รายงานผล
แผนปฏิบัติการและความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามแบบแผนปฏิบัติองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ
ดานการปองกันการทุจริต
(พ.ศ.2561 – 2564)

โดย
เทศบาลตําบลบานกลาง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ก

คํานํา

ก
คํานํา
การจัดทําแผนปฏิบัติการดานปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบานกลาง (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕6๔)
เป นเครื่ องมื อทางการบริ หารใช ในการสรางภูมิคุมกั นสํ าหรับคนปฏิบัติดี ปฏิ บัติชอบ ได ทํางานให บังเกิ ด
ประโยชน สุขแกประชาชนในท องถิ่ น และไม ทําให คนในท องถิ่ นเกิ ดความคลางแคลงใจในการทํ างานของ
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
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessmant : ITA) ประกอบด วย ๔ มิ ติ คื อ มิ ติที่ ๑ การสรางสั งคมที่ ไมทนต อการทุ จริ ต ,มิ ติที่ ๒ การ
บริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต, มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน, มิติที่
๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหเทศบาลไดยึดหรือมีความมุงมั่นที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถิ่น มีการบริหารงานเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในตําบลบานกลาง และเพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและขยายผลหรือขยายเครือขายความ
รวมมือตอไป หรืออีกสวนหนึ่ง เพื่อใหไดทราบถึงแนวคิด มีทัศนคติ มีมุมมองตอการพัฒนาเทศบาลตําบลบาน
กลาง ซึ่งเป นองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ จะตองบริการประชาชน และสอดคลองกับวิสัยทั ศนการพั ฒนา
ตํ าบลที่ กํ าหนดไว คือ“เมื องอุ ตสาหกรรมปลอดมลพิ ษ เศรษฐกิ จพั ฒ นาการศึ กษาชั้ นนํ าวั ฒ นธรรมดี งาม
ธรรมาภิ บ าลเพื่ อประชาชน เป ย มล นคุ ณภาพชี วิต ”และสอดคล อ งกั บแผนยุ ท ธศาสตร ก ารป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต เทศบาลตําบลบานกลาง โดยไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาดานการปองกันการทุจริตไว
คื อ “เทศบาลตํ า บลบ า นกลาง บริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ทุ ก ภาคส ว นร ว มกั น ป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต” จึงสรางสรรคสิ่งที่มีคุณคาใหเกิดประโยชนแกสังคม ชุมชน ประชาชนในทองถิ่น และ
องคกรตองปฏิบัติงานอยางไรจึงจะไดรับการยอมรับ เชื่อถือในความมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพ
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะเปนประโยชน และมีสวนชวยใหผูบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลบานกลางแสดงเจตจํานงใน
การตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม เพื่อบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุ จริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่ กําหนดไววา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต”
และบริหารงานดวยคุณธรรม ความซื่อตรง ความโปรงใส รวมทั้งมีความเขมแข็งในการบริหารราชการ เอื้อ
ประโยชนสุขใหกับประชาชนในตําบลบานกลาง และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตของเทศบาล
ตอไป
คณะผูจัดทํา
พฤษภาคม ๒๕๖๐

สารบัญ
สวนที่ 1 บทนํา

หนา

องคประกอบ: ประกอบดวย
- แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการ
ปองกันการทุจริต (พ.ศ.2560 - 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

แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการปองการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕6๔)
เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
.....................................
สืบเนื่องจากคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุ จริตภาครัฐ ที่ไดกําหนดยุทธศาสตรไว ๔ ประการ คื อ ยุทธศาสตร ที่ ๑) เสริมสราง
จิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตรที่ ๒) บูรณาการหนวยงาน
ทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ยุทธศาสตรที่ ๓) เสริมสรางความเขมแข็งในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และยุทธศาสตรที่ ๔) พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประกอบกับเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดํ าเนิ นงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmant : ITA) ประกอบด วย ๔
มิติ คือ มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ,มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต, มิติที่
๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน, มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐไดใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐให เกิดสัมฤทธิผลอยางเปนรูปธรรม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดเล็งเห็นความสําคัญในดานการปองกัน การ
ทุจริตในการบริหารจัดการ โดยคํานึ งถึงประโยชนสุขแกประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการใหมีคุณธรรม ความซื่อตรง โปรงใส ประกอบกับเทศบาล
ไดลงนามบันทึกขอตกลงรวมมือกันในดานการเปน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการ
ทุจริต เพื่อใหเปนองคกรแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู และขยายผลหรือขยายเครือขายการปองกันการทุจริตไป
ยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ โดยบันทึกขอตกลงนี้ มีผลบังคับใชมีกําหนดระยะเวลาสามป เริ่มตั้งแต
วันที่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)จึง
จัดทําแผนปฏิบัติงานดานปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลบานกลาง (พ.ศ.๒๕๕9 –๒๕
60) และปจจุบันเทศบาลตําบลบานกลาง ไดมีความพรอมที่จะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดาน
การปองกันการทุจริตตอไป ในระยะที่2 (ปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562) รวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ตอไป
และเทศบาลตําบลบานกลาง ได รวบรวมและจั ดทํ าแผนการป องกั นการทุ จริต ระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessmant : ITA) ประกอบดวย ๔ มิติ คือ มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต ,มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต, มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวน
รวมของภาคประชาชน, มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยมีขอบเขตและแนวทางการรวมมือ
๑. สํานักงาน ป.ป.ช. จะรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังนี้
1.๑) ใหการสนับสนุนดานวิชาการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยอาจจัดใหมี
การประชุม /สัมมนาทางวิชาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดานการปองกันการทุจริตและ
ผูเกี่ยวของทั่วไป
1.๒) สนั บสนุ นสื่อทางวิชาการและสื่ อประชาสัมพันธตางๆที่เกี่ยวข องกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต
1.๓) ส งเสริ มให อ งค ก รปกครองส วนท องถิ่ นต นแบบ ด านการป องกั นการทุ จริ ต ขยาย
เครือขายการปองกันการทุจริตไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่นๆ
1.๔) ติดตามเพื่อประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดานการ
ปองกัน การทุจริต ทุกรอบปงบประมาณหรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม
๒. เทศบาลตําบลบานกลาง จะรับผิดชอบการดําเนินการ ดังนี้
2.๑) ดําเนินการตามแผนปฏิ บัติการองคกรปกครองท องถิ่นตนแบบด านการป องกันการ
ทุจริต ประจําป ๒๕๕7 – ๒๕๕8 และที่จะไดดําเนินการใหมีแผนในลักษณะเดียวกันนี้ ในป ๒๕๕9 – ๒๕60
๒.๒) ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
2.๒) ใหการสนับสนุนในการศึกษาดูงาน และใหความรูหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และการปองกันการทุจริตแกองคกร กลุมและบุคคลที่สนใจ
2.๓) สงเสริมใหมีการขยายเครือขายการปองกันการทุจริตไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงอื่นๆ
2.๔) ใหความรวมมือในการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลความกาวหนา
ปญญาอุปสรรค ใหสํานักงาน ป.ป.ช. ทราบตามระยะเวลาที่เหมาะสม
๓. ผูประสานงาน
เพื่ อให การปฏิ บัติงานระหวางหน วยงานทั้ งสองฝ ายเกิดความคล องตั วและมีประสิทธิภาพ
จึงไดมอบหมายใหผูประสานงานระหวางหนวยงาน ดังนี้
๓.๑ เทศบาลตําบลบานกลาง ใหปลัดเทศบาลตําบลบานกลาง หรือผูที่นายกเทศมนตรีตําบล บานกลางได
มอบหมายเปนผูประสานงาน
๓.๒ สํานักงาน ป.ป.ช. ใหผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริ ตภาคการเมืองหรื อผูท้ ีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มอบหมายเป็ นผูป้ ระสานงาน

เพื่ อใหเกิ ดประโยชน ตอการพั ฒนาเทศบาลตํ าบลบ านกลาง และบริหารงานด วยคุ ณธรรม
ความซื่อตรง ความโปรงใส รวมทั้งมีความเขมแข็งในการบริหารราชการ เอื้อประโยชนสุขใหกับประชาชนใน
ตําบลบ านกลาง และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตของเทศบาลต อไป จึงไดดําเนินการจัดทํ า
แผนปฏิบัติงาน ดานการปองกันการทุจริตของเทศบาล

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการทุจริตเพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การทุจริตในระดับทองถิ่นพบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่นไดแกการ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นแมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพื่อใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้
การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการละเลย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคสวนตาง ๆ
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
โอกาสแมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแตพบวา
ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง
กฎหมายกฎระเบียบไมรัดกุมและอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงที่เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิด
การทุจริต
สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยม ทําใหคนในปจจุบัน
มุงเนนที่การสรางความร่ํารวยได

การวิเคราะหจุดแข็ง-จุดอาน ดานบุคลากร โดยใชขอมูลจากการวิเคราะห SWOT ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรของสํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน.
เพื่อประกอบการพิจาณาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

จุดแข็ง

จุดออน

๑. คณะผูบริหารและบุคลากรมีความสามารถ
เฉพาะตัวสูง

๑.บุคลากรขาดความกระตือรือรน ในการทํางาน

๓.ผูใตบังคับบัญชาสามารถเรียนสั่งสมประสบการณ
จากผูบังคับบัญชา

๓. การทํางานไมตรงกับตําแหนงกับความรู
ความสามารถ

๔.บุคลากรสวนใหญรักความยุติธรรม

๔. บุคลากรบางสวนยังขาดจิตสํานึก ความรับผิดชอบ
งานในหนาที่

๕.บุคลากรมีความซื่อสัตยสุจริต มีการทํางานเปนทีม

๕. บุคลากรยังมีการจับกลุมเปนกลุมยอย

๖. บุคลากรมีความหลากหลายในประสบการณ

๖.บุคลากร มีการปฏิบัติงานที่หลากหลายหนาที่ ทํา
ใหการปฏิบัติงานไมเต็มความสามารถ และไมมีเวลา
ในการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของ
ทางราชการ

๘. บุคลากรในหนวยงานมีอายุไมมากพรอมเรียนรูสิ่ง
ใหม ๆ และมีความเปนทีม

๘.บุคลากรมีไมเพียงพอไมเปนมืออาชีพขาดทักษะ
ประสบการณในการทํางาน

๙.บุคลากรสายงานหลักมีความมุงมั่นตั้งใจในการ
ทํางานแมไดไดรับการฝกฝน

๙. การจัดวางคนไมเหมาะสมกับงาน

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

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ตามหลั กของรัฐธรรมนู ญฉบั บป จจุ บัน ได บัญญั ติให รัฐจะต องให ความเป นอิ สระแก องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนท องถิ่นเปนหนวยงานหลั กในการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไข
ปญหาในระดับพื้นที่ โดยทองถิ่นตองไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหมีความเขมแข็งในการบริหารโดยอิสระใน
การกําหนดนโยบาย การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและตามหลักของธรรมาภิบาลทองถิ่น นับเปนหัวใจ
สํ าคั ญยิ่ งของการส งเสริ มประชาธิ ปไตยและการกระจายอํ 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 า ร วมบริ ห าร ส งเสริ ม
กระบวนการเรียนรู การเปดเผยขอมูลขาวสาร และสรางระบบเปด (open system) ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่กระทําใหเห็นถึงความโปรงใสในการบริหารงานและความรับผิดชอบ ในจริยธรรมและคุณธรรมของ
ผูบริหารทองถิ่น
เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริหารจัดการโดยยึดหลักกระบวนการมี
สวนรวมและความโปรงใส โดยเปนแบบอยางในแงของการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส และการให ภาค
ประชาสังคม (civil society)เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการของเทศบาลใหมากที่สุด โดยการกระทําที่
เปนแบบอยางที่ดีใหภาคพลเมือง กลุมประชาชน อาสาสมัคร บทบาทสตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีสวนใน
การตัดสินใจในกิจการของเทศบาล ภายใตการบริหารราชการตามแนวทางพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส ความวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ไดทรงตั้ งพระราชปณิ ธานไววา“จะปกครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” พระราชปณิธานไดทรงแสดงออกอยางเปนรูปธรรมผานทางพระดํารัส
เพื่อใหแงคิดตอสังคมไทยในวาระตางๆ และผานทางพระราชจริยาวัตรของพระองคอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
สมควรอยางยิ่งที่คนไทยทุกคนจะนํามาศึกษาเรียนรู ทําความเขาใจและยึดถือเปนแนวทางการดํารงชีวิตและ
การประกอบสั มมาอาชีพเพื่ อความเจริ ญรุงเรืองของตนเองและครอบครัวรวมทั้ งความเจริญก าวหน าของ
ประเทศชาติและสวนรวม โดยมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย สุจริต ที่สมควรอยางยิ่งในการใช
เปนแนวทางในการดําเนินไดแก
“คนที่ ไม มีความสุ จริ ต คนที่ ไม มีค วามมั่ น คง ชอบแต มัก ง าย ไม มีวันที่ 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
“...คนเราถ าพอในความตองการ มันก็มีความโลภน อย เมื่ อมี ความโลภน อยก็ เบี ยดเบี ยนคนอื่ นน อย ถามี
ความคิดอันนี้มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณซื่อตรงไมโลภอยางมาก คนเราก็อยู
เปนสุข...”
พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขามาเฝาฯถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๔๒

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน เมษายน ๒๕๒๘
“...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสุจริตกายสุจริตใจดวยความคิดความเห็นที่เปนอิสระปราศจากอคติ
และด วยความถูก ต องตามเหตุ ตามผล จึงจะชวยให งานบรรลุจุดมุงหมายและประโยชน ที่พึงประสงค โดย
ครบถวนแทจริง...”
“...ขาพเจาใครขอใหทานทั้งหลายจงมั่นอยูในความซื่อสัตยสุจริต ถือเอาประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง เพราะ
คุณธรรมอันนี้เปนมูลฐานอันสําคัญที่จะยังความเจริญ และความเปนปกแผนแกสังคมเปนบอเกิดแหงความ
สามัคคี กลมเกลียว ความซื่อสัตยสุจริตที่วานี้ หมายถึง ความสุจริตซื่อตรงตอหนาที่การงาน ตอตนเองและตอ
ผูอื่นที่เกี่ยวของ มีเจตนาบริสุทธิ์ไมเอารัดเอาเปรียบ สําหรับทานที่ใชวิชากฎหมายยอมกินความถึงการรักษา
ความเปนธรรม ไมบิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมาย เพื่อประโยชนของตนเองดวยความซื่อสัตยสุจริตจะ
เป นเสมื อนหนึ่ งเกราะคุ มภั ยแก ท านตลอดไป ดั งบทพระราชนิ พนธ ในพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล า
เจาอยูหัวที่วา..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 านกลางไดจัดตั้ งศู นย ก ฎหมายชุ มชนเทศบาลตํ าบลบ านกลางขึ้ น โดยมี
วัตถุ ประสงคเพื่ อรับเรื่องราวและรับแจ งเหตุการณ รองทุ กข หรือรองเรียนเรื่องการปฏิบัติงานที่มิชอบหรือ
ทุจริตตอหน าที่ เพื่อเปนการป องกันและแกไขปญหาการทุจริต ในป ๒๕๕๑ เทศบาลตําบลบานกลางไดรับ
รางวัลองค กรปกครองสวนท องถิ่ นที่ มีการบริหารจัดการผานเกณฑ มาตรฐานการประเมิ น ของสํ านั กงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจังหวัดลําพูน ในป ๒๕๕๒ เทศบาลตําบลบานกลาง ไดรับรางวัล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัลสนับสนุน
จากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในป ๒๕๕๓ เทศบาลตําบลบานกลาง ไดรับรางวัล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัลสนับสนุน
จากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในป ๒๕๕๔ เทศบาลตําบลบานกลาง ไดรับรางวัล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัลสนับสนุน
จากสํานั กงานป องกั นและปราบปรามการทุ จริตแหงชาติ และในป ๒๕๕๕ เทศบาลตํ าบลบานกลาง ไดรับ

รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัล
สนับสนุนจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอีกครั้ง
จากการดํ าเนิ น งาน เทศบาลได มีการปฏิ บัติ งานอย างเป นรู ปธรรม มี การต อยอดขยายผล
โครงการ โดยเนนสรางจิตสํานึกและกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สร างกลไกพั ฒ นาระบบการตรวจสอบ ตลอดจนสร างขวั ญกํ าลั งใจให ป ระชาชน พนั ก งานเจ าหน าที่ ให มี
คุณธรรม จริยธรรมไดเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม จึงทําใหเทศบาลไดรับรางวัลจากสํานักงาน ป.ป.ช. เปนปที่สี่
ซึ่งถือเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงแรก ในประเทศที่ไดรับรางวัลดังกลาวสี่ปตอเนื่อง
ดั งนั้ น เพื่ อเป นการสานต อโครงการ กิจกรรม และให ความรูแกเครือข ายป องกันการทุจริต
รวมถึง การริเริ่มปลูกฝงคุณธรรมแกเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป จึงไดดําเนินการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และวินัย สรางตนแบบคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
ยั่ งยื น รวมถึ งขยายผลไปร วมกั บความซื่ อตรง ส งเสริ มให ป ระชาชนเข ามามี ส วนร วมในการป องกั นและ
ปราบปรามการทุ จริ ต จั ดทํ าและขั บ เคลื่ อนมาตรฐานความโปร งใสของเทศบาลตํ าบลบ านกลาง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบ การใชอํานาจ ปองกันและขจัดทุจริต พัฒนากลไกพิทักษทรัพยสินแผนดินพัฒนา
และบั งคั บใช กฎหมายอย างมี ประสิ ทธิภาพ สรางกลไกรองรั บภารกิ จ พั ฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน พัฒนาองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสรางขวัญและกําลังใจบุคลากร จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบานกลาง เพื่อนําเสนอแผนปฏิบัติ
การฯ และผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติฯ ตอคณะกรรมการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ
ดานการปองกันการทุจริต
ทั้งนี้ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน และผลของการปฏิบัติตามแผนดานการปองกันการทุจริต
ของเทศบาลตําบลบ านกลาง มีลักษณะเดนที่ มีความสอดคลองเป น อปท.ตนแบบ 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

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. เพื่อเป นเครื่องมื อที่ ชวยให เทศบาลสามารถดําเนิ นการพั ฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค และ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๔.๒ เพื่อใหเทศบาลใชเปนกรอบในการพิจารณาและเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนา
ดานคุณธรรม ความซื่อตรง โปรงใส
๑.๔.๓ เพื่ อเป นมาตรการที่ แสดงถึ งความเกี่ยวเนื่ องกั นและมีความเขื่ อมโยง ระหวางงบประมาณ
รายจายประจําป กับแผนปฏิ บัติการด านการป องกันการทุจริตที่ มีคุณลั กษณะองค กรปกครองส วนท องถิ่ น
ประกอบกับเพื่ อใหสอดคล องกั บยุ ทธศนาสตรชาติ วาด วยการปองกันและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessmant : ITA) ประกอบดวย ๔ มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑
มิติที่ ๒
มิติที่ ๓
มิติที่ ๔

การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
.......................................

