั้งสื่อตางๆ
6.๖ สุมสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายภายในชุมชน วัด โรงเรียน และสถานบริการ
สาธารณสุ ข พรอมทั้ งรณรงค ให ประชาชนใสท รายเคลื อบสารที มีฟอสในภาชนะที่ มีน้ําขั ง เพื่อกํ าจั ดลู กน้ํ า
ยุงลาย
6.๗ ฉีดพนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีเกิดโรคและพบความชุกชุมยุงลายสูง
6.๘ รณรงคการใสทรายเคลื อบสารที มีฟอสเพื่ อกําจั ดลู กน้ํ ายุ งลาย ให แกประชาชนได นําไปใช ใน
ครัวเรือนทุก ๒ เดือน
6.๙ ติดตามกระตุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานไดดําเนินการเฝาระวังปองกัน และกําจัด
แหลงเพาะพันธุของลูกน้ํายุงลายอยางตอเนื่อง

6.๑๐ สรุปรายงานและประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน ของทุกป
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8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําป ของเทศบาลตํ าบลบ านกลาง แผนงานสาธารณสุ ข งบดํ าเนิ นการ
จํานวน 150,000 บาท (-หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน-)

9. ผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฝายบริการสาธารณสุข งานปองกันและควบคุมโรค

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑ ประชาชนในเขตตําบลบานกลางเกิดความตระหนักและใหความรวมมือกับทุกภาคสวนในการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
10.๒ ประชาชนในเขตตําบลบานกลางเกิดพฤติกรรมในการทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ
10.๓ อัตราความชุกของลูกน้ํายุงลายและอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง
...............................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3.3.56
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทยฉุกเฉิน ตําบลบานกลาง

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓วรรคสอง บัญญัติไววาเพื่อสงเสริมการมี
บทบาทตามความพรอมและความจําเปนของประชาชนในทองถิ่น ใหคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน (กพฉ.)
สนับสนุนและประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อกําหนดหลักเกณฑใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผู
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ โดยอาจไดรับการอุดหนุนจาก
กองทุนคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
ใหสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ออกประกาศหลักเกณฑการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉินในระดับท องถิ่น ตามพระราชบัญญั ติการแพทย ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๓
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการการแพทยฉุกเฉินระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองดําเนินงานและบริหารจัดการเปนไปตามมาตรฐานการแพทยฉุกเฉิน
และระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐาน คุณภาพ อยางทั่วถึง และเทาเทียม โดยการปองกัน
ใหการเจ็บปวยฉุกเฉินเกิดขึ้นนอยที่สุด และใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบริการฉุกเฉินที่ไดมาตรฐานจนพนภาวะ
ฉุ กเฉิ น หรื อได รับการบํ าบั ดรั ก ษาอย างทั นท วงที เพื่ อปฏิ บัติหน าที่ ในการช วยเหลื อประชาชนที่ ประสบ
อุบัติเหตุตางๆ รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ในการนําสงผูปวยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลเพื่อการรักษาตอในเฉพาะ
ทางและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ตอไป
ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานกลาง จึงไดจัดใหมีการพัฒนาฟนฟูศักยภาพ
ของผูปฏิบัติงานกูชีพ กูภัย ใหไดตามมาตรฐานการแพทยฉุกเฉินและเปนประโยชนตอประชาชนในตําบลบาน
กลาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทยฉุกเฉิน ตําบลบานกลาง ขึ้น

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางความรู ความชํานาญ ทักษะในการชวยเหลือผูปวย/ผูไดรับบาดเจ็บใหไดมาตรฐาน
และปลอดภัย
3.๒ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูปฏิบัติการกูชีพในการออกปฏิบัติการ

3.๓ เพื่ อสรางขวัญและกําลังใจใหประชาชนในพื้ นที่ ในการได รับบริการทางดานสาธารณสุขที่ได
มาตรฐาน ปลอดภัย และเทาเทียมกัน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูนําชุ มชน กํ านัน ผู ใหญ บาน ทั้ ง ๑๒ หมู บาน อาสาสมั ครสาธารณสุขประจํ าหมู บาน ประชาชน
เยาวชนที่มีจิตอาสาชอบชวยเหลือสังคมและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
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5. พื้นที่ดําเนินการ
กิจกรรมอบรมฟนฟูศักยภาพอาสาสมัครกูชีพ ศาลาประชาคมสํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง

6. วิธีดําเนินการ
6.๑ จัดทําโครงการเพื่อเสนอเทศบาลตําบลบานกลาง
6.๒ จัดหากลุมเปาหมายในการฝกการอบรม และจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ ในการอบรม
6.๓ ประสานวิทยากรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน และโรงพยาบาลลําพูนในการอบรมให
ความรูแกผูเขารับการอบรม
6.๔ ดําเนินการอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการกูชีพฉุกเฉินเบื้องตนใหแกนักเรียน จํานวน ๓
โรงเรียน ในเขตตําบลบานกลาง ดังนี้
- การประเมินสถานการณ และอาการของผูปวย/ผูบาดเจ็บ
- การใชเครื่องมือกูภัยในการชวยเหลือผูประสบภัย
- การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการชวยฟนคืนชีพ
- การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
- การใชเงื่อนเชือกในการชวยเหลือผูประสบภัย
- การเคลื่อนยายผูประสบภัย
6.๕ มอบประกาศนียบั ตรสํ าหรับผูที่ผานการอบรมตามโครงการหน วยปฏิ บัติการอาสาสมัครกูชีพ
กูภัย (EMS) ตําบลบานกลาง
6.๖ สรุปผลการดําเนินงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึงเดือน มิถุนายน ของทุกป

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําป ของเทศบาลตํ าบลบ านกลาง แผนงานสาธารณสุ ข งบดํ าเนิ นการ
จํานวน 50,000 บาท (-หาหมื่นบาทถวน-)

9. ผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฝายบริการสาธารณสุข งานกูชีพ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.๑ เจาหนาที่กูชีพมีความรู ความชํานาญในการปฏิบัติงาน
10.๒ เจาหนาที่กูชีพมีความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานและปลอดภัย
10.๓ ประชาชนในพื้นที่ไดรับการบริการชวยเหลือกูชีพ และดานสุขภาพไดอยางปลอดภัยและเทา
เทียมกัน
.....................................................
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๔.3.4
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานกลาง
- กิ จกรรมกระบวนงาน ระบบควบคุ มภายในเพื่ อปฏิบัติตามระเบี ยบและตรวจสอบป องกั น
การทุจริต คือ
๑.๑ มี ก ารสํ ารวจโครงสร างขององค ก รได มีการจั ดทํ าคํ าสั่ งแต งตั้งคณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
๑.๒ มีการจัดทําเอกสารจัดวางระบบการควบคุมภายใน ๕ องคประกอบ
๑.๓ มีการรายงานใหผูกํากับดูแล คือนายอําเภอเมืองลําพูน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภายใน
กําหนด ๓๐ ธันวาคม ของทุกป

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

ภาคผนวก