สวนที่ 2

สวนที่ ๒

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 25๖0 - 25๖๔)
ชื่อหนวยงาน.......เทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน........

ป 25๖๑
มิติ

1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

หนวยงาน

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

1.1 การ
สราง
จิตสํานึก

สํานักปลัด

อยูในแผน

เทศบาล

พัฒนาสี่ป

1.1.1 โครงการจัด
งานวันเทศบาล

80,000

๘0,000

๘0,000

๘0,000

หมายเหตุ

หนา ๑๙๐
และความ
ตระหนักทั้ง
ขาราชการ

1.๑.๒ โครงการ
เทศบาล

40,000

40,000

40,000

40,000

กองวิชาการ

อยูในแผน

และแผนงาน

พัฒนาสีป่ 

สีขาว

และฝาย

๑.๑.๓ โครงการ

ประจําของ

พัฒนาคุณธรรมและ

องคกร

จริยธรรมแกบุคลากร

ปกครอง

ในสังกัดเทศบาล

หนา
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

สํานักปลัด

อยูในแผน

เทศบาล

พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๐

สวนทองถิ่น ตําบลบานกลาง
๑.๑.๔ โครงการ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองการศึกษา อยูในแผน

สงเสริม

พัฒนาสี่ป

ขวัญกําลังใจและ

หนา ๑๖๕

ความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพครู

๑.๑.๕ โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
ในสังกัดเทศบาล

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

สํานักปลัด

อยูในแผน

เทศบาล

พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๐

ตําบลบานกลาง
๑.๑.๖ มาตรการ
“สงเสริมการปฏิบัติ
งานตามประมวล
จริยธรรมคุณธรรม

-

-

-

-

- สํานักงาน
ปลัดเทศบาล
- กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

ของเทศบาลตําบล
บานกลาง”
๑.๑.๗ มาตรการ

-

-

-

-

-ทุกกอง

“สงเสริมสราง

ไมใช
งบประมาณ

องคความรู
ดานการตอตาน
การ
ทุจริต”
๑.๑.๘ กิจกรรมให

-

-

-

-

ความรูเรื่อง

-กองวิชาการ

ไมใช

และแผนงาน

งบประมาณ

-กองวิชาการ

ไมใช

และแผนงาน

งบประมาณ

ผลประโยชน
ทับซอนของเทศบาล
๑.๑.๙ มาตรการ

-

-

-

-

“จัดทําคูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน”

ป 25๖๑
มิติ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑.๑.๑๐ มาตรการ

-

-

-

-

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

-กองวิชาการ

หมายเหตุ

ไมใช

“ปลูกฝงองคความรู

และแผนงาน

งบประมาณ

ใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับ
Conflict
of Interest”
๑.๑.๑๑ โครงการ

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สํานัก

บริหารจัดการดาน
ฝกอบรมและ

ปลัดเทศบาล

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๙

การเดินทาง
ปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสังกัด
เทศบาล
๑.๑.๑๒ โครงการ

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ สํานัก

พัฒนาศักยภาพ

ปลัดเทศบาล

ผูบริหาร สมาชิก

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๙

สภาทองถิ่น และ
ผูนําทองถิ่น
๑.๑.๑๓ โครงการ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

อบรมสัมมนา

สํานัก

อยูในแผน

ปลัดเทศบาล

พัฒนาสี่ป

เชิงปฏิบัติการ

หนา ๒๐๑

ผูบริหารเทศบาล
ตําบลบานกลาง
๑.๑.๑๔ โครงการ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ปฐมนิเทศพนักงาน

สํานัก

อยูในแผน

ปลัดเทศบาล

พัฒนาสี่ป

จางในสังกัดเทศบาล
๑.๑.๑๕ โครงการ
พัฒนาศักยภาพ

หนา ๒๐๒
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองคลัง

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป

การจัดเก็บรายได
๑.๑.๑๖ โครงการ

หนา ๒๐๓
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองคลัง

อยูในแผน

จัดทําแผนที่ภาษี

พัฒนาสี่ป

และทะเบียน

หนา ๒๐๓

ทรัพยสิน
๑.๑.๑๗ โครงการ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานัก

ฝกอบรมทบทวน

ปลัดเทศบาล

อปพร.

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๕

ตําบลบานกลาง
๑.๑.๑๘ โครงการ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

พัฒนาศักยภาพ

สํานัก

อยูในแผน

ปลัดเทศบาล

พัฒนาสี่ป

เจาหนาที่ปองกัน

หนา ๒๐๕

และบรรเทา
สาธารณภัย
ของเทศบาล
ตําบลบานกบลาง

ป 25๖๑
มิติ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑.๑.๑๙ โครงการ
พัฒนาศักยภาพ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก

อยูในแผน

ปลัดเทศบาล

พัฒนาสี่ป

เจาหนาที่เทศกิจ

หนา ๒๐๕

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

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

กองวิชาการ

อยูในแผน

และแผนงาน

พัฒนาสี่ป
หนา ๒๑๖

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

กองการศึกษา อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๖๖

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

โครงการ ๕ ส.

สํานัก

อยูในแผน

ปลัดเทศบาล

พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๙

ป 25๖๑
มิติ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

หนวยงาน

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

1.2 การ
สรางจิต

กองวิชาการ

1.2.1 กิจกรรม
"วันรณรงคความ

-

-

-

-

หมายเหตุ

ไมใชงบ

จิตสํานึก
และความ

ซื่อตรงของสังคมไทย"

ตระหนัก

๑.๒.๒ โครงการ

แก
ประชาชน

วันสําคัญทางศาสนา

ทุกภาค

1.2.๓ โครงการ
เสริมสรางความรู
ความเขาใจ เรื่อง
ประชาธิปไตยและการ
มีสวนรวมของ
ประชาชน

๔0,000

๑.๒.๔ โครงการ

๕0,000

สวนใน
ทองถิ่น

และแผนงาน ประมาณ
๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

กองการศึกษา อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๖

๔0,000

๔0,000

๔0,000

สํานัก

อยูในแผน

ปลัดเทศบาล

พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๖

๕0,000

๕0,000

เสริมสรางความ

๕0,000

สํานัก

อยูในแผน

ปลัดเทศบาล

พัฒนาสี่ป

สามัคคีปรองดอง

หนา ๑๙๖

ของประชาชนใน
เขตพื้นที่ตําบล
บานกลาง
๑.๒.๕ โครงการ
พัฒนาศักยภาพ

๑,๐๐๐,๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม

และคุณภาพ

พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๔

ชีวติ ผูสูงอายุ
ในโรงเรียน
ปจฉิมาลัย
๑.๒.๖ โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพ
ชีวิตสตรีใน
โรงเรียน
มัชฌิมาลัย

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม

พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๕

๑.๒.๗ โครงการ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เฝาระวังการคา

กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม

มนุษยคุมครอง

พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๘

เด็กในชุมชนและ
การปองกันความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี
และบุคคลใน
ครอบครัว
๑.๒.๘ โครงการ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

กองคลัง

ชําระภาษีดวยใจ
โปรงใส ตรงเวลา

พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๔

ป 25๖๑
มิติ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑.๒.๙ โครงการ
ฝกอบรมคาย
ครอบครัวคุณธรรม
อิ่มรัก ปนสุข

อยูในแผน

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม

พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๒

๑.๒.๑๐ โครงการ

-

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

อบรมใหความรู
กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับแหลงน้ํา
สาธารณะ การบุก
รุกลําน้ําสาธารณะ
ในเขตพื้นที่ตําบล
บานกลาง
๑.๒.๑๑ โครงการ

หนา ๑๔๕

-

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ศักยภาพผูนํา
ทองถิ่น คณะทํางาน
ศูนยพัฒนา
ครอบครัวและสภา
เด็ก และเยาวชน
ตําบลบานกลาง

กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม

พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๘

ป 25๖๑
มิติ

กองสาธารณสุขและ
อยูในแผน
สิ่งแวดลอม
พัฒนาสี่ป

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

หนวยงาน

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.3 การปลุก 1.3.1 โครงการ
จิตสํานึกและ เทศบาลสีขาว
สรางความ
ตระหนักแก
เด็กและ

กองวิชาการ
และแผนงาน

อยูในแผน
พัฒนาสามป
(เพิ่มเติม)
หนา ๑๖

๔0,000 ๔0,000

๔0,000

๔0,000

เยาวชน

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

๑.๓.2 โครงการ
โรงเรียนสีขาว
"โตไปไมโกง"

50,000

50,000-

50,000

50,000

กองวิชาการ
และแผนงาน

๑.๓.3 การจัด
กิจกรรม"วันรณรงค
ความซื่อตรงของ
สังคมไทย''
๑.๓.๔ โครงการ
การบริหารจัดการ
โรงเรียนเทศบาล ๑
บานกลาง
"รูปแบบโรงเรียน
เล็กในโรงเรียนใหญ''
๑.๓.๕ กิจกรรม
"หมูบานคุณธรรม"

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

-

-

-

กองการศึกษา ใชงบบริหาร
(โรงเรียน
จัดการของ
เทศบาล ๑
โรงเรียน
บานกลาง)

-

-

-

๑.๓.๖ กิจกรรม
”หองเรียน
คุณธรรม”

-

-

-

-

๑.๓.๗ โครงการ
วันเด็กแหงชาติ

๑๐0,000

๑๐0,000- ๑๐0,000

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

๑.๓.๘ โครงการเขา
รวมชุมนุมลูกเสือ
ระดับเขตและ
ระดับประเทศ

๓๐,๐๐๐

๑.๓.๙ โครงการ
ฝกอบรมเสริม
เพิ่มรายไดแก
กลุมเยาวชนตําบล
บานกลาง

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐-

๓๐,๐๐๐

๑๐
0,000

อยูในแผน
พัฒนาสามป
(เพิ่มเติม)
หนา ๑๖
ไมใชงบ
ประมาณ

ใชงบบริหาร
จัดการของ
โรงเรียน
ใชงบบริหาร
จัดการของ
โรงเรียน

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๕๗
๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๖๑

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ

สังคม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๔

ป 25๖๑

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

หนวยงาน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑.๓.๑๐ โครงการ
พัฒนาระบบงาน
คุมครองเด็กชุมชนใน
ตําบลบานกลาง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม

พัฒนาสี่ป

หนา ๑๒๖
๑.๓.๑๑ โครงการ
เสริมสรางทักษะชีวิต
แกเด็กและเยาวชน
ตําบลบานกลาง

๑๐๐,๐๐๐

๑.๓.๑๒ โครงการ

๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

สังคม

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม

พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๒

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม

พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๓

บานกลาง
๑.๓.๑๔ โครงการ

พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๒

พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในชุมชน
๑.๓.๑๓ โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
เยาวชนตําบล

กองสวัสดิการ อยูในแผน

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

วันเยาวชนแหงชาติ

กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม

พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๕

๑.๓.๑๕ โครงการ
สงเสริมพุทธศาสนา
แกเด็ก เยาวชน
และประชาชนตําบล
บานกลาง

๑๘๐,๐๐๐

๑.๓.๑๖ โครงการ
สงเสริมสุนทรียดาน
ศิลปะ ดนตรี
นาฎศิลปแกเด็กและ
เยาวชน

๑๕๐,๐๐๐

๑.๓.๑๗ โครงการ

๓๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

พัฒนาสี่ป
หนา ๑๔๐
๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

กองการศึกษ อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๔๒

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
๑.๓.๑๘ โครงการ

กองการศึกษา อยูในแผน

กองการศึกษา อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๕๙

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

กองการศึกษา อยูในแผน

สงเสริมความ

พัฒนาสี่ป

ประพฤตินักเรียน

หนา ๑๕๙

๑.๓.๑๙ โครงการ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองการศึกษา อยูในแผน

Summer Camp

พัฒนาสี่ป
หนา ๑๖๐

มิติ ๑

รวม .......๔......มาตรการ .

๕,๖๔๐,๐๐๐

๕,๖๔๐,๐๐๐

๕,๖๔๐,๐๐๐

ป 25๖๒

ป 25๖๓

๕,๖๔๐,๐๐๐

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

ป 25๖๑
มิติ

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

ป 25๖๔

หนวยงาน

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

๒.๑ แสดง
เจตจํานง
ทาง
การเมืองใน
การตอตาน
การทุจริต
ของผูบริหาร

๒.๑.๑ กิจกรรม
ประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหารของ
เทศบาลตําบล
บานกลาง
๒.๑.๒ กิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ
ปฏิญญา ๓ ฝายของ
ผูบริหาร “สังคมไทย

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

๒.๒
มาตรการ
สรางความ
โปรงใสใน
การปฏิบัติ
ราชการ

มีวินัย และยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม
ทุกภาคสวนรวมใจ
กันปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต”
๒.๑.๓ กิจกรรม
“การจัดทําประมวล
จริยธรรม”ของ
ขาราชการเทศบาล
ตําบลบานกลาง
เพื่อใชเปนแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี
๒.๒.๑ มาตรการ
การสรางความ
โปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล
๒.๒.๒ มาตรการ
ออกคําสั่งมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี
ตําบลบานกลาง
ปลัดทศบาล
รองปลัดเทศบาล
และหัวหนา
สวนราชการ

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

ป 25๖๑
มิติ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒.๒.๓ กิจกรรม
“การสรางความ
โปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน”
๒.๒.๔ กิจกรรม
“ควบคุมการเบิก
จายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจํา”

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

สํานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

-

-

ทุกสํานัก/กอง ไมใช
งบประมาณ

๒.๒.๕ กิจกรรม
“การพัฒนาแผน
และกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
๒.๒.๖ กิจกรรม
“การสรางความ
โปรงใสในการใช
จายเงิน
งบประมาณ”
๒.๒.๗ กิจกรรม
“เผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการ
จัดซื้อจัดจาง”
๒.๒.๘ กิจกรรม
“การจัดบริหาร
สาธารณะและการ
บริการประชาชน
เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชน
โดยเทาเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ
๒.๒.๙ มาตรการ
“ปองกันและการ
ทุจริตและสราง
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานทะเบียน
ราษฎร

-

-

-

-

กองคลัง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

กองคลัง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

กองคลัง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ทุกสํานัก/กอง ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ป 25๖๑
มิติ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒.๒.๑๐ โครงการ
สํารวจความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ

-

๒.๒.๑๑ กิจกรรม
“การใชบัตรคิวใน

-

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองวิชาการ

ไมใช

และแผนงาน

งบประมาณ

กองคลัง

ไมใช

การติดตอราชการ
๒.๒.๑๒ มาตรการ
“ยกระดับคุณภาพ
การบริการ
ประชาชน”

งบประมาณ
-

-

-

ทุกสํานัก/กอง ไมใช
งบประมาณ

ป 25๖๑
มิติ

-

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

หนวยงาน

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

๒.๓
มาตรการ
การใชดุลย
พินิจ
และใช
อํานาจ
หนาที่ให
เปนไปตาม
หลักการ
บริหาร

หมายเหตุ

๒.๓.๑ “กิจกรรม
“การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

-

-

-

ทุกสํานัก
/กอง

ไมใช
งบประมาณ

๒.๓.๒ มาตรา” การ มอบอํานาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการเพื่อ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
๒.๓.๓ มาตรการ
-

-

-

-

ทุกสํานัก
/กอง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

กองวิชาการ

ไมใช

กิจการ
“มอบอํานาจของ
บานเมืองที่ดี นายกเทศมนตรี
ตําบลบานกลาง
๒.๓.๔ มาตรการ
“มอบอํานาจเจา
พนักงานทอง
ถิ่นตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒
๒.๓.๕ มาตรการ
“การออกคําสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ
๒.๔ การเชิด ๒.๔.๑ โครงการเชิด ๑๕,๐๐๐
ชูเกียรติแก ชูเกียรติพนักงาน
หนวยงาน/ เทศบาล
บุคคลในการ ลูกจางประจํา และ
ดําเนิน
พนักงานจางของ
กิจการการ เทศบาลตําบล
ปฏิบัติ
บานกลาง
ปฏิบัติตนให ผูมีคุณธรรมและ
เปนที่
จริยธรรม
ประจักษ
ในการปฏิบัติ
ราชการ
และใหบริการ
ประชาชน
ดีเดนประจําป

ป 25๖๑
มิติ

“ยกยองบุคคลสําคัญ

งบประมาณ

-

-

-

กองชาง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

กองวิชากา
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

สํานัก
ปลัดเทศบาล

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๒

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒.๔.๒ โครงการ
๓๐,๐๐๐
“สงเสริมและยกยอง
คนดี (คนดีศรีบาน
กลาง)
๒.๔.๓ กิจกรรม

และแผนงาน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองวิชาการ
และแผนงาน

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๓

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ดานการเมือง
การปกครอง”
๒.๔.๔ กิจกรรม

กองสวัสดิการ

“ยกยองผูสูงอายุที่
ทําคุณประโยชน
ดานการสงเสริมและ
พัฒนา

การสังคม

ผูสูงอายุ"
๒.๔.๕ กิจกรรม

กองสวัสดิการ

“ยกยองบุคคล
สําคัญดานการ
พัฒนาบทบาทสตรี"

สังคม

๒.๔.๖ กิจกรรม

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

“ยกยองบุคคล
สําคัญดาน
สาธารณาสุข
มูลฐาน"
๒.๔.๗ กิจกรรม

กองการศึกษา

“ยกยองปราชญ
ชาวบานและภูมิ
ปญญาทองถิ่น”
๒.๔.๘ กิจกรรม

กองสวัสดิการ

“ยกยองกลุมอาชีพ
ยั่งยืนสืบสานภูมิ
ปญญาทองถิ่น”

สังคม

๒.๔.๙ กิจกรรม

กองการศึกษา

“ยกยองบุคคลที่
ประสบความสําเร็จ
ในดานการศึกษา”
๒.๔.๑๐ กิจกรรม

กองสวัสดิการ

“ยกยองครอบครัว
อบอุนไรความ

สังคม

รุนแรง”

ป 25๖๑
มิติ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

หนวยงาน

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

๒.๕
มาตรการ
จัดการใน

๒.๕.๑ มาตรการ
“จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”

-

-

-

ทุกสํานัก
/กอง

ไมใช
งบประมาณ

กรณีได
ทราบหรือ
รับแจงหรือ
ตรวจสอบ
พบการ
ทุจริต

๒.๕.๒ กิจกรรม
“ใหความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบที่
ดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลการ

-

-

-

ทุกสํานัก
/กอง

ไมใช
งบประมาณ

หมายเหตุ

ปฏิบัติราชการของ
เทศบาล
๒.๕.๓ มาตรการ

-

-

-

-

ทุกสํานัก
/กอง

ไมใช
งบประมาณ

๒.๕.๔ กิจกรรม
“กระบวนการรับ
เรื่องรองทุกข
รองเรียน ของ
คณะทํางาน
เครือขายศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกข
รองเรียน ตําบลบาน
กลาง”

-

-

-

ทุกสํานัก
/กอง

ไมใช
งบประมาณ

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

“ใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ”

รวม

......๑๐........มาตรา ๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
.......๒๒......กิจกรรม
........ ๒.....โครงการ
รวม ๓๔ มาตรา/
กิจกรรม/โครงการ
รวมเปนเงินทั้งหมด
๑๘๐,๐๐๐ บาท
ป 25๖๑
มิติ

๓.การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

หนวยงาน

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

๓.๑ จัดใหมี
และเผยแพร
ขอมูล
ขาวสารใน
ชองทางที่
เปนการ
อํานวยความ
สะดวกแก
ประชาชนได
มีสวนรวม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ

๓.๑.๑ มาตรการ
“ปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลบาน
กลางใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
๓.๑.๒ กิจกรรม
“การออกระเบียบ
จัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
ตําบลบานกลาง
๓.๑.๓ กิจกรรม
-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

กองวิชาการ

ไมใช

ตามอํานาจ
หนาที่ของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น
ไดทุก
ขั้นตอน

“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
ทรัพยสินของ
เทศบาล
๓.๑.๖ มาตรการ
“จัดใหมีชอ งทางที่
ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของ
เทศบาล
๓.๑.๗ กิจกรรม
“สื่อประชาสัมพันธ”

-

-

-

กองวิชากา
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-กองคลัง
-กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓.๑.๘ โครงการ
บอรด
ประชาสัมพันธการ
จัดซื้อจัดจาง เพื่อ
เปนการแจงผลการ
จัดซื้อจัดจาง
ประจําเดือนของ
เทศบาลตําบล
บานกลางใหมีการ
รับทราบโดยทั่วกัน
ทีจ่ ะมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล
เปนประจําเดือน

งบประมาณ

-

ป 25๖๑
มิติ

และแผนงาน

-

-

-

-

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

๓.๑.๙ กิจกรรม
“ประชาสัมพันธ
ขาวสารทางเสียง
ตามของเทศบาล
ตําบล
บานกลาง”
๓.๑.๑๐ กิจกรรม “จัดตั้งศูนยปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต” เพื่อเปนชอง
ทางการรับแจง
เหตุการณประพฤติ
มิชอบ และ
ดําเนินการทาง
ทันทวงที
แตไดรับความพึง
พาตอการใหบริการ
และการเขามารับ
การบริการ ที่มีการ
แนะนําบอกตอ หรือ
การกลับเขารับรับ
การบริการอยาง
ตอเนื่อง ที่มีจํานวน
มากขึ้นเรื่อยๆ

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

ป 25๖๑
มิติ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3.1.๑1 โครงการ
เผยแพร
กฎหมายในชีวิต
ประจําวัน
สําหรับประชาชน

-

-

๕๐,๐๐๐

3.1.๑๒ กิจกรรม
“มุมคุณธรรมตําบล
บานกลาง”
3.1.๑๓ โครงการ
ภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสารและ

-

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

๕๐,๐๐๐

กองวิชาการ
และแผนงาน

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๐

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

๓๐,๐๐๐

กองวิชาการ
และแผนงาน

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๑๗

ประชาสัมพันธ เพื่อ
รองรับประชาชม
เศรษฐกิจอาเซียน
3.1.๑๔ โครงการ
สงเสริมความรูดาน
กฎหมาย(กฎหมาย
รายเดือน)
3.1.๑๕ โครงการ
สงเสริมการอาน
ความรูในหองน้ํา
(Toilet
knowledge)
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

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

กองวิชาการ
และแผนงาน

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๒

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

กองวิชาการ
และแผนงาน

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๐
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๐

๑๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ป 25๖๑
มิติ

๓๐,๐๐๐

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๕

หนวยงาน

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

๓.๒ การรับ
ฟงความ
คิดเห็น การ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
รองเรียน
รองทุกขของ
ประชาชน

กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๑
กองวิชาการ อยูในแผน
และแผนงาน พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๗
กองวิชาการ อยูในแผน
และแผนงาน พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๑

๓.๒.๑ โครงการจัด
๕๐,๐๐๐
ทําแผนชุมชน ๑๒
หมูบาน
๓.๒.๒ โครงการ
๕๐,๐๐๐
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
๓.๒.๓ โครงการ
๑๒๐,๐๐๐
เทศบาลพบ
ตําบล
บานกลางพบ
ประชาชน
๓.๒.๔ กิจกรรม
“จัดตั้งศูนยรองทุกข
รองเรียน” เพื่อเปน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

หมายเหตุ

ไมใช
งบประมาณ

การ
บริหารจัดการปญหา
ของพี่นองประชาชน
อยางเบ็ดเสร็จและ
เปนไปอยางรวดเร็ว
๓.๒๕ มาตรการ
“แกไขเหตุเดือดรอน
รําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม”

-

ป 25๖๑
มิติ

-

ป 25๖๒

-

ป 25๖๓

ป 25๖๔

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

ไมใช
งบประมาณ

หนวยงาน

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

๓.๓ การ
สงเสริมให
ประชาชนมี
สวนรวม
บริหาร
กิจการของ
ปกครอง
สวนทองถิ่น

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช

๓.๓.๑ มาตรการ
แตงตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบานกลาง
๓.๓.๒ กิจกรรม
“การประชุม
ประชาคมหมูบาน
และประชาคมตําบล
ประจําป”
๓.๓.๓ กิจกรรม
“การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทํา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

งบประมาณ

งบประมาณ

กองสวัสดิการ ไมใช
สังคม

งบประมาณ

แผนชุมชน”
๓.๓.๔ กิจกรรม
“การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ”

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 25๖๑

-

-

ป 25๖๒

-

ป 25๖๓

ป 25๖๔

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
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

ทุกสํานัก/กอง ไมใช
งบประมาณ

๓.๓.๕ กิจกรรม
“การติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาล”
๓.๓.๖ มาตรการ
“แตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเขารวม
เปนคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง”
๓.๓.๗ กิจกรรม
“การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาของ
เทศบาลและสมาคม
ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๑
บานกลาง

มิติ

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช

- กองชาง
-กองคลัง

ไมใช

- กอง
การศึกษา
-โรงเรียน
เทศบาล ๑
บานกลาง

ไมใช

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

กองวิชาการ
และแผนงาน

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๙๑

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองวิชาการ
และแผนงาน

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

สํานัก
ปลัดเทศบาล

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๑

๓.๓.๑๒ โครงการ
เสริมสรางความรู
ดานเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓.๓.๑๓ โครงการ
ยอนรอยตามวิถี
ชุมชนคนบานกลาง
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓.๓.๑๔ โครงการ
สงเสริมแหลง
ทองเที่ยวชุมชนใน
ตําบลบานกลาง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๑

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๑

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๓.๓.๑๕ โครงการ ๑๕๐,๐๐๐
ฝกอบรมอาชีพทั้ง
๑๒ หมูบานในตําบล
บานกลาง
๓.๓.๑๖ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐
สงเสริมและพัฒนา
กลุมอาชีพในตําบล
บานกลาง
๓.๓.๑๗ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐
รวมพลังแผนดินขจัด
สิ้นยาเสพติด

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

-กอง
สวัสดิการ
สังคม
-กองวิชาการ
และแผนงาน
กองสวัสดิการ
สังคม

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๓

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

ป 25๖๔

หนวยงาน

ป 25๖๑
มิติ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓.๓.๑๘ โครงการ
เสริมสรางเครือขาย
จิตอาสาพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
เพื่อชวยเหลือ
ผูพิการตําบล
บานกลาง (อพมก.)
๓.๓.๑๙ โครงการ
เสริมสรางเครือขาย
อาสาสมัครผูสูงอายุ
(อผส.) ตําบล
บานกลาง
๓.๓.๒๐ โครงการ
พัฒนาวิทยากร

ผูรับผิดชอบ

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๒
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๒

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๕

หมายเหตุ

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๖

๓๖,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๗

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม
พัฒนาสี่ป

กระบวนการเพื่อ
พัฒนาชุมชน
๓.๓.๒๑ โครงการ
เสริมสรางสายใยรัก
ถักทอสายใย
ครอบครัว
๓.๓.๒๒ โครงการ
สืบสายประเพณี
ลอยกระทง
๓.๓.๒๓ โครงการ
สรงน้ําพระธาตุ
หริภุญชัย
๓.๓.๒๔ โครงการ
สืบสานประเพณี
สงกรานต
๓.๓.๒๕ โครงการ
สงเสริมการเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่น
๓.๓.๒๖ โครงการ
เทศบาลลําไยผลไม
มหัศจรรย
๓.๓.๒๗ โครงการ
สงเสริม
ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรม

หนา ๑๒๙
๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

กองสวัสดิการ อยูในแผน
สังคม
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๒๙

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

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

ป 25๖๑
มิติ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓.๓.๒๘ โครงการ
เปดบานผอเมือง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓.๓.๒๙ โครงการ
ทุนทางวัฒนธรรม

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓.๓.๓๐ โครงการ
เรารักษสิ่งแวดลอม

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๓.๓.๓๑ โครงการ
ชุมชนนาอยูหมูบาน
นามอง

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๓.๓.๓๒ โครงการ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองการศึกษา อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๓๙
กองการศึกษา อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๔๒
กอง
อยูในแผน
สาธารณสุข
พัฒนาสี่ป
และ
หนา ๑๔๔
สิ่งแวดลอม
กอง
อยูในแผน
สาธารณสุข
พัฒนาสีป่ 
และ
หนา ๑๔๔
สิ่งแวดลอม
กอง
อยูในแผน

เฝาระวังคุณภาพ
แหลงน้ําธรรมชาติ
และประปาหมูบาน
๓.๓.๓๓ โครงการ
คลองสวยน้ําใส

มิติ

สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

พัฒนาสี่ป
หนา ๑๔๖

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๓.๓.๓๔ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐
พัฒนาภูมิทัศนสอง
ฝงริมน้ําสาธารณะ
โดยการมีสวนรวม
ของประชาชน
๓.๓.๓๕ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๓.๓.๓๖ โครงการ ๔๐,๐๐๐
สงเสริมความรวมมือ
การจัดการศึกษา
โดยโรงเรียนเปนฐาน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

กองการศึกษา อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๕๗

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

กองการศึกษา อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๕๘

๓.๓.๓๗ โครงการ ๓๐,๐๐๐
บริหารจัดการโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
(SBM)

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

กองการศึกษา อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๖๒

ป 25๖๑
ป 25๖๒
ป 25๖๓
ป 25๖๔
ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓.๓.๓๘ โครงการ
เสริมสรางความ
เขมแข็งและเพิ่ม
ศักยภาพของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
๓.๓.๓๙ โครงการ
หนวยสาธารณสุข
เคลื่อนที่เพื่อ
คุณภาพชีวิต
ประชาชนตําบล
บานกลาง
๓.๓.๔๐ โครงการ
พัฒนาราน
เสริมสวย-แตงผม
ตําบลบานกลาง

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๔๖
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๔๘

หมายเหตุ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองการศึกษา อยูในแผน
(โรงเรียน
พัฒนาสี่ป
เทศบาล ๑
หนา ๑๖๓
บานกลาง)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๑

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๑

๓.๓.๔๑ โครงการ
ทีพ่ ักอาศัยเชิง
พาณิชยนาอยู

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

-

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓.๓.๔๒ โครงการ ตลาดสดนาซื้อตําบล
บานกลา

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

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 บาน
กลาง

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

-

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

ป 25๖๑

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

หนวยงาน

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๑

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๔

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๒
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๒
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๓
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๓

๓.๓.๔๗ โครงการ ๖๐,๐๐๐
พัฒนาดาน
สุขาภิบาลใน
สถานที่จําหนาย
อาหาร และสะสม
อาหาร
๓.๓.๔๘ โครงการ คลินิคชุมชนอบอุน
ตําบลบานกลาง

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๔

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๕

๓.๓.๔๙ โครงการ ๒๐,๐๐๐
อาหารปลอดภัยไม
ใชน้ํามันทอดซ้ํา

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๕

มิติที่ ๓

รวม

๓.๓.๕๐ โครงการ ๓๕๐,๐๐๐
มหกรรมสราง
เสริมสุขภาพตําบล
บานกลาง
๓.๓.๕๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐
อย.นอยใน
โรงเรียน

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓.๓.๕๒ โครงการ ชุมชนสุขภาพดีขับ
ขี่ปลอดภัย

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๓.๓.๕๓ โครงการ
ปองกันและ
ควบคุมจากโรค
อุบัติใหม
๓.๓.๕๔ โครงการ
ปองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา
๓.๓.๕๕ โครงการ
ปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก
๓.๓.๕๖ โครงการ
พัฒนาระบบ
การแพทยฉุกเฉิน
เทศบาลตําบล
บานกลาง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

......๖.....
มาตรการ ......
๑๓..กิจกรรม

๔,๘๘๖,๐๐๐

๗,๒๑๖,๐๐๐

๗,๒๑๖,๐๐๐

๗,๒๑๖,๐๐๐

.... ๖๑..โครงการ
รวม ๘๐ มาตรา/
กิจกรรม/
โครงการ
รวมเปนเงินทั้งหมด

๒๖,๕๓๔,๐๐๐

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๖
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๖
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๗
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๗
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๗
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๘
อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๑๘๘

ป 25๖๑
มิติ

๔. การ
เสริมสราง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

หนวยงาน

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

๔.๑ มีการ
จัดวางระบบ
และรายงาน
การควบคุม

๔.๓.๔ มาตรการ
“การวางระบบ
ควบคุมภายในของ
เทศบาลตําบล
บานกลาง”
ภายใน
๔.๑.๒ กิจกรรม
ตามที่คณะ “การจัดทํารายงาน
กรรมการ
การควบคุมภายใน
ตรวจเงิน
๔.๑.๓ กิจกรรม
แผนดิน
“ติดตามประเมินผล
กําหนด
การระบบควบคุม
ภายใน
๔.๒ การ
๔.๒.๑ กิจกรรม
สนับสนุนให “การรายงานผลการ
ภาค
ใชจายเงินให
ประชาชนมี ประชาชนไดรับ
สวนรวม
ทราบ
มีสวนรวม ๔.๒.๒ กิจกรรม
ตรวจสอบ “การมีสวนรวมของ

-

-

-

-

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ทุกสํานัก
/กอง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ทุกสํานัก
/กอง

ไมใช
งบประมาณ

การปฏิบัติ
หรือการ
บริหาร
ราชการตาม
ชองทางที่
สามารถ
ดําเนิน
การได

ประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ
การจาย และการ
ใชประโยชน
ทรัพยสินของ
เทศบาลตําบล
บานกลาง
๔.๒.๓ กิจกรรม
“การจัดหา
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน
๔.๓.๔ กิจกรรม
“การพัฒนา
เครือขายศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกข
รองเรียนตําบล
บานกลาง”

-

-

-

-

-กองชาง
-กองคลัง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

ป 25๖๑
มิติ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔.๓ การ
สงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบ
ของสภา
ทองถิ่น

๔.๓.๑โครงการ

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ สํานัก

พัฒนาศักยภาพ

ปลัดเทศบาล

ผูบริหาร สมาชิก

หมายเหตุ

อยูในแผน
พัฒนาสี่ป
หนา ๒๐๑

สภาทองถิ่น และ
ผูนําทองถิ่น
๔.๓.๒ กิจกรรม
“การสงเสริม
สมาชิกสภาเทศบาล
ใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติของ

-

-

-

-

สํานัก

ไมใช

ปลัดเทศบาล

งบประมาณ

ฝายบริหาร
๔.๓.๓ กิจกรรม

-

-

-

-

“การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล

สํานัก

ไมใช

ปลัดเทศบาล

งบประมาณ

บานกลาง”

ป 25๖๑
มิติ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

หนวยงาน

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

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

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

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงให
มในการจัดกิจกรรม
ฯ
๓. เครือขายหมูบาน
คุณธรรม ของ
โรงเรียนเทศบาล ๑
บานกลาง
๔. เครือขายกลุม
สภาวัฒนธรรมตําบล
บานกลาง
๕. เครือขาย
คณะทํางานศูนย
พัฒนาครอบครัว
และเสริมสราง
เครือขายครอบครัว
คุณธรรม
๖. เครือขายการ
ปองกันการทุจริต
และความซื่อตรงใน
ตําบล
บานกลาง

ป 25๖๑
มิติ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

ภารกิจตาม โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มิติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(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.จังหวัด
เชียงใหม จํานวน
๕ แหง คือ ๑) อบต.
บานกลาง เชียงใหม
๒) อบต. มะขุน
หวาน ๓) อบต.กึ๊
ดชาง ๔) อบต.ดอน
แกว ๕) ทต.บาน
กลาง ลําพูน ใน
บันทึกความเขาใจวา
ดวยความรวมมือการ
ดําเนินงาน โครงการ
"การพัฒนาดัชนีชี้วัด
ความซื่อตรงของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อยกระดับ
ความอยูดีมีสุขของ
ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจําป ๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๙
กุมภาพันธ ๒๕๕๗
ที่ผานมา

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ
แตมี
มาตรการ
ดําเนินงาน

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

ป 25๖๑
มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

งบประมาณ งบประมา งบประมาณ งบประมาณ
ณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๙. ขยายเครือขาย
อปท. รวมกับศูนย
คุณธรรม(องคการ
มหาชน) หนวยงาน
องคกรภาคีและ
เครือขายอปท. จํานวน
๓๘ องคกร โดยบันทึก
ความรวมมือ เมื่อวันที่
๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
โดยใหความรวมมือ ใน
โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ใน
อปท.
วัตถุประสงคความ
รวมมือเพื่อความ
รวมมือในการสงเสริม
สนับสนุน การสราง
กลไกใหเกิดกระบวนการ
ขับเคลื่อน คุณธรรม
จริยธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อยางเปนรูปธรรม และ
กระบวน
การพัฒนา ยกระดับ
แหลงเรียนรู ดาน
คุณธรรมตนแบบ รวมถึง
การรวบรวมองคความรู
นวัตกรรมดานการ
สงเสริมคุณธรรม
ความซื่อตรงในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
สูเปาหมาย
การเปน "องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตนแบบดานความ
ซื่อตรง" เพื่อเปน
แบบอยางใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อื่นๆตอไป

-

-

-

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมใช
งบประมาณ

ป 25๖๑
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

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. วัตถุประสงค
ความรวมมือ
เพื่อความรวมมือใน
การสงเสริม
สนับสนุน การสราง
กลไกใหเกิด
กระบวนการ
ขับเคลื่อน คุณธรรม
จริยธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อยางเปนรูปธรรม
และระบวนการพัฒนา
ยกระดับแหลงเรียนรู
ดานคุณธรรมตนแบบ
รวมถึงการรวบรวม
องคความรูนวัตกรรม
ดานการสงเสริม
คุณธรรม ความ
ซื่อตรงในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
สูเปาหมายการเปน
"องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตนแบบดาน
ความซื่อตรง" เพื่อเปน
แบบอยางใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อื่นๆตอไป

(บาท)

(บาท)
-

(บาท)
-

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

(บาท)
-

กองวิชาการ
และแผนงาน

หมายเหตุ

ป 25๖๑
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

10. เครือขาย อปท. เทศบาลตําบลบาน
กลางไดขยายไปยัง
อปท.ในจังหวัดลําพูน
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.แม
ทา จ.ลําพูน
9) ทต.แมแรง อ.ปา
ซาง จ.ลําพูน
10) ทต.บานธิ อ.
บานธิ จ.ลําพูน
11) ทต.มะเขือแจ อ.
เมือง จ.ลําพูน

(บาท)

(บาท)
-

(บาท)
-

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

(บาท)
-

กองวิชาการ
และแผนงาน

หมายเหตุ

ป 25๖๑
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 ครั้ง
ที่ 8 ณ อิมเพคอารินา
เมืองทองธานี เสนอ
ผลงานดานคุณธรรม
จริยธรรม และรางวัล
อปท.ตนแบบ ดานการ
ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมตอบ
แบบสอบถาม เพื่อรับ
ของที่ระลึกและรวม
เขียนความดีลงในใบ
โพธิ์

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ป 25๖๑
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ติดตนไมคุณธรรม ซึ่ง
มีผูเขาชมในงาน
นิทรรศการ ในบูธของ
เทศบาลตําบลบาน
กลางและรวมกิจกรรม
ราวประมาณ 300
คน

รวม

.......๓........มาตรา
......๑๐........กิจกรรม
....... ๑........โครงการ
รวม ๓ มาตรการ ๑๐
กิจกรรม ๑ โครงการ

-

-

-

-

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

สวนที่3

๓๙

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสว นทองถิ่น
ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕64)
ชื่อหนว ยงาน...เทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน
ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2560
.........................................

มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

รวม ๕๓ มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต

รวม 34 มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสว นรว มของภาคประชาชน

รวม 80 มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสว นทองถิ่น

รวม 14 มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

รวมทั้งหมด 181 โครงการ/กิจกรรม


๔๐

มิติที่ ๑
การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
รวม ๕๓ มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ


๔๑

มิติที่ ๒
การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
รวม 34 มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ


๔๒

มิติที่ ๓
การสงเสริมบทบาทและการมีสว นรว มของภาคประชาชน
รวม 80 มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ


๔๓

มิติที่ ๔
การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสว นทองถิ่น
รวม 14 มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ


๔๔

มิติที่ ๑ การปลุกจิตสํานึกและสรางความตระหนัก
มิติ
1.การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

1.1 การสรางจิตสํานึกและ ๑.1.๑ โครงการจัดงานวันเทศบาล
ความตระหนักทั้งขาราชการ
วัตถุประสงค
และฝายประจําของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑. เพื่อใหประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญในบทบาทหนาที่

ของเทศบาลในการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชนและ
พัฒนาทองถิ่น
๒. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง ไดตระหนักถึงความสามัคคี ความเสียสละ
และความรับผิดชอบในการที่จะรวมกันพัฒนาทองถิ่นของ ตน
ใหมีความเจริญกาวหนาตอไป
๓ .เพื่ อ เส ริ ม ส ร า งพ ลั งข อ งค น ใน ท อ งถิ่ น ให มี ก าร
ประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อสรางความศรัทธาและความเขาใจความรับผิดชอบ
รวมกัน
๕. เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการ
ยกย อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ พ นั ก งานเทศบาล ลู ก จ า งประจํ า และ
พนัก งานจางของเทศบาลตํ าบลบ านกลางผู มีคุ ณ ธรรมและ
จริย ธรรมในการปฏิบั ติร าชการให บ ริก ารประชาชน ให เป น
แบบอยางที่ดี

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
๑. สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร - ดําเนินการอยาง
ทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจาง ตอเนื่อง
พนักงานจางและประชาชนในตําบลบานกลาง
๒. คณะผู บ ริ ห ารเทศบาล สมาชิ ก สภา
เทศบาล พนั ก งาน ลู ก จ า ง และ พนั ก งานจ า ง
มีความเขาใจ
บทบาทหนาที่ ของเทศบาล ตลอดจนเกิดความ
ภาคภู มิ ใจ มี รั ก ความความผู ก พั น ต อ องค ก ร
รวมถึงมีความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ
ต อ การทํ า งาน อั น ส ง ผลให เ กิ ด ประโยชน แ ก
ประชาชนในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
๓. พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ า งประจํ า และ
พนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลางมีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น
๔. มี บุ ค คลต น แบบของผู มี คุ ณ ธรรมและ
จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการและให
บริการประชาชนของเทศบาลตําบลบานกลาง

๔๕

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

วิธีดําเนินงาน
๑. ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบการจัดงาน
๒.เสนอโครงการเพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ จ ากผู บ ริ ห าร
ทองถิ่น
3.แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กฯ,ประชุ ม
คณะกรรมการคัดเลือกฯ และดําเนินการตามโครงการฯ
4.ประชาสัมพั นธให ประชาชนทราบและเห็ นความสําคั ญ
การปกครองทองถิ่นในรูปแบบ เทศบาล
5.ดําเนินการจัดกิจกรรม
เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง จํานวน ๒๐๐ คน

๔๖

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1.การสรางสังคม 1.1 การสรางจิตสํานึกและ
ที่ไมทนตอการ
ความตระหนักทั้งขาราชการ
ทุจริต
และฝายประจําของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
๑.1.2 โครงการเทศบาลสีขาว
๑) ประชาชนทุ ก หมู เหล ามี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม - ดําเนินการอยาง
และวินัย
ตอเนื่อง
๒) ประสิทธิภาพการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
วัตถุประสงค
๑) เพื่ อให องคเป น ต น แบบการบริห ารจั ด การตามหลั ก ธรร เพิ่มมากขึ้น
มาภิบาล และเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหมโดยยึด ๓) ประชาชนทุ ก หมู เหล า ได ป อ งกั น และขจั ด
ทุจริต
หลักคุณธรรม ความซื่อตรง
๒) เพื่อเปนการบูรณาการทุกภาคสวน ในการเสริมสรางและ ๔) ข าราชการ พนัก งานเทศบาล พนั ก งานจ าง
เทศบาลตําบลบานกลาง คณะผูบริหาร
พัฒนาเครือขายความซื่อตรงโปรงใสตําบลบานกลาง
๓) เพื่อสงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมใน เทศบาลตํ าบลบ า นกลาง สมาชิ ก สภาเทศบาล
ตําบลบ านกลาง มีการพั ฒ นาประสิ ทธิภาพการ
การปองกันการทุจริต
ปฏิบัติงานดีขึ้น
๔) เพื่อสรางกลไก และพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุล
๕) กลุมเครือขายปองกันการทุจริตมีการรวมตั ว
การใชอํานาจของเจาหนาที่ใหมีความ
และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง
เขมแข็ง มีประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการ
ยั่งยืนและรวมกันพิทักษทรัพยสินแผนดิน
ทุจริตของเทศบาลอยางจริงจังแล ตอเนื่อง
๖) เทศบาลตํ า บลบ า นกลางเป น ต น แบบด า น
คุณธรรม จริยธรรม
๗) หนวยงาน องคก ร ชุมชน ประชาชนมี ความ
เชื่อมั่นและไดเขามามีสวนรวม
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๘)บุคลากรมีขวัญ และกําลังใจที่ดีในการปองกั น
และปราบปรามการ

๔๗

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

วิธีดําเนินงาน
การดําเนินการตามโครงการเทศบาลสีขาว ประกอบดวยการ
ดําเนินการ ๒ สวน แยกตามที่มาของงบประมาณดําเนินการ
ที่มีความสอดคลองและบูรณาการการทํางานระหวางกัน คือ
6.๑ งบประมาณจากเทศบาลตําบลบานกลาง ไดแก
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและเครือขายความซื่อตรงในตําบล
มีการดําเนินโครงการ คือ
๑. วางแผนและเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. ขออนุมัติดําเนินโครงการ
๓. ประชาสัมพันธและแจงกลุมเปาหมายใหเขารวมโครงการ
๔. จัดการอบรมใหความรูแกผูเขารวมโครงการ
๕. ศึกษาดูงานองคกรตนแบบดานการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
เปาหมาย/ผลผลิต
๑ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง
๒ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานกลาง
๓ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง เทศบาลตําบลบาน
กลาง
๔ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนตําบลบานกลาง
๕ กลุมองคกรชุมชน กลุมธุรกิจเอกชน กลุมเยาวชน กลุมภาค
ราชการ กลุมสถาบันศาสนา/มูลนิธิ/สมาคม
๖ ประชาชนตําบลบานกลาง

๔๘

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1.การสรางสังคม 1.1 การสรางจิตสํานึกและ
ที่ไมทนตอการ
ความตระหนักทั้งขาราชการ
ทุจริต
และฝายประจําของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
1.1.22 โครงการเสริมสรางการจัดการเรียนในระดับ
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- ดําเนินการอยาง
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง
2.ไดสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ ตอเนื่อง
วัตถุประสงค
เพียงพอ
1.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นสูความเปนเลิศ 3.ครูมี ทั กษะและกระบวนการจัด การเรีย นการ
2.เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ
สอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงพอ
4.นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีสุขภาพรางกายที่
3.เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สมบูรณ
ของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
4.เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและ
สุขภาพจิตที่สมบูรณ
วิธีดําเนินงาน
๑ เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
2 วางแผนดําเนินงาน ประสานกองการศึกษาและฝายที่
เกี่ยวของ
๓ ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ
๔ นิเทศ ติดตาม วัดผล และประเมินผลโครงการ
๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิต
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง

๔๙

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1.การสรางสังคม 1.2 การสรางจิตสํานึกและ
ที่ไมทนตอการ ความตระหนักแกประชาชน
ทุจริต
ทุกภาคสวนในทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)
๑.2.๑ การจัดนิทรรศการ “วันรณรงคความซื่อตรงของ
สังคมไทย”
วัตถุประสงค
๑) เพื่อสรางความรูเนนองคความรูดานคุณธรรมที่จะ
นําไปสูความซื่อตรงใหเกิดแกประชาชนตําบลบานกลาง
๒) เพื่อเปนการเผยแพรความรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ดานความซื่อตรงโปรงใสและพอเพียง
๓) เพื่อเพิ่มชองทางใหกับประชาชนตําบลบานกลางไดรับ
ทราบเกี่ยวกับองคความรู แนวคิดดานการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
วิธีดําเนินงาน
๑) ประชาสัมพันธเผยแพรการจัดงานตอสื่อตาง ๆ เชน
ทางเสียงตามสาย วิทยุ หนังสือเพื่อใหประชาชนไดทราบ
๒) สนับสนุนคาใชจายใหโรงเรียนในเขตเทศบาลจัด
กิจกรรมภายในโรงเรียน และจัดนิทรรศการ ณ เทศบาล
ตําบลบานกลาง ดําเนินการ จัดนิทรรศการ หัวขอ “ความ
ซื่อตรง โปรงใส และเพียงพอ ณ บริเวณชั้นลางอาคาร
สํานักงานเทศบาล
๓) กําหนดวัน เวลา และสถานที่
๔) ติดตามประเมินผลโครงการ

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)
๑) ประชาชนตําบลบานกลางไดมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรง
โปรงใส
๒) ครูและนักเรียนไดนําเสนอผลผล แลกเปลี่ยนเรียนรู
และเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเชิงคุณธรรม
จริยธรรม
๓) ประชาชนตําบลบานกลางไดรับทราบองคความรู
แนวคิดดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)
- ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

๕๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

เปาหมาย/ผลผลิต
๑) นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง โรงเรียนวัด
ขี้เหล็ก และโรงเรียนธนรัตนวิทยา
๒) ประชาชนในตําบลบานกลาง ผูมาติดตอราชการ
พนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง

๕๑

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1.การสรางสังคม 1.2 การสรางจิตสํานึกและ
ที่ไมทนตอการ ความตระหนักแกประชาชน
ทุจริต
ทุกภาคสวนในทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)
๑.๒.2 โครงการวันสําคัญทางศาสนา
วัตถุประสงค
1.เพื่ออนุรักษสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ
ความเปนพุทธศาสนิกชนใหปฏิบัตสิ ืบทอดและคงอยู
ตลอดไป
2.เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก สรางความตระหนักและเห็นถึง
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาใหกับเด็กเยาวชน
ประชาชน ในพื้นที่ตําบลบานกลาง
3.เพื่อเปดกาสใหเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตําบล
บานกลาง ไดมีโอกาสทําบุญรวมกันสรางกลไกความรัก
ความสามัคคี ในชุมชน โดยใชหลักพุทธศาสนาและ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเปนตัวเชื่อมโยง
วิธีดําเนินงาน
- จัดทําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
- จางเหมาทําปายโครงการ
- กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ
- คาจางเหมาตกแตงรถบุษบก
- จัดกิจกรรมแหเทียนพรรษากอนเขาพรรษา
- คาจางเหมาตกแตงรถแหเทียนพรรษาและรูปขบวนแห
เทียนพรรษา

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
1. มีประชาชน พุทธศาสนิกชน เขารวมงานในแตละป - ดําเนินการอยาง
ไมนอยกวา 500 คน
ตอเนื่อง
2. ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไดรับการสืบทอดใหคง
อยูตลอดไป
3. เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตําบลบานกลาง
ไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนา
4. เกิ ด ความรั ก ความสามั ค คี ใ นชุ ม ชน โดยผ า น
กระบวนการการทํากิจกรรมเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนารวมกัน สังคมมีความสงบสุข

๕๒

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

เปาหมาย/ผลผลิต
- จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ หลังวันออกพรรษา 1 วัน
ณ บริเวณถนนสายสันปาฝาย
- บานธิ พระสงฆ จํานวน 60 รูป คณะผูบริหารเจาหนาที่
จํานวน 100 คน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป จํานวน 500
คน
- จัดกิจกรรมแหเทียนเทียนพรรษา ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานกลางถึงวัดรองสาว จํานวน 500 คน

๕๓

มิติ
1.การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
1.2 การสรางจิตสํานึกและความ 1.2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน 1 ตั ว ชี้ ว ั ด เชิ ง ปริ ม าณ : มี ผู สู ง อายุ จ าก 12 - ดําเนินการอยาง
ตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน โรงเรียนปจฉิมาลัย
หมู บ า นในพื้ น ที่ ตํ า บลบ า นกลาง อํ า เภอเมื อ ง ตอเนื่อง
ในทองถิ่น
วัตถุประสงค
จังหวัดลําพูนที่เขารวมการจัดฝกอบรมและศึกษา
1 เพื่อฝกอบรมดานสุขภาพเพื่อแกไขปญหาผูสูงอายุทปี่ ระสบ
ดูงานตามโครงการ จํานวน 135 คน
ปญหาสุขภาพและการรักษาพยาบาลจัดกิจกรรมฝกอบรม
ดานนันทนาการแกไขปญหาผูสูงอายุที่ขาดองคความรูดาน
2 เป า หมายเชิ ง คุ ณ ภาพ : ผู สู งอายุ ที่ เข า ร ว ม
การออกกําลังกายตามสภาพวัยและมีปญหาเกี่ยวกับ
กิ จ กรรมโครงการมี ค วามรู ค วามเข า ใจด า น
สุขภาพจิตและการเขาสังคม
สุขภาพและการรักษาพยาบาล ดานนันทนาการ
2 เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในพื้นที่
ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลดานนันทนาการ ดานภูมิ การออกกําลังกาย ดานอาชีพรายได และดานภูมิ
ปญญาประเพณีวัฒนธรรม ดานอาชีพสรางรายได ดานความ ป ญ ญาศาสนาประเพณี เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ตนเองอยางสมวัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มั่นคงทางสังคม ครอบครัว การคุมครองและดานการสราง
บริการและเครือขายการเกื้อหนุน พัฒนาศักยภาพทางสังคม
ในกลุมผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือและผูสูงอายุ
3 เพื่อสงเสริมจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชนเปนศูนยบริการทาง
สังคมมีลักษณะเปนโรงเรียนปจฉิมาลัย เพื่อสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุดานสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล ดานรายได ดานนันทนาการ ดาน ภูมิปญญา
ประเพณีวัฒนธรรม ดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัวและ
คัดเลือกคณะกรรมการศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ โดยจัด
เวทีประชาคมเพื่อเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการ
ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุศาสนาและกิจกรรมทาง

๕๔

พระพุทธศาสนาเปนตัวเชื่อมโยง

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

วิธีดําเนินงาน
1 ประชาสัมพันธเชิญชวนผูสูงอายุและสํารวจขอมูลความ
ตองการฝกอบรมของผูสูงอายุ
2 จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
3 ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ
4 จัดเตรียมสถานที่ฝกอบรมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
5 เชิญวิทยากรบรรยายในการฝกอบรม
6 ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงาน
7 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินงานตาม
โครงการ
8 ติดตามผลการดําเนินงานหลังจากสิ้นสุดโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิต
1 เป า หมายเชิ ง ปริ ม าณ : จั ด ฝ ก อบรมให กั บ ผู สู งอายุ จาก
12 หมู บ านในพื้ น ที่ ตํ าบลบ านกลาง อํ า เภอเมื อ ง จั งหวั ด
ลําพูน รวมทั้งสิ้น 135 คน
2 เปาหมายเชิงคุณ ภาพ : กิจกรรมฝกอบรมโครงการพัฒนา
ศั ก ยภาพและคุณ ภาพชีวิต ผู สูงอายุ ในโรงเรีย นป จฉิ มาลั ย มี
รายละเอียดดั งนี้ 4.2.1 สงเสริมสนับสนุน ดานสุขภาพและ

๕๕

การรั ก ษ าพ ยาบ าล 4 .2.2 ส ง เส ริ ม สนั บ สนุ น ด า น
นันทนาการ การออกกําลังกาย 4.2.3 สงเสริมสนับสนุนดาน
อาชี พ รายได ส ร า งความเข ม แข็ ง ในอาชี พ 4.2.4 ส ง เสริ ม
สนั บ สนุ น ด านภู มิ ป ญ ญาศาสนาประเพณี วั ฒ นธรรม และ
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และไดรับองคความรูอยางรอบดาน

มิติ
1.การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

1.2 การสรางจิตสํานึกและความ 1.2.6 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรีใน
ตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน โรงเรียนมัชฌิมาลัย
ในทองถิ่น
วัตถุประสงค
1 เพื่อเสริมสรางความรูดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
โดยการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมใหเอื้อตอการพัฒนา
ศักยภาพของสตรี สงเสริมใหสตรีตระหนักถึงคุณคาของตน
และมีความเชื่อมั่นในตนเองทักษะชีวิตและสังคมเพียงพอที่จะ
ดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและเหมาะสมกับวัฒนธรรม สงเสริม
บทบาทสตรีในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
2 เพื่อเสริมสรางความรูดานสุขภาพอนามัยและนันทนาการ
เกี่ยวกับความรูเรื่องเพศศึกษาและบทบาททางเพศที่
เหมาะสม รวมทั้งใหชายมีสวนรวมในการวางแผนครอบครัว
และการคุมกําเนิดมากขึ้น และการใหความรูแกสตรีในการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค รูจักเลือกบริโภคสินคาและ
บริการ รวมทั้งรูจักปองกันตนเองจากการทํางานที่มีลักษณะ
เปนอันตรายตอสุขภาพและใหความรูและแนวทางการ
สงเสริมสุขภาพและสุขภาพจิตแกสตรีทุกวัย โดยเฉพาะสตรี

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีสตรีจาก 12 หมูบานใน - ดําเนินการอยาง
พื้นที่ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ตอเนื่อง
ที่ เข าร วมการจั ด ฝ ก อบรมและศึ ก ษาดู งานตาม
โครงการ จํานวน 100 คน
2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : สตรีที่เขารวมกิจกรรม
โครงการมีความรูความเขาใจดานสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล ดานนั นทนาการ การออกกํ าลั ง
กาย ดานอาชีพรายได และดานภูมิปญญาศาสนา
ประเพณี เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองอยางสมวัย
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕๖

วัยรุนและสตรีวัยทอง
3 เพื่อเสริมสรางความรูดานเศรษฐกิจและอาชีพ โดยการ
สงเสริมการฝกอบรมอาชีพแกสตรี ใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงเสริมการพัฒนาภูมิปญญาสตรี
จากการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนสูการผลิตเพื่อสราง
รายได

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

วิธีดําเนินงาน
1 ประชาสัมพันธเชิญชวนสตรีและสํารวจขอมูลความตองการ
ฝกอบรมของสตรี
2 จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
3 ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ
4 จัดเตรียมสถานที่ฝกอบรมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
5 เชิญวิทยากรบรรยายในการฝกอบรม
6 ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงาน
7 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินงานตาม
โครงการ
8 ติดตามผลการดําเนินงานหลังจากสิ้นสุดโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิต
1 เป า หมายเชิ ง ปริ ม าณ : จัด ฝ กอบรมให กั บ สตรีจาก 12
หมู บ า นในพื้ น ที่ เขตเทศบาลตํ าบลบ า นกลาง อํา เภอเมื อ ง
จังหวัดลําพูน รวมทั้งสิ้น 100 คน

มิติ

๕๗

2 เปา หมายเชิงคุณ ภาพ : ดําเนินการฝกอบรมใหความรูแก
สตรีเพื่อพัฒนาตนเอง

ภารกิจ
ตามมิติ

1.2 การ
ร สราง
าง จิตสํานึก
คม และความ
ม ตระหนัก
น แก

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการ
ปองกันการ
ทุจริต (โดย
สรุป)

แน
ทางก
พัฒ
ตอไ

(ป
256
256
1.2.7 โครงการเฝาระวังการคามนุษยคุมครองเด็กในชุมชนและการปองกันความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
วัตถุประสงค
1 เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551

1 ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง
ป ริ ม า ณ : มี
ผู นํ า ชุ ม ช น
ก ลุ ม ส ต รี
แม บ าน กลุ ม
2 เพื่อใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหา และสรางเครือขายเฝาระวังปญหาการคามนุษย ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลใน อ า ส า ส มั ค ร

ดําเนิน
อยาง
ตอเนื่อ

ประชาชน ครอบครัว
ร ทุกภาค
วิธีดําเนินงาน
จริต สวนใน
ทองถิ่น 1 จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ
3 จัดเตรียมสถานที่ฝกอบรม
4 เชิญวิทยากรบรรยายในการฝกอบรม
5 ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงาน
6 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
7 ติดตามผลการดําเนินงานหลังจากสิ้นสุดโครงการ

๕๘

ส า ธ า ร ณ สุ ข
ประจําหมู บาน
(อ ส ม .) ก ลุ ม
ผู สู ง อายุ และ
กลุ ม เด็ ก แ ล ะ
เยาวชน จาก
12 หมู บ านใน
พื้นที่ตําบลบาน
กลาง อํ า เภ อ
เมื อง จั ง หวั ด
ลําพูนที่เขารวม
ก า ร จั ด
ฝ ก อบรมตาม
โค ร งก า ร
จํานวน 60 คน
.2 เป าห ม าย
เชิ ง คุ ณ ภาพ :
ผู เ ข า ร ว ม
กิ จ ก รรม ตาม
โ ค ร ง ก า ร มี
ค วาม รู ค วา ม
เข า ใจเกี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติ
คุ ม ค รอ งเด็ ก
พ .ศ . 2 5 4 6
พระราชบัญญัติ
คุ ม ค ร อ ง

๕๙

ผู ถู ก ก ร ะ ทํ า
ความรุน แรงใน
ครอบครัว พ.ศ.
2550 และ
พระราชบัญญัติ
ป อ ง กั น แ ล ะ
ป ราบ ป ราม
การค า มนุ ษ ย
พ .ศ . 2551
และมี ส ว นร ว ม
ในการป อ งกั น
แ ก ไข ป ญ ห า
ร ว ม ถึ งส ร า ง
เค รื อ ข า ยเฝ า
ระวั ง ป ญ หาใน
พื้นที่

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

เปาหมาย/ผลผลิต
1 เปาหมายเชิง ปริมาณ : จัดฝกอบรมใหกับผูนําชุมชน กลุม
สตรีแมบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อส
ม.) กลุมผูสูงอายุ และกลุมเด็กและเยาวชน จาก 12 หมูบาน

๖๐

ในพื้ น ที่ เขตเทศบาลตํ าบลบ านกลาง อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
ลําพูน รวมทัง้ สิ้น 60 คน
2 เป า หมายเชิ ง คุ ณ ภาพ : กิ จ กรรมฝ ก อบรมให ค วามรู
เกี่ ยวกั บ พ ระราช บั ญ ญั ติ คุ ม ค รองเด็ ก พ .ศ . 2 5 4 6
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. 2550 และพระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และปราบปราม
การคา มนุ ษ ย พ.ศ. 2551 เพื่ อให ผู เขา ร วมอบรมมี ค วามรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ และมีสวนรวม
ในการป องกัน แกไขปญ หา รวมถึ งสร างเครือขา ยเฝ าระวั ง
ปญหาในพื้นที่

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

1.การสรางสังคม 1.2 การสรางจิตสํานึกและ
๑.๒.8 โครงการชําระภาษีดวยใจ โปรงใส ตรงเวลา
ที่ไมทนตอการ
ความตระหนักแกประชาชนทุก
ทุจริต
ภาคสวนในทองถิ่น
วัตถุประสงค
๑ เพื่อกระตุนใหประชาชนชําระภาษีตรงตามกําหนด
ระยะเวลา

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
๑ ประชาชนมีความกระตือรือรนและมีความเต็ม - ดําเนินการอยาง
ใจที่จะมาชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวล
ตอเนื่อง
๒ ประชาชนมีความเขาใจและเห็นความสําคัญ
ของการชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลา
๓ เทศบาลตําบลบานกลางมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

๖๑

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๒ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษี
มีความตื่นตัวและมีความเต็มใจในการชําระภาษี
๓ เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจถึงความสําคัญ และรู
บทบาทหนาที่ของผูมีหนาที่เสียภาษีมากขึ้น
๔ เพื่อสรางทัศนคติและความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาล
กับประชาชน
๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได
๖ เพื่อปลูกจิตสํานึกใหผูมีหนาที่เสียภาษีตระหนักถึง
ความสําคัญของการชําระภาษี
๗ เพื่อใหการจัดเก็บภาษีไดตามเปาหมายและเพิ่มขึ้น
สามารถนําเงินมาใชในการพัฒนาทองถิ่น เปนการสนอง
นโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง

สามารถที่จะนําเงินมาพัฒนาทองถิ่นไดมากขึน้
๔ ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีและเกิดทัศนคติ
ที่ดีระหวางเทศบาลตําบลบานกลางกับประชาชน
๕ เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของเทศบาล
๖ สรางจิตสํานึกที่ดีใหกับประชาชน
7 ประชาชนมีความกระตือรือรนและมีความ
เต็มใจที่จะมาชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลา
8 ประชาชนมีความเขาใจและเห็นความสําคัญ
ของการชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลา
9 เทศบาลตําบลบานกลางมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
สามารถที่จะนําเงินมาพัฒนาทองถิ่นไดมากขึ้น
10 ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีและเกิด
ทัศนคติที่ดีระหวางเทศบาลตําบลบานกลางกับ
ประชาชน
11 เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของเทศบาล
12 สรางจิตสํานึกที่ดีใหกับประชาชน

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

วิธีดําเนินงาน
๑ จัดทําและเสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
๒ ดําเนินจัดทําโลและใบประกาศสําหรับมอบใหแกผูมาชําระ
ภาษีใหแกเทศบาลตําบลบานกลางในเวลาที่กําหนด
๓ ดําเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมทางหอกระจายขาวของ

๖๒

ทุกหมูบาน
๔ ดําเนินการตามกิจกรรมและติดตามผล
เปาหมาย/ผลผลิต
กลุมผูมีหนาที่ชําระภาษีในเขตเทศบาลตําบลบานกลาง

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

๖๓

1.การสรางสังคม 1.2 การสรางจิตสํานึกและ
1.2.9 โครงการฝกอบรมคายครอบครัวคุณธรรมอิ่มรักปนสุข
ที่ไมทนตอการ
ความตระหนักแกประชาชนทุก วัตถุประสงค
ทุจริต
ภาคสวนในทองถิ่น
1 เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของ
ตนเองที่มีตอครอบครัว
2 เพื่อสรางเครือขายครอบครัวคุณธรรมในพืน้ ที่
วิธีดําเนินงาน
1 จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ
3 จัดเตรียมสถานที่ฝกอบรม
4 เชิญวิทยากรบรรยายในการฝกอบรม
5 ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงาน
6 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินงานตาม
โครงการ
7 ติดตามผลการดําเนินงานหลังจากสิ้นสุดโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิต
1 เปาหมายเชิงปริมาณ : จัดฝกอบรมใหกับสมาชิกใน
ครอบครัว จาก 12 หมูบานในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลบาน
กลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน รวมทั้งสิ้น 150 คน
2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : กิจกรรมฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของตนที่มีตอครอบครัวการสื่อสาร
ระหวางสมาชิกภายในครอบครัว การใชเวลารวมกันของ
สมาชิกภายในครอบครัว และสรางเครือขายครอบครัว
คุณธรรมในพื้นที่

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

1 ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ : มี ส มาชิ ก ในครอบครั ว - ดําเนินการอยาง
จาก 12 หมูบานในพื้นที่ตําบลบานกลาง อําเภอ ตอเนื่อง
เมื อ ง จั ง หวั ด ลํ า พู น ที่ เข าร ว มการจั ด ฝ ก อบรม
ตามโครงการ จํานวน 150 คน
2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมตาม
โครงการมี ค วามรู ค วามเข าใจเกี่ ย วกั บ บทบาท
หน า ที่ ข องตนที่ มี ต อ ครอบครั ว การสื่ อ สาร
ระหว า งสมาชิ ก ภายในครอบครั ว การใช เวลา
รวมกันของสมาชิกภายในครอบครัว และสามารถ
สรางเครือขายครอบครัวคุณธรรมในพื้นที่

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

๖๔

1.การสรางสังคม 1.2 การสรางจิตสํานึกและ
1.2.11 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนย
ที่ไมทนตอการ
ความตระหนักแกประชาชนทุก พัฒนาครอบครัวและสภาเด็กและเยาวชนตําบลบานกลาง
ทุจริต
ภาคสวนในทองถิ่น
วัตถุประสงค
1 เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพผูนําทองถิ่น คณะทํางาน
ศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชนใหมีความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
2 เพื่อเปนการเสริมสรางภาวะผูนําใหแก ผูนําทองถิ่น
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชนใหมี
คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อสวนรวม
3 เพื่อใหผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภา
เด็กและเยาวชนเกิดความรูความเขาใจในหลักการทํางานแบบ
บูรณาการมีสวนรวม
4 เพื่อใหผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภา
เด็กและเยาวชนมีแนวทางเสริมสรางความรัก ความสามัคคี
และความเขมแข็งของชุมชน
วิธีดําเนินงาน
1 จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ
3 จัดเตรียมสถานที่ฝกอบรม
4 เชิญวิทยากรบรรยายในการฝกอบรม
5 ดําเนินการฝกอบรม
6 ดําเนินการจัดศึกษาดูงาน
7 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินงานตาม
โครงการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

1 ตั วชี้วัดเชิงปริมาณ : มีคณะผูบ ริหาร สมาชิ ก - ดําเนินการอยาง
สภาเทศบาล ผู นํ า ท อ งถิ่ น คณะทํ า งานศู น ย ตอเนื่อง
พั ฒนาครอบครัว สภาเด็ กและเยาวชน ในพื้ นที่
ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ที่เขา
รวมการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ
จํานวน 150 คน
2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมตาม
โครงการมี ค วามรู ความสามารถในการบริห าร
จั ด การชุ ม ชนอย า งมี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม และ
เสียสละเพื่อสวนรวม เขาใจหลักการทํางานแบบ
บูรณาการมีสวนรวม เพื่อทําใหชุมชนเกิดความรัก
ความสามัคคี ความรวมมือและความเขมแข็งของ
ชุมชน

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

๖๕

เปาหมาย/ผลผลิต
1 เปาหมายเชิงปริมาณ : จัดฝกอบรมใหกับคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล ผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนา
ครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน รวมทั้งสิ้น 150 คน
2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : จัดกิจกรรมฝกอบรมและศึกษาดู
งาน เพื่อใหความรูและเพิ่มพูนประสบการณพัฒนาศักยภาพ
ผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและ
เยาวชน ใหมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อสวนรวม เขาใจ
หลักการทํางานแบบบูรณาการมีสวนรวม เพื่อทําใหชุมชนเกิด
ความรัก ความสามัคคี ความรวมมือและความเขมแข็งของ
ชุมชน

มิติ

ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง

ผลตอการ

แนว

๖๖

ตามมิติ

(ป 2560 – 2564)

ปองกันการ ทางการ
ทุจริต (โดย พัฒนา
สรุป)
ตอไป
(ป
25602564)

1.การ
สราง
สังคม
ที่ไม
ทนตอ
การ
ทุจริต

1.3 การ
ปลูก
จิตสํานึก
และ
สราง
ความ
ตระหนัก
แกเด็ก
และ
เยาวชน

๑.3.1 โครงการเทศบาลสีขาว

๑) ประชาชน
ทุ ก หมู เหล า มี
คุ ณ ธ ร ร ม
วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหองคเปนตนแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหมโดยยึดหลักคุณธรรม ความ จริยธรรม และ
วินัย
ซื่อตรง
๒
)
๒) เพื่อเปนการบูรณาการทุกภาคสวน ในการเสริมสรางและพัฒนาเครือขายความซื่อตรงโปรงใสตําบลบานกลาง
ประสิ ท ธิ ภ าพ
๓) เพื่อสงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
๔) เพื่อสรางกลไก และพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาที่ใหมีความ
เขมแข็ง มีประสิทธิภาพในการ การตรวจสอบ
การใช อํ า นาจ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลอยางจริงจังแล ตอเนื่อง
รัฐเพิ่มมากขึ้น
๓) ประชาชน
ทุก หมูเหลาได
ป อ งกั น แ ล ะ
ขจัดทุจริต
๔) ขาราชการ
พ นั ก ง า น
เท ศ บ า ล
พนั ก งานจ า ง
เทศบาลตําบล
บ า น ก ล า ง

ดําเนินการ
อยาง
ตอเนื่อง

๖๗

คณะผูบริหาร
เทศบาลตําบล
บ า น ก ล า ง
ส ม า ชิ ก ส ภ า
เทศบาลตําบล
บ า น กลาง มี
ก า ร พั ฒ น า
ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบัติงาน
ดีขึ้น
๕ ) ก ลุ ม
เ ค รื อ ข า ย
ป อ งกั น ก า ร
ทุ จ ริ ต มี ก า ร
รวมตั ว และมี
ก า ร ดํ า เนิ น
กิ จ ก ร ร ม
รวมกันอยาง
ยั่ ง ยื น แ ล ะ
รว มกั น พิ ทั ก ษ
ท รั พ ย สิ น
แผนดิน
๖ ) เท ศ บ า ล
ตํ า บ ล บ า น
ก ล า ง เ ป น
ต น แบบ ด า น
คุ ณ ธ ร ร ม

๖๘

จริยธรรม
๗) หน ว ยงาน
องค ก ร ชุ มชน
ป ระ ช าช น มี
ความเชื่ อ มั่ น
และไดเขามามี
สวนรวม
ในการปองกั น
แ ล ะ
ป รา บ ป รา ม
การทุจริต
๘)บุ ค ลากรมี
ข วั ญ แ ล ะ
กํ า ลั ง ใจที่ ดี ใน
ก า ร ป อ ง กั น
แ ล ะ
ป รา บ ป รา ม
การ

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการ
แนว
ปองกันการ ทางการ
ทุจริต (โดย พัฒนา
สรุป)
ตอไป
(ป
25602564)

๖๙

วิธีดําเนินงาน
การดําเนินการตามโครงการเทศบาลสีขาว ประกอบดวยการดําเนินการ ๒ สวน แยกตามที่มาของงบประมาณดําเนินการ ที่มีความสอดคลอง
และบูรณาการการทํางานระหวางกัน คือ
งบประมาณจากเทศบาลตําบลบานกลาง ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริตและเครือขายความ
ซื่อตรงในตําบล มีการดําเนินโครงการ คือ
๑. วางแผนและเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. ขออนุมัติดําเนินโครงการ
๓. ประชาสัมพันธและแจงกลุมเปาหมายใหเขารวมโครงการ
๔. จัดการอบรมใหความรูแกผูเขารวมโครงการ
๕. ศึกษาดูงานองคกรตนแบบดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เปาหมาย/ผลผลิต
๑ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง
๒ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานกลาง
๓ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง เทศบาลตําบลบานกลาง
๔ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนตําบลบานกลาง
๕ กลุมองคกรชุมชน กลุมธุรกิจเอกชน กลุมเยาวชน กลุมภาคราชการ กลุมสถาบันศาสนา/มูลนิธิ/สมาคม
๖ ประชาชนตําบลบานกลาง

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการ
แนว
ปองกันการ ทางการ
ทุจริต (โดย พัฒนา
สรุป)
ตอไป
(ป
25602564)

๗๐

1.การ
สราง
สังคม
ที่ไม
ทนตอ
การ
ทุจริต

1.3 การ
ปลูก
จิตสํานึก
และ
สราง
ความ
ตระหนัก
แกเด็ก
และ
เยาวชน

๑.๓.2 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว “โตไปไมโกง”
วัตถุประสงค
๑ เพื่อปลูกฝงสํานึกที่ถูกตองใหแกเด็ก เพราะความดีมีหลายรูปแบบคุณคาแหงความดี ๕ ประการ ไดแก ๑) ซื่อสัตยสุจริต ๒) รับผิดชอบตอ
การกระทําของตนเอง ๓) ความเปนธรรมทางสังคม ๔) การมีจิตสาธารณะ ๕) เปนอยูอยางพอเพียง สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ใหครูเปนผูถายทอด ซึ่ง
๕ เรื่องหลักนี้ จะเปนแกนของหลักสูตรที่คุณครูจะนําไปสอนเด็ก สอดแทรกเขาไปในการจัดกิจกรรมหลักสูตรการเรียนของนักเรียน
2 เพื่อสรางคานิยมและปลูกจิตสํานึกในบทบาทและหนาของตนเอง และปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด
๓ เพื่อปลูกฝงใหเด็กในการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ไมละโมบโลภมาก รูจักยับยั้งชั่งใจ และไมเอาเปรียบหรือเบียดเบียน
ตัวเองและผูอื่น
3 เพื่อปลูกฝงความตระหนัก ใหเห็นถึงความสําคัญของความซื่อตรงและโปรงใสตอตนเองและสังคม
5 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็กตอการทุจริตและการเอารัดเอาเปรียบตอสังคม
๖ เพื่อสงเสริมเด็กใหเปนตนแบบคนดีของสังคมในเรื่องความซื่อสัตยและโปรงใส

แบบสอบถาม
การป ระเมิ น
ของผู เข า รว ม
กิจกรรม
๑
เ ด็ ก
นั ก เรี ย น มี
จิ ต สํ า นึ ก ที่
ถู ก ต อ ง รู จั ก
คุ ณ ค า แ ห ง
ค ว า ม ดี ๕
ป ระการ
ไ ด แ ก ๑ )
ซื่อ สั ต ย สุจ ริ ต
๒) รับผิดชอบ
ตอการกระทํา
ข อ ง ต น เอ ง
๓) ความเป น
ธรรม ท าง
สังคม ๔) การ
มี จิ ต
สาธารณะ ๕)
เป น อยู อ ย า ง
พอเพียง
2 เ ด็ ก
นั ก เรี ย น มี
ค า นิ ย ม แ ล ะ

ดําเนินการ
อยาง
ตอเนื่อง

๗๑

จิ ต สํ า นึ ก ใ น
บ ทบ าทและ
ห น า ข อ ง
ต น เอ ง แ ล ะ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่
ใหดีที่สุด
๓
เ ด็ ก
นั ก เรี ย น มี
ค ว า ม
ต ระห นั ก ถึ ง
คว าม สํ า คั ญ
ในการดํ า เนิ น
ชี วิ ต โด ย ยึ ด
ห ลั ก ค ว า ม
พ อป ระมาณ
ไมล ะโมบโลภ
ม า ก รู จั ก
ยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใ จ
แ ล ะ ไ ม เอ า
เป รี ย บ ห รื อ
เบี ย ด เบี ย น
ตั ว เอ ง แ ล ะ
ผูอื่น
๔
เ ด็ ก
นั ก เรี ย น จ ะ
เป น ต น แ บ บ
ค น ดี ข อ ง

๗๒

สั ง คมในเรื่ อ ง
ความซื่ อ สั ต ย
แ ล ะโป ร ง ใส
ตอตนเองและ
สังคม

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

วิธีดําเนินงาน
๑ การขออนุมัติดําเนินกิจกรรม
๒ ประชาสัมพันธและแจงกลุมเปาหมายใหเขารวมกิจกรรม
๓ จัดประชุมครู จัดทําคูมือกิจกรรม
๔ จัดการอบรมใหความรู และจัดกิจกรรมฐานความรู
๕ ติดตามและประเมินผล
เปาหมาย/ผลผลิต
๑ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในเขต
เทศบาล ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง
- โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
- โรงเรียนธนรัตนวิทยา
๒ ตัวแทนครูแกนนําหลักสูตร “โตไปไมโกง” โรงเรียนในเขต
เทศบาล
- โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง
- โรงเรียนวัดขี้เหล็ก

๗๓

- โรงเรียนธนรัตนวิทยา
๔.๓ ครูผูสังเกตการณ
- โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง
- โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
- โรงเรียนธนรัตนวิทยา
๔.๔ พนักงานเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
รวมทั้งสิ้นจํานวน 200 คน

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

1.การสรางสังคม 1.3 การปลูกจิตสํานึกและสราง ๑.3.3 การจั ดนิ ท รรศการ “วันรณรงค ค วามซื่ อตรงของ
ที่ไมทนตอการ
ความตระหนักแกเด็กและ
สังคมไทย”
ทุจริต
เยาวชน
วัตถุประสงค
๑) เพื่อสรางความรูเนนองคความรูดานคุณธรรมที่จะนําไปสู
ความซื่อตรงใหเกิดแกประชาชนตําบลบานกลาง
๒) เพื่อเปนการเผยแพรความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน
ความซื่อตรงโปรงใสและพอเพียง
๓) เพื่อเพิ่มชองทางใหกับประชาชนตําบลบานกลางไดรับ
ทราบเกี่ยวกับองคความรู แนวคิดดานการสงเสริมคุณธรรม
วิธีดําเนินงาน
๑) ประชาสัมพันธเผยแพรการจัดงานตอสื่อตาง ๆ เชน ทาง
เสียงตามสาย วิทยุ หนังสือเพื่อใหประชาชนไดทราบ
๒) สนับสนุนคาใชจายใหโรงเรียนในเขตเทศบาลจัดกิจกรรม
ภายในโรงเรียน และจัดนิทรรศการ ณ เทศบาลตําบลบาน
กลาง ดําเนินการ จัดนิทรรศการ หัวขอ “ความซื่อตรง
โปรงใส และเพียงพอ ณ บริเวณชั้นลางอาคารสํานักงาน

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)
๑) ประชาชนตําบลบานกลางไดมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อตรง โปรงใส
๒) ครูและนักเรียนไดนําเสนอผลผล แลกเปลี่ยน
เรียนรู และเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเชิง
คุณธรรม จริยธรรม
๓) ประชาชนตําบลบานกลางไดรับทราบองค
ความรู แนวคิดดานการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)
- ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

๗๔

เทศบาล
๓) กําหนดวัน เวลา และสถานที่
๔) ติดตามประเมินผลโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิต
๑) นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง โรงเรียนวัด
ขี้เหล็ก และโรงเรียนธนรัตนวิทยา
๒) ประชาชนในตําบลบานกลาง ผูมาติดตอราชการ พนักงาน
เจาหนาที่ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

1.การสรางสังคม 1.3 การปลูกจิตสํานึกและสราง 1.3.4 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาล 1 บาน
ที่ไมทนตอการ
ความตระหนักแกเด็กและ
กลาง“รูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ
ทุจริต
เยาวชน
วัตถุประสงค
1 เพื่อสงเสริมคุณธรรมดานความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ
และความพอเพียง ในการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียน
ทัง้ ในหองเรียน ในโรงเรียน และในชุมชน
2 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต และสราง
จิตสํานึกใหกับนักเรียนซึ่งจะเปนเยาวชนของชาติในวัน
ขางหนา
3 นักเรียนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย มีความ
รับผิดชอบและมีความพอเพียง
4 นักเรียนรูจักเลือกรับและบริโภคขาวสารขอมูล และ
เทคโนโลยี มีความรูความสามารถ
5 นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะใน
การดําเนินชีวิตและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)
1. สามารถสงเสริมคุณธรรมดานความซื่อสัตย
ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียน ทั้งในหองเรียน
ในโรงเรียน และในชุมชน
2. ทําใหนักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต และ
สรางจิตสํานึกใหกับนักเรียนซึ่งจะเปนเยาวชน
ของชาติในวันขางหนา
3. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บานกลาง เปนผู
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตยมีความ
รับผิดชอบ และมีความพอเพียง
4. นักเรียนสามารถเลือกรับและบริโภคขาวสาร
ขอมูล และเทคโนโลยี มีความรูความสามารถได
อยางเหมาะสมกับเพศและวัย
5. นักเรียนเปนผูที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห
สังเคราะห มีทักษะในการดําเนินชีวิตและอยู

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)
- ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

๗๕

วิธีดําเนินงาน
๑ เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
2 วางแผนดําเนินงาน ประสานกองการศึกษาและฝายที่
เกี่ยวของ
๓ ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ
๔ นิเทศ ติดตาม วัดผล และประเมินผลโครงการ
๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

รวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

เปาหมาย/ผลผลิต
นักเรียน ครู ผูปกครองของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง
คุณธรรมดานความซื่อสัตยความรับผิดชอบ และความ
พอเพียง ในการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียน ทั้งใน
หองเรียน ในโรงเรียน และในชุมชน

๗๖

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

1.การสรางสังคม 1.3 การปลูกจิตสํานึกและสราง ๑.๓.5 กิจกรรม “หองเรียนคุณธรรม”
ที่ไมทนตอการ
ความตระหนักแกเด็กและ
วัตถุประสงค
ทุจริต
เยาวชน
๑ เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียน
๒ เพื่อปลูกฝงคุณธรรมดานระเบียบวินัย และความ
รับผิดชอบตนเองใหกับนักเรียนแตละหอง
๓ เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย
ตอตนเอง และผูอื่น
๔ เพื่อเปนการหลอหลอมจิตใจใหเปนคนดีของสังคม
๕ เพื่อใหเกิดกระบวนเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม ใน
หองเรียน
วิธีดําเนินงาน
๑ คุณครูชี้แจงวิธีการของแตละกิจกรรมและเงื่อนไขขอตกลง
การใหคะแนน
๒ กิจกรรมในหองเรียนคุณธรรม

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)
๑ นักเรียนมีความรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๒ นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มี
ความซื่อสัตยตอตนเอง และผูอื่น
๓ นักเรียนเกิดความรวมมือและการชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน
๔ นักเรียนเปนคนดีของสังคม

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)
- ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

๗๗

- นักเรียนเก็บแกวน้ํา แปรงฟนยาสีฟน อุปกรณ
ทําความสะอาดห องเรียน ในจุดที่ กําหนดให เรียบรอยโดย
จัดเก็บในถุงผา
๓ ครูประจําชั้นและคณะกรรมการนักเรียนเปนผูประเมินให
คะแนนหองเรียนคุณธรรมพรอมทั้ง
มอบป ายห องเรียนคุณ ธรรมสําหรับหองเรียนที่ชนะเลิศการ
ประกวด

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

เปาหมาย/ผลผลิต
๑ เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ๙๘% ประพฤติตนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตยตอตนเอง และผูอื่นได
ถูกตอง
๒ เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง ระดับชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๖๐๐ คน

๗๘

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

1.การสรางสังคม 1.3 การปลูกจิตสํานึกและสราง ๑.๓.7 กิจกรรม “หมูบานคุณธรรม”
ที่ไมทนตอการ
ความตระหนักแกเด็กและ
วัตถุประสงค
ทุจริต
เยาวชน
๑ เพื่อใหนักเรียนไดทํากิจกรรมที่เสริมสรางความซื่อสัตย
และรับผิดชอบในหมูบานนักเรียน
๒ เพื่อใหนักเรียน เปนคนดี มีความกตัญูรูคุณ เปนลูกที่ดี
ของพอแม เปนศิษยที่ดีของครูอาจารย เปนเพื่อนที่ดีของ
เพื่อน เปนคนดีของชุมชนและสังคม
๓ เพื่อปลูกฝงวิถีแหงคุณธรรมใหแกนักเรียน
๔ เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกรักบานเกิดแกนักเรียน
วิธีดําเนินงาน
๑ จัดคาบเรียนใหครูหมูบานและนักเรียนพบปะ พูดคุยและ
ทํากิจกรรมรวมกันทุกวันพฤหัสบดีและวันหยุดเดือนละ ๑
ครั้ง
๒ แบงครูที่ปรึกษาหมูบานละ ๒ คน ครูอนุบาล ๑ คน ครู
ประถม ๑ คนตามหมูบานที่พักอาศัยแยกเปนระดับอนุบาล

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)
๑ นักเรียนไดรับการแนะนําและกระตุนใหมีแรง
เสริมใหปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยรับผิดชอบ
อยางตอเนื่อง
๒ นักเรียนเปนคนดี มีความกตัญูรูคุณ เปนลูก
ที่ดีของพอแม เปนศิษยที่ดีของครู อาจารย เปน
เพื่อนที่ดีของเพื่อน เปนคนดีของชุมชนและสังคม
๓ นักเรียนไดรับการปลูกฝงวิถีแหงคุณธรรม
๔ เปนการสรางจิตสํานึกรักบานเกิดแกนักเรียน

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)
- ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

๗๙

และระดับประถมจํานวน ๑๒ หมูบาน
๓ จัดแผนงาน/กิจกรรม
กิจกรรมปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออก
กิจกรรมของหายไดคืน
กิจกรรมบานสวยดวยมือเรา
กิจกรรมรักษการอาน

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

เปาหมาย/ผลผลิต
๑ เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ๙๘% ประพฤติตนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตยตอตนเอง และผูอื่นได
ถูกตอง
๒ เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง ระดับชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๖๐๐ คน

๘๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
1.การสรางสังคม 1.3 การปลูกจิตสํานึกและสราง ๑.๓.15 โครงการส ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาแก เด็ ก และ 1.ทําใหอุบาสก อุบาสิกา ประชาชนไดรับรูถึงการ - ดําเนินการอยาง
ที่ไมทนตอการ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน และประชาชนตําบลบานกลาง
ปฏิบัติในชวงเขาพรรษา
ตอเนื่อง
ทุจริต
เยาวชน
วัตถุประสงค
2.ทําใหประเพณีที่ดีงามคงอยู
1 เพื่อสนับสนุนใหอุบาสก อุบาสิกา เด็กและเยาวชนไดรับ
3.ทําใหเกิดความสงบ มีความเรียบรอยดีงาม
การอบรม
4.ทําใหมีการพัฒนาจิตใจที่ดีขึ้น
2 เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรูถึงหลักการปฏิบัติที่แทจริง
3 เพื่อสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนเขาใกลพระพุทธศาสนามาก
ขึ้น
วิธีดําเนินงาน
- จัดทําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
- จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ
- จัดเตรียมสถานที่
- จัดกิจกรรม
- สรุปผลการดําเนินงาฯ

๘๑

เปาหมาย/ผลผลิต
จัดกิจกรรมฟงธรรมในชวงเขาพรรษา

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.การบริหาร
2.4 การเชิดชูเกรียติแก
ราชการเพื่อ
หนวยงาน/บุคลากรในการ
ปองกันการทุจริต ดําเนินกิจการปฏิบัติตนให
ประจักษ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
2 .4 .1 โค ร งก า ร เชิ ด ชู เกี ย ร ติ พ นั ก งา น เท ศ บ า ล ๑ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงาน - ดําเนินการอยาง
ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลาง จางของเทศบาลตําบลบานกลางมีความ
ตอเนื่อง
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ ภาคภูมิใจ
ประชาชนดีเดน เนื่องในวันเทศบาล
๒ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงาน
วัตถุประสงค
จางของเทศบาลตําบลบานกลางมีขวัญและ
๑ เพื่อการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล
กําลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น
ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล
๓ มีบุคคลตนแบบของผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตําบลบานกลางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการและใหบริการ
ราชการและใหบริการประชาชน
ประชาชนของ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
๒ เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ
และพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลาง
๓ เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล
๔ เพื่อเปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบ

๘๒

ขาง
วิธีดําเนินงาน
๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
๒ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลางผู
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชน ดีเดน ประจําป ๒๕๕9

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

วิธีดําเนินงาน (ตอ)
๓ หัวหนาสวนราชการพิจารณาคัดเลือกพนักงานพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางในสังกัดเสนอชื่อเพื่อ
เขารับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
๔ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลางผู
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน ประจําป ๒๕๕9
๕ ดําเนินการตามโครงการ/ประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชู
เกียรติ
เปาหมาย/ผลผลิต

๘๓

๑ คั ดเลื อกพนั กงานเทศบาลและพนัก งานครู เทศบาลของ
เทศบาลตําบลบานกลางผูมี
คุณ ธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน ๑ คน
๒ คัดเลือกลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบล
บานกลางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชนดีเดน ๑ คน

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.การบริหาร
2.4 การเชิดชูเกรียติแก
ราชการเพื่อ
หนวยงาน/บุคลากรในการ
ปองกันการทุจริต ดําเนินกิจการปฏิบัติตนให
ประจักษ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
2.4.2 “สงเสริมและยกยองคนดี (คนดีศรีบานกลาง)”
๑ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคคล ทุกสาขาอาชีพ - ดําเนินการอยาง
หนวยงาน องคกรตาง ๆ เห็นคุ ณ คาของการทํ า ตอเนื่อง
วัตถุประสงค
๑ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคคล ทุกสาขาอาชีพ หนวยงาน ความดีในชุมชนทองถิ่น
องคกรตาง ๆ เห็นคุณคาของการทําความดีในชุมชนทองถิ่น ๒ เพื่อประกาศเกียรติคุณแกบุคคล ที่ทําคุณงาม
๒ เพื่อประกาศเกียรติคุณแกบุคคล ที่ทําคุณงามความดีให ความดีใหเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติตนใน
สังคม
เปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติตนในสังคม
๓ เพื่อยกยองและใหกําลังใจแกผูประพฤติดี
๓ เพื่อยกยองและใหกําลังใจแกผูประพฤติดี
๔ เพื่ อส งเสริ มให ท องถิ่น ไทยมี กิจกรรมส งเสริ ม
๔ เพื่อสงเสริมใหทองถิ่นไทยมีกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ในความซื่อสัตยสุจริต ใหไดยกยองเชิดชู คานิ ยมที่ มีคุ ณ ธรรม จริยธรรม ในความซื่อสั ต ย
สุจริต ใหไดยกยองเชิดชู ไดเผยแพร ใหเปนแบบ
ไดเผยแพร ใหเปนแบบตอสังคมตอไป
ตอสังคมตอไป
5 เพื่อใหประชาชนไดหางไกลจากการทุจริต ไดมีคุณธรรม

๘๔

จริยธรรม และปลูกฝงสิ่งดีๆใหลูกหลานและตนเอง
5 เพื่อใหประชาชนไดหางไกลจากการทุจริต ไดมี
วิธีดําเนินงาน
คุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝงสิ่งดีๆใหลูกหลาน
๑ ขออนุมัติดําเนินกิจกรรม
และตนเอง
๒ กําหนดแนวทางและวิธีการคัดเลือก ของแตละประเภท
ประชาชนตําบลบานกลาง“คนดีศรีบานกลาง” ระดับตําบล
จํานวน 1 คนและระดับหมูบานจํานวน 12 คน
๓ ดําเนินกิจกรรม
๔ รายงานผลโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิต
๑ ประชาชนตําบลบานกลาง“คนดีศรีบานกลาง”
๒ นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล“เด็กดีศรีบานกลาง”

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.การบริหาร
2.4 การเชิดชูเกรียติแก
ราชการเพื่อ
หนวยงาน/บุคลากรในการ
ปองกันการทุจริต ดําเนินกิจการปฏิบัติตนให
ประจักษ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
2.4.6 กิจกรรมยกยองบุคคลสําคัญดานสาธารณสุขมูลฐาน 1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีขวัญ - ดําเนินการอยาง
วัตถุประสงค
และกําลังใจในการทํางานเพื่อสงเสริมสุขภาพให ตอเนื่อง
๑ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกําลังใจ ใหแกบุคคล ประชาชนในครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คม มี
ผูอุทิศตนเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมาอยาง สุขภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ
ตอเนื่องยาวนาน
2 ประชาชนไดเห็นคุณประโยชนของอาสาสมัคร
๒ เพื่อสงเสริมการเปนแบบอยางที่ดีดานจิตอาสา ชวยเหลือ สาธารณสุขประจําหมูบานในการชวยเหลือสังคม
สังคม อยาไมยอทอเปนเวลานานตอเนื่อง
อย า ไม ย อ ท อ เป น ต น แบบที่ ดี แ ก เยาวชนใน
วิธีดําเนินงาน
อนาคตตอไป
๑ จัดประชุมประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณอาสาสมัคร

๘๕

สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานยาวนานในตําบลบานกลาง
2 คนหาประวัติการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานที่มีอายุการทํางานเกิน ๓๐ ปขึ้นไป
3 จัดทําปายไวนิลเชิดชูเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานยาวนานในตําบลบานกลาง
4 จัดทําใบประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน
๕ มอบใบเกียรติคุณ
๖ สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
เปาหมาย/ผลผลิต
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่มีอายุงานเกิน ๓๐ ป
ขึ้นไป และประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ตําบลบานกลาง

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3.การสงเสริม
3.1จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
บทบาทและการมี ขาวสารในชองทางที่เปนการ
สวนรวม
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)
๓.๑.12 มุมคุณธรรมตําบลบานกลาง
วัตถุประสงค
๑) เพื่อสงเสริมการอาน ของผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่
ประชาชนและผูสนใจ
๒) เพื่อเผยแพรความรูดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เขาถึงขอมูลความรูดานคุณธรรมจริยธรรมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว และประหยัด
๓) เพื่อสรางแหลงเรียนรู คนหาขอมูลดานคุณธรรมฯ
๔) เพื่อสรางความรวมมือในการทํางานดานคุณธรรมฯ
วิธีดําเนินงาน
๑) เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้ง “มุมคุณธรรม”

ผลตอการปองกันการทุจริต (โดยสรุป)
๑) ผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่ ประชาชนและ
ผูสนใจ ไดรับความรูดานการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเขาถึงขอมูลความรูดานคุณธรรม
จริยธรรมไดอยางสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
๒) เปนแหลงเรียนรู คนหาขอมูลดานคุณธรรมฯ

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)
- ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

๘๖

๒) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
๓) จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
๔) ติดตามและประเมินผล
เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจาหนาที่
นักเรียน เยาวชน ประชาชนผูม าติดตอราชการเทศบาล

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3.การสงเสริม
3.1จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
บทบาทและการมี ขาวสารในชองทางที่เปนการ
สวนรวม
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)
๓.๑.13 โครงการภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร และ
ประชาสัมพันธเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วัตถุประสงค
๑.เพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจาหนาที่
และประชาชนตําบลบานกลาง
๒. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ระดับพื้นฐานไดตามสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
วิธีดําเนินงาน
๑) เสนอขออนุมัติโครงการ

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)
๑. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เจาหนาที่ และประชาชน ไดรับความรู มีทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษเปนอยางดี กอนเขาสู
ประชาคมอาเซียน
๒. ผูเขารับการอบรมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในระดับพื้นฐานกับชาวตางชาติ ตามสถานการณที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางเขาใจ

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)
- ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

๘๗

๒) ประชาสัมพันธ เชิญชวนผูสนใจเขารวมโครงการ
๓) สรุปรายชื่อ –จํานวนผูสมัคร ใหทางวิทยากรไดรับทราบ
เพื่อจัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียน
๔) เริ่มเปดคอรสเรียน ทีมวิทยากรประเมินผลกอนเรียน
(Pre-test) กอนเรียน และประเมินผล
หลังจบ
คอรส(Post-test) อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จํานวน ๑๐
วัน ๒๐ ชั่วโมง
5) ทีมวิทยากรสรุปผลการดําเนินโครงการสงใหเทศบาล
(หนวยงานที่ดําเนินกิจกรรม)
6) สรุป-รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ จํานวน ๔๐ คน

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3.การสงเสริม
3.1จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
บทบาทและการมี ขาวสารในชองทางที่เปนการ
สวนรวม
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)
๓.๑.๑ โครงการสงเสริมความรูดานกฎหมาย (กฎหมายราย
เดือน)
วัตถุประสงค
1.สรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตนที่ควรทราบ
ใหแกประชาชน เพื่อขจัดความไมรูกฎหมาย และการถูกเอา
รัดเอาเปรียบกันในทางกฎหมายและแกไขปญหากฎหมาย
ของชุมชน รวมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ตลอดจนชวยเหลือทางกฎหมาย
2.เพื่อสรางความรูความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแกบุคลากรของเทศบาลตําบล

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

๑.ประชาชนไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายในเบื้องตนที่ควรทราบ เพื่อขจัดความไมรู
กฎหมายของประชาชน และการถูกเอารัดเอา
เปรียบกันในทางกฎหมายและแกไขปญหา
กฎหมายของชุมชน รวมทั้งไดรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตลอดจนชวยเหลือทางกฎหมาย

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)
- ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

๘๘

บานกลาง ใหมีความรู และความเขาใจในกฎหมายที่จําเปน
3.เพื่อบริการประชาชนใหเขาถึงขอมูลขาวสารดานกฎหมาย
รวมถึงกฎหมายดานอื่นๆที่เกี่ยวของแกประชาชนและ
พนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลบานกลาง ที่ควรไดรับรูและ
รับทราบ
4.เผยแพรความรูดานกฎหมายใหประชาชนในเขตพื้นที่ตําบล
บานกลาง ไดมีความรู ความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของใน
ชีวิตประจําวัน หรือกฎหมายที่มีการบัญญัติหรือตราขึ้นใหม
ใหแกประชาชนตําบลบานกลาง เพื่อใหประชาชนไดรับ
คําปรึกษาดานกฎหมายในเบื้องตนโดยไมเสียคาใชจา ย
หลังจบคอรส(Post-test) อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
จํานวน ๑๐ วัน ๒๐ ชั่วโมง

มิติ ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอ
การ
ปองกัน
การ
ทุจริต
(โดย
สรุป)

แนว
ทางการ
พัฒนา
ตอไป
(ป
25602564)

๘๙

วัตถุประสงค (ตอ)
5.เพื่อเปนการประสานงานรวมกันหนวยงานตางๆ เชน ศาลจังหวัดลําพูน ศาลเยาวชนและครอบครัว และสํานักงานอัยการจังหวัดลําพูน เปนตน
สนับสนุนนํามาซึ่งวิธีการประนอมขอพิพาทหรือกระบวนการยุติธรรม มาใชลดปริมาณคดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน ลดระยะเวลา
และภาระคาใชจาย ในการบริหารงานรวมทั้ง ยุติความขัดแยงและสรางความสมานฉันทปรองดองใหเกิดขึ้นในสังคม
6.สงเสริมการมีสวนรวม ในการประสานงานหนวยงานตางๆในกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหถึงความสําคัญและประโยชนของการประนอมขอ
พิพาทหรือกระบวนการยุติธรรม
7.เพี่อสงเสริมและนําระบบไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทในระดับพื้นที่มาใชในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม กอนถึงชั้นพนักงานสอบสวน
ชั้นอัยการ ชั้นกอนระหวางพิจารณาและหลักการพิจารณาของศาลยุติธรรม
8.เพื่อสงเสริมและพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินการไกลเกลี่ย ประนอมขอพิพาทอยางเปนระบบตอเนื่องตามวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งศูนยกฎหมายชุมชนเทศบาลตําบลบานกลาง และไดจัดตั้งคลินิกกฎหมายบริการประชาชน และไดจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยกอนฟอง ถือเปน
การกระจายความยุติธรรมสูชุมชน (โครงการศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทชุมชนตําบลบานกลาง)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)
วิธีดําเนินงาน
๑.จัดทําและขออนุมัติโครงการ
๒.ศึกษา คน ควาขอมู ล และจัดเตรียมขอมูลด านตางๆ ของ
ระเบียบกฎหมาย
3.ดําเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีการจัดเอกสารความรูดาน
กฎหมาย(กฎหมายรายเดือน) เพื่อเผยแพร เดือนละ 1 ฉบับ
4.ประชาสัมพันธเอกสาร/ขอมูลตามโครงการตอผูนําองคกร
พนักงานราชการและบุคลากรของเทศบาลตําบลบานกลาง
ผูนําชุมชนในเขตพื้นที่ตําบลบานกลางและประชาชนในเขต
เทศบาลตํ า บลบ านกลางและประชาชนโดยทั่ วไป โดยป ด
ประกาศไว ณ ศูน ยขอมู ลขาวสารเทศบาลตําบลบ านกลาง

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

ดําเนินการ
อยาง
ตอเนื่อง

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)
- ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

๙๐

บอร ด ประชาสั ม พั น ธ ห มู บ า น และบอร ด ประชาสั ม พั น ธ
เทศบาลตําบลบานกลาง
เปาหมาย/ผลผลิต
1 คณะผูบริหาร พนักงานราชการและบุคลากรของเทศบาล
ตําบลบานกลาง
2 ผูนําชุมชนในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง
3 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานกลางและประชาชน
โดยทั่วไป รวมถึงประชาชนที่มีปญหาขอสงสัยในขอกฎหมาย
ตางๆ และมีขอพิพาทปญหาที่เกิดขึ้น

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3.การสงเสริม
3.1จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
บทบาทและการมี ขาวสารในชองทางที่เปนการ
สวนรวม
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการ
ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)
๓.๑.15โครงการส ง เสริ ม การอ า นความรู ใ นห อ งน้ํ า
(Toylede knowledge)
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริม ใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน เจาหนาที่ ตลอดจน ประชาชน ที่มาติดตอราชการ
เล็งของการอานหนังสือ
๒. เพื่อใหผูอาน ไดรับทราบขอมูล ขาวสาร สาระความรู ที่
นํามาเผยแพร
๓. เพื่อนําขาวสาร สาระความรู ในหนังสือพิมพที่เทศบาล
จัดซื้อ และไมใชแลว มาใชใหเกิด ประโยชนมากขึ้น
วิธีดําเนินงาน

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)
ประเมินจากแบบสอบถามความพึงใจของ
กลุมเปาหมาย
๑. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เจาหนาที่ ตลอดจนประชาชนที่มาติดตอราชการ
หันมาใหความสําคัญของการอานหนังสือ
๒. ผูอานไดรับทราบขอมูล ขาวสาร สาระความรู
ที่นํามาเผยแพร
๓. ไดใชประโยชนจากสิ่งของที่เหลือใช ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)
- ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

๙๑

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ
๒. จัดเตรียมเอกสาร ขาวสาร สาระนารู ของหนวยงานตางๆ
และหนังสือพิมพ
๓. ดําเนินการติดตั้งบอรด พรอมเอกสาร ในหองน้ํา
๔. เปลี่ยนขาวสารสาระความรู ทุกวันจันทร
๕. ติดตามและประเมินผล
เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ของเทศบาลตําบลบานกลาง และประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3.การสงเสริม
3.1จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
บทบาทและการมี ขาวสารในชองทางที่เปนการ
สวนรวม
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)
๓.๑.16โครงการสงเสริมการอานในหมูบาน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนแหลงศึกษาหาความรูแกเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลบานกลาง
๒. เพื่อสงเสริมความรูดานการอาน และสงเสริมการใชเวลา
วางใหเปนประโยชนแก เด็ก เยาวชน และประชาชน
๓. เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในตําบลบาน
กลางไดนําความรูตางๆ ที่ไดจากการศึกษา คนความา
พัฒนาการเรียนรู และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้น
รูจักการแกไขปญหาอยางเปนระบบ
๔. เพื่อสงเสริมการอานใหแกเด็ก และเยาวชน ประชาชน

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
๑.เด็ก เยาวชนและประชาชนในตําบลบานกลางได - ดําเนินการอยาง
ศึกษาคนควาหาความรู
ตอเนื่อง
๒.เด็ก เยาวชน และประชาชนในตําบลบานกลาง
มีความรักการอานและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
หลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งปวง
๓.เด็ก เยาวชน และประชาชนในตําบลบานกลาง
ไดนําความรูตางๆ ที่ไดจากการศึกษาคนควาหา
ความรูมาพัฒนาตนเอง และปรับใชตอการดําเนิน
ชีวิตที่ดีขึ้น รูจักการแกไขปญหาอยางเปนระบบ
๔.เด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลบานกลาง ได
อาน ศึกษา คนควาหาความรูไดอยางตอเนื่อง และ

๙๒

ตําบลบานกลางใหเปนไปอยางตอเนื่อง
ไดรับขอมูลขาวสารทันตอเหตุการณ
วิธีดําเนินงาน
เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดําเนิน
โครงการ
-ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
-ดําเนินการตามโครงการ
-สรุปประเมินผลและรายงานผลดําเนินงาน
เปาหมาย/ผลผลิต
จัดซื้อหนังสือพิมพรายวันไวสําหรับที่อานหนังสือพิมพประจํา
หมูบาน วันละ ๑ ฉบับ/หมูบาน จํานวน ๑๒ หมูบานในตําบล
บานกลาง

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3.การสงเสริม
3.1จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
บทบาทและการมี ขาวสารในชองทางที่เปนการ
สวนรวม
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)
๓.1.17 โครงการเผยแพรขอมูลจัดซื้อจัดจาง
วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรใหประชาชนไดรับรูและรับทราบขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางอยางมีระบบ ตรวจสอบได ใหเปนไปดวยความ
ถูกตอง เรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วิธีดําเนินงาน
1 ขอข อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งในแต ล ะเดื อ นจากกองคลั ง
เทศบาล
2 จัดทําขอมูลประชาสัมพันธ
3 ติดบอรดประชาสัมพันธ หนาเทศบาลตําบลบานกลาง
เปาหมาย/ผลผลิต

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
1.เพื่ อ ให ป ระชาชนตํ าบลบ า นกลางได รั บ รู แ ละ - ดําเนินการอยาง
รับทราบขอมูลการจัดซื้อจัดจางอยางมีระบบ
ตอเนื่อง
2.เพื่ อประชาสั ม พั น ธ ข อมู ล การจั ด ซื้ อจั ด จ า งให
ประชาชนไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง

๙๓

ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

3.การสงเสริม
3.2 การรับฟงความคิดเห็นการ 3.2.2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
บทบาทและการมี รับและตอบสนองเรื่องรองเรียน วัตถุประสงค
สวนรวม
รองทุกขของประชาชน
๑. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกัน
ระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
แผนการดําเนินงาน และการจัดทํางบประมาณประจําป
๒. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสีป่ ที่มีความสอดคลอง
และสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนา สามารถ
แกไขปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชนได

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
๑ เทศบาลตําบลบานกลางมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป - ดําเนินการอยาง
และแผนดําเนินงาน ใชเปนกรอบการพัฒนาไปสู ตอเนื่อง
เปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไว

๙๔

อยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเปนการจัดเตรียมความพรอมโครงการพัฒนาตาง ๆ
ใหอยูในลักษณะที่พรอมดําเนินการบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําป และนําปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับ
งบประมาณ
วิธีดําเนินงาน
1.การจัดเก็บรวบรวมขอมูล
2.การวิเคราะหข อมูลและจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
3.การพิจ ารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
4.การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําเอกสารแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2560 - 2564)
จํานวน ๖๐เลม

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

3.การสงเสริม
3.2 การรับฟงความคิดเห็นการ 3.2.3 โครงการเทศบาลตําบลบานกลางพบประชาชน
บทบาทและการมี รับและตอบสนองเรื่องรองเรียน วัตถุประสงค
สวนรวม
รองทุกขของประชาชน
๑. เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการบริการแกประชาชน
ใหเกิดความพอใจสูงสุดในการจัดกิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่
ให บ ริ ก ารประชาชนในแต ล ะหมู บ า น ตามกระบวนงาน
ใหบริการของเทศบาลเปนไปตามแนวทางการบริหารจัดการ

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)
๑ การประเมินผลประปฏิบัติการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลบานกลาง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
๒ มีขอมูลเกี่ยวกับการวัดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล วาสําเร็จตรงตามเปาหมายที่
กําหนดไวหรือไม ตลอดจนเรื่องคุณภาพ และ

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)
- ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

๙๕

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๒. เพื่อใหทราบถึง ปญหา/ความความตองการของประชาชน
ที่มาใชบริการ เปนขอมูลเพื่อใชสําหรับการปรับปรุงประบวน
งานให บ ริ ก ารและการปฏิ บั ติ ร าชการในภาพร ว มให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓.เพื่ อเปน การสรางและส งเสริมความสัมพั นธอันดี ระหวาง
เทศบาล หนวยงานภายนอก และประชาชน ใหแนนแฟนยิ่ง
ขึน้ เอื้อตอการติดตอประสารความรวมมือในทุกระดับ
วิธีดําเนินงาน
๑ รางโครงการและเสนอผูบริหารเทศบาล อนุมัติโครงการ
๒ ประสานความรวมมือจากหนวยงานภายในและภายนอก
ในการจัด กิจกรรมบูรณาการรวมกัน
๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน เพื่อ
ปฏิบัติงานใน ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
๔ ประขาสัมพันธการจัดโครงการผานสื่อตางๆ ใหประชาชน
ใหทราบอยางกวางขวาง
๕ จัดกิจกรรมตามโครงการ

ความพึงพอใจอยูใน ระบบที่ยอมรับไดหรือไม
๓ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานตางๆ ของการ
ปฏิบัติราชการของ เทศบาล มีประสิทธิภาพ และ
สําเร็จผลเห็นเปนรูปธรรมมากขึน้ เปนไมตามแนว
ทางการบริหารจัดการที่ดี
๔ ผูบริหารเทศบาลสามารถใชขอมูลจากรายงาน
สรุปผลปฏิบัติราชการ มาใชกําหนด นโยบายการ
บริหารและการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสําเร็จผลมากยิ่งขึ้น ตรงกับความ
ตองการของประชาชน และแกปญหาทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จมากยิ่งขึ้น ตรงกับ
ความตองการของประชาชน และแกไขปญหา
ความเดือดรอนไดอยางตรงจุด
๕ ลดโอกาสการเกิดเหตุการณทุจริตประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

เปาหมาย/ผลผลิต
จัดกิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชน จํานวน
๑๒ หมูบานตามแผนปฏิบัติการ

๙๖

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหปรัชาชนมี
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)
3.3.8. โครงการเทศบาลตําบลบานกลางพบประชาชน
วัตถุประสงค
๑. เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการบริการแกประชาชน
ใหเกิดความพอใจสูงสุดในการจัดกิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่
ให บ ริ ก ารประชาชนในแต ล ะหมู บ า น ตามกระบวนงาน
ใหบริการของเทศบาลเปนไปตามแนวทางการบริหารจัดการที่
ดี

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)
๑ การประเมินผลประปฏิบัติการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลบานกลาง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
๒ มีขอมูลเกี่ยวกับการวัดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล วาสําเร็จตรงตามเปาหมายที่
กําหนดไวหรือไม ตลอดจนเรื่องคุณภาพ และความ
พึงพอใจอยูใน ระบบที่ยอมรับไดหรือไม

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)
- ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

๙๗

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๒. เพื่อใหทราบถึง ปญหา/ความความตองการของประชาชน
ที่มาใชบริการ เปนขอมูลเพื่อใชสําหรับการปรับปรุงประบวน
งานให บ ริ ก ารและการปฏิ บั ติ ร าชการในภาพร ว มให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓.เพื่ อเปน การสรางและส งเสริมความสัมพั นธอันดี ระหวาง
เทศบาล หนวยงานภายนอก และประชาชน ใหแนนแฟนยิ่ง
ขึ้น เอื้อตอการติดตอประสารความรวมมือในทุกระดับ
วิธีดําเนินงาน
๑ รางโครงการและเสนอผูบริหารเทศบาล อนุมัติโครงการ
๒ ประสานความรวมมือจากหนวยงานภายในและภายนอก
ในการจัด กิจกรรมบูรณาการรวมกัน
๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน เพื่อ
ปฏิบัติงานใน ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
๔ ประขาสัมพันธการจัดโครงการผานสื่อตางๆ ใหประชาชน
ใหทราบอยางกวางขวาง
๕ จัดกิจกรรมตามโครงการ

๓ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานตางๆ ของการ
ปฏิบัติราชการของ เทศบาล มีประสิทธิภาพ และ
สําเร็จผลเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น เปนไมตามแนว
ทางการบริหารจัดการที่ดี
๔ ผูบริหารเทศบาลสามารถใชขอมูลจากรายงาน
สรุปผลปฏิบัติราชการ มาใชกําหนด นโยบายการ
บริหารและการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสําเร็จผลมากยิ่งขึ้น ตรงกับความ
ตองการของประชาชน และแกปญหาทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จมากยิ่งขึ้น ตรงกับ
ความตองการของประชาชน และแกไขปญหา
ความเดือดรอนไดอยางตรงจุด
๕ ลดโอกาสการเกิดเหตุการณทุจริตประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

เปาหมาย/ผลผลิต
จัดกิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชน จํานวน
๑๒ หมูบานตามแผนปฏิบัติการ

๙๘

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.9 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
วัตถุประสงค
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกัน
ระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
แผนการดําเนินงาน และการจัดทํางบประมาณประจําป
๒. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสีป่ ที่มีความสอดคลอง
และสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนา สามารถ

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
๑ เทศบาลตําบลบานกลางมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป - ดําเนินการอยาง
และแผนดําเนินงาน ใชเปนกรอบการพัฒนาไปสู ตอเนื่อง
เปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไว

๙๙

แกไขปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเปนการจัดเตรียมความพรอมโครงการพัฒนาตาง ๆ
ใหอยูในลักษณะที่พรอมดําเนินการบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําป และนําปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับ
งบประมาณ
วิธีดําเนินงาน
1.การจัดเก็บรวบรวมขอมูล
2.การวิเคราะหขอมูลและจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
3.การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
4.การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําเอกสารแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2560 - 2564)
จํานวน ๖๐เลม

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.10 โครงการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ๑ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนการพั ฒ นา - ดําเนินการอยาง
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
ทองถิ่น
ทองถิ่นของเทศบาลบานกลางมี ประสิทธิภาพและ ตอเนื่อง
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัตถุประสงค
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
๑. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
๒ มี ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการพั ฒ นาที่ ได จ ากการ
เทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น เปนไป ติ ด ตามประเมิ น ผลแผนพั ฒ นามาใช ใ น การ
ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
ปรั บปรุงกระบวนจั ด ทํ า ติ ด ตามและประเมิ นผล
๒. เพื่อใหเกิดขอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

๑๐๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

แผนพัฒนา นํามาใชในการปรับปรุงกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อใหการประยุกตใชโครงการพัฒนาที่บรรจุใน
แผนพัฒนาแปลงไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
๔. เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารเทศบาลใชในการกําหนด
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถแกไขปญหา
ความเดือดรอนและสนองตอบตอความตองการของประชาชน
ไดอยางตรงจุด
วิธีดําเนินงาน
๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑.๑ การจัดเก็บรวบรวมขอมูล
๑.๒ การวิเคราะหขอมูลโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
๑.๓ การนําเสนอผลการดําเนินโครงการ

๓ การดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นา
สํ าเร็ จเห็ น เป น รู ป ธรรมมากยิ่ งขึ้ น สอดคล องกั บ
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา และบรรลุตาม
วัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไว
๔ ผูบริหารเทศบาลสามารถใชขอมูลจากรายงาน
สรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มาใชกําหนดนโยบายการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ท อ ง ถิ่ น ได อ ย า ง
ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลมากยิ่ งขึ้ น ตรงกั บ
ความต อ งการของประชาชน และแก ไขป ญ หา
ความเดือดรอนไดอยางตรงจุด
๕ การบริ ห ารการพั ฒ นาท อ งถิ่ น เป น ไปตาม
วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา และ
แนวทางการพัฒนาที่กําหนดไว

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

เปาหมาย/ผลผลิต
๑. ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่บรรจุใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และกําหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ ในรอบ
หกเดือนแรก
๒.จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เสนอตอผูบริหารเทศบาลและเพื่อเผยแพร

๑๐๑

จํานวน ๖๐ เลม

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผล
ปอ
ทุจร
ส

งเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารจัดการ
รปกครองสวนทองถิ่น

๑๐๒

๑
ท อ
วัตถุประสงค
๑ เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ คณ
ศู น ย
ชุมชน
ครอ
๒ เพื่อเปนการเสริมสรางภาวะผูนําใหแก ผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน
สภา
๓ เพื่อให ผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน เกิดความรูความเขาใจในหลักการทํางานแบบบูรณาการมีสวนรวม
๔ เพื่อให ผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน มีแนวทางเสริมสรางความรัก ความสามัคคี และความเขมแข็งของชุมชน เ ย า
ค ว
วิธีดําเนินงาน
ควา
๑ จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอนายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง
ในก
๒ ประชุมเตรียมความพรอม/เตรียมแผนงานดําเนินงาน
จัดก
๓ จัดฝกอบรมบรรยายใหความรูแกผูเขารับการอบรม
๒
๔ จัดศึกษาดูงาน
ท อ
๕ สรุปผลการประเมินโครงการ/รายงานผลตอนายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง
คณ
ศู น ย
ครอ
สภา
เย า
คุ ณ
จ ริ
และ
เพื่อส
๓
ท อ

3.3.11 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบาน ในตําบลบานกลาง

๑๐๓

คณ
ศู น ย
ครอ
สภา
เยาว
ควา
เ ข
หล
ทํ า ง
บู ร ณ
สวน
๔
ท อ
คณ
ศู น ย
ครอ
สภา
เย า
แน
เส ร
คว
ควา
แล
เข ม
ชุมช

๑๐๔

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

เปาหมาย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ จํานวน ๑๕๐ คน
เชิงคุณภาพ จัดการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อใหความรูและเพิ่มพูนประสบการณพัฒนาศักยภาพผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภา
เด็กและเยาวชนใหมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน อยางมีคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละเพื่อสวนรวม และเขาใจหลักการทํางาน
แบบบูรณามีสวนรวม เพื่อทําใหชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี ความรวมมือและความเขมแข็งของชุมชน

ผล
ปอ
ทุจร
ส

๑๐๕

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.22 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
1.ประชาชนรวมงานประมาณ 1,000 คน
- ดําเนินการอยาง
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
2.ประชาชนในตําบลบานกลางไดรวมอนุรักษและ ตอเนื่อง
วัตถุประสงค
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สงเสริมประเพณีอันดีงาม
1.เพื่ออนุรักษและสงเสริมประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น
3.ประเพณีอันดีงามของทองถิ่นไดรับการสืบทอด
2.เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
3.เพื่ อส งเสริ ม ให ค ณะผู บ ริ ห าร/พนั ก งาน เจ าหน าที่ /เด็ ก 4.คณ ะผู บ ริ ห าร /พนั ก งาน เจ า หน า ที่ /เด็ ก
เยาวชน/พี่นองประชาชนในตําบลบานกลาง ไดรวมสืบสาน เยาวชน/พี่นองประชาชนตําบลบานกลาง ไดรวม
สืบสานประเพณีอันดีงาม แบบดั้งเดิม
ประเพณีดงั้ ดิม
4.เพื่ อ ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มในสื บ สานประเพณี ดั้ ง เดิ ม 5.เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมูบานชุมชน ใน
เขตพื้นที่ตําบลบานกลาง
กอใหเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน
วิธีดําเนินงาน
-จัดทําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
-จางเหมาตกแตงสถานที่
-จัดกิจกรรมตามแผนงาน
เปาหมาย/ผลผลิต
ตกแตงสถานที่ทางเขาเทศบาลแนวคันคลองไปจนถึงบริเวณ
ลําน้ําแมตีบ เพื่อใหคณะผูบริหาร พนักงานเจาหนาที่ เด็ก
เยาวชน พี่นองประชาชนในตําบลบานกลาง ไดลอยกระทงสืบ
สานประเพณีดั้งเดิม

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมทีห่ นว ยงานไดดําเนินการจริง

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ

๑๐๖

(ป 2560 – 2564)

พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.23 โครงการสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย
1.ประชาชนได ร ว มกิ จ กรรมสํ า คั ญ แห น้ํ า ทิ พ ย - ดําเนินการอยาง
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
ดอยขะมอ
ตอเนือ่ ง
วัตถุประสงค
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.เพื่อสืบสานและอนุรักษประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญ 2.ประชาชนเห็นคุณคาของประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
งามเกิดความรักและหวงแหนในประเพณี
ชัย ใหคงอยูคูชาวจังหวัดลําพูน
2.เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดเห็นคุณคา และความสําคัญ วัฒนธรรมที่ดีงาม
ของน้ําทิพยดอยขะมอซึ่งเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่จะเขารวมพิธีสรง 3.ประชาชนมีพลังศรัทธาตอพระพุทธศาสนามาก
ขึ้น
น้ําพระธาตุหริภุญชัย
4.ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ไดรับการสืบทอด
3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความรัก ความสามัคคี
4. เพื่ อ ส ง เสริ ม ให พุ ท ธศาสนิ ก ชน สร า งพลั ง ศรั ท ธาต อ
พระพุทธศาสนา
วิธีดําเนินงาน
- จัดทําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
- จัดหาผูรับจางเหมาทําขบวนแหน้ําทิพยสรงน้ําพระบรมธาตุ
หริภุญชัย
- รวมกิจกรรมฟอนเล็บกับจังหวัดลําพูน เพื่อตอนรับน้ําสรง
พระราชทาน และเพื่อถวายเปน
เปาหมาย/ผลผลิต
- รวมจัดกิจกรรมขบวนแหสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย
- รวมกิจกรรมฟอนเล็บรวมกับจังหวัดลําพูน เพื่อตอนรับน้ํา
สรงพระราชทานและฟอนเพื่อถวายเปนพุทธบูชาพระ
บรมธาตหริภุญชัย
- รวมกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยเตวขึ้นดอยขะมอ

๑๐๗

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.24 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต และรดน้ําดํา
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
หัวผูสูงอายุ
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัตถุประสงค
1 เพื่ อเปนการสงเสริมและสืบสานประเพณี วัฒ นธรรมอันดี
งามของทองถิ่น
2 เพื่อสรางคุณคาทางจิตใจใหกับผูสูงอายุในตําบลบานกลาง
3เพื่ อ ให ป ระชาชนและเยาวชนในตํ า บลบ า นกลางได
แสดงออกซึง่ ความกตัญูกตเวทีตอผูสูงอายุในชุมชน
4เพื่อสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนในการ
ดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน
5 เป น การส งเสริ ม สั ม พั น ธภาพที่ ดี ระหว างชุ ม ชนและเพิ่ ม
ศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่น
6 เพื่อสรางเจตคติที่ดีกับ เด็ กและเยาวชนใหเห็ นคุ ณ คาของ
วัฒนธรรมไทยและรวมกันอนุรักษสืบสานใหคงอยูตลอดไป
วิธีดําเนินงาน
จัดทําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
-จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ
-จัดเตรียมสถานที่
-จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต เชน การสรงน้ํา
พระพุทธรูป เพื่อใหพี่นองประชาชนไดมีโอกาสสรงน้ําพระ
เพื่อเปนสิริมงคลในชีวิต

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
1 วัฒนธรรมของทองถิ่นไดรับการสงเสริม และสืบ - ดําเนินการอยาง
สานใหคงอยูตลอดไป
ตอเนื่อง
2 ผูสูงอายุในตําบลบานกลางมีคุณคาทางจิตใจที่ดี
3 ประชาชนและเยาวชนในตําบลบานกลางได
แสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวทีตอผูสูงอายุใน
ชุมชน
4 ชุมชนมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการ
ดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน
5 ชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดี และมีศักยภาพในการ
พัฒนาทองถิ่น
6 เด็กและเยาวชนมีเจนคติที่ดี เห็นคุณคาของ
วัฒนธรรมไทยและรวมอนุรักษสืบสานใหคงอยู

๑๐๘

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

วิธีดําเนินงาน (ตอ)
-จัดกิจกรรมสามีจิกรรม (รดน้ําดําหัวพระสงฆ) และรดน้ําดํา
หัวผูสูงอายุ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ
-จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและแสดงออกถึง
ความรัก ความสามัคคีในชุมชน
-สรุปผลการดําเนินงาน
เปาหมาย/ผลผลิต
-จัดกิจกรรมสรงน้ําพระพุทธรูป และพระพุทธชยันตรี
-จัดพิธีสามีจิกรรม (รดน้ําดําหัวพระสงฆ)
-จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในตําบล
-จัดกิจกรรมบวงสรวงอนุสาวรียเจาแมจามเทวีและพระภูมิ
เจาที่ในเทศบาล
-จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น

๑๐๙

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.26 โครงการเทศกาลลําไยผลไมมหัศจรรย
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
วัตถุประสงค
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.เพื่ อ ร ว ม เทิ ด พ ร ะ เกี ย ร ติ ส ม เด็ จ พ ร ะ น า ง เจ า
พระบรมราชินีนาถ
2.เพื่อสงเสริมภูมิปญญาอันเกิดจากการแปรรูปลําไย ใหเปน
เศรษฐกิจของจังหวัดลําพูน
3.เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่นที่แสดงออกในงานเทศกาล
ลําไย
4.เพื่ อ ส ง เสริ ม ให มี ก ารแสดงออกความรั ก ความสามั ค คี
รวมกัน
วิธีดําเนินงาน
-จัดทําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
-จัดหาผูรับจางเหมาทําขบวนแหเทิดพระเกียรติฯ และ
วัฒนธรรมทองถิ่น
เปาหมาย/ผลผลิต
-รวมจัดกิจกรรมขบวนแหเพื่อเทิดพระเกียรติฯและวัฒนธรรม
ทองถิ่น รวมกับ องคกรเครือขาย
-รวมพิธีเปดงานเทศกาลลําไย และพิธีเทิดพระเกียรติฯ

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)
1.ไดรวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
2.ไดเผยแพรถึงภูมิปญญาที่เกิดจากการแปรรูป
ลําไย สรางรายได สรางเศรษฐกิจ
3.ไดเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น
4.ไดแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี รวม
องคกรเครือขาย

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)
- ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

๑๑๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.29 โครงการทุนทางวัฒนธรรม
1.ความเปนอัตลักษณ โดดเดนของจารีตประเพณี - ดําเนินการอยาง
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
วัฒนธรรม ภูมิปญญา ตําบลบานกลางยังคงอยู
ตอเนื่อง
วัตถุประสงค
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.เพื่อขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม ดวยกระบวนการสวนรวม 2.มีแหลงทองเที่ยวและแหลงเรียนรู เชิงวัฒนธรรม
ในตําบลบานกลาง
ทุกภาคสวน
2.เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ 3.ทุนทางวัฒ นธรรม สรางรายได สรางเศรษฐกิ จ
ให ค นในชุ ม ชนมี รายได สามารถพึ่ งพาตนเองได
ปญญา ตําบลบานกลางใหเปนที่รูจัก สงเสริมเปนแหลง
อยางเขมแข็งและยั่งยืน
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปนแหลงเรียนรู
4.คนชุมชนตําบลบานกลาง สามารถดําเนินวิถีชีวิต
3.เพื่อยกระดับและนําเอาจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ไดแบบผสมผสาน ทามกลางความหลากหลายทาง
ปญญา จากทุนทางวัฒนธรรมมาเปนทุนชีวิตสรางรายได
สรางเศรษฐกิจ ใหชุมชนเขมแข็งพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทันสมัย
4.เพื่อสงเสริมคนในชุมชนเกิดความรวมมือในการสรางองค โดยยังคงมีความวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
ความรูและมีภูมิคุมกันทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
วิธีดําเนินงาน
- จัดทําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
- จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ
- จั ด กิ จ กรรมเผยแพ ร ป ระช าสั ม พั น ธ โบ ราณ สถาน
โบราณวัตถุ ภูมิปญญาทองถิ่น อยางตอเนื่อง
- สรุปผลการดําเนินงาน
เปาหมาย/ผลผลิต
- สงเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรายได
สรางเศรษฐกิจใหกับพี่นองประชาชนในตําบลบานกลาง

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ

๑๑๑

(ป 2560 – 2564)

พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.30 โครงการเรารักษสิ่งแวดลอม
1 ประชาชนมีมีความรูความเขาใจในการอนุรักษ - ดําเนินการอยาง
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
สิ่งแวดลอม
ตอเนื่อง
วัตถุประสงค
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1 เพื่อใหประชาชนในตําบลบานกลางมีความรูความเขาใจใน 2 ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด
และรักษาสิ่งแวดลอมที่ดีตอชุมชน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
3 เกิ ด การมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนและ
2 เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษา
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีตอสังคม
สิ่งแวดลอม ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและชุมชน
4 หมู บ า นในชุ ม ชนบ า นกลางสะอาด น า อยู
3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง
สามารถบริ ห ารจั ด การสิ่ งแวดล อ มทางกายภาพ
4 เพื่อกระตุนใหประชาชนในพื้นที่มีจิตสํานึกในการรักษา
ความสะอาดภายในบานเรือนและยังเปนการสงเสริมสุขภาพ สามารถจั ด การขยะ และสิ่ ง ปฏิ กู ล ต า งๆได เป น
ปองกันการเกิดโรคทําใหประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพรางกาย อยางดีมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยเอื้อตอ
การอยูอาศัยและดํารงชีพ
แข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
5 หมูบานสวยงามประชาชน มีสภาพแวดลอมที่ดี
วิธีดําเนินงาน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1. จัดทํารายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ
2. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาชนในพื้ น ที่ ทั้ ง 12
หมูบาน ทราบโดยทั่วกันเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการรักษ
สิ่งแวดลอม
4 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก
5. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผล
เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผู บ ริห าร สมาชิ ก สภา หั วหน าส วนราชการ เจ าหนาที่
เทศบาล ผู นํ าชุ ม ชน ตั วแทนประชาชน คณะครู นั ก เรี ย น
โรงเรียนในเขตตําบลบานกลาง บริษัทในนิคมอุตสาหกรรม

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ

๑๑๒

(ป 2560 – 2564)

พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.31 โครงการชุม ชนนาอยู หมูบานนามอง ตําบลบาน ๑. ตําบลบานกลางมีภูมิทัศนที่สะอาด นาอยูและ - ดําเนินการอยาง
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
มีสิ่งแวดลอมที่ดี
ตอเนื่อง
กลาง
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการทําให
วัตถุประสงค
หมูบานมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย
๑ เพื่อสรางกระแสการมีสว นรว มของประชาชนในการ
ประชาชนหันมาใสใจในการรักษาสิ่งแวดลอม และ
รวมกันรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
สามมารถปองกันปญหาอุบัติเหตุจราจรในหมูบาน
ของหมูบาน/ชุมชน
ไดอีกดวย
๒. เพื่อสงเสริมใหประชาชนเกิดการสรางวินัยและความ
๓. ตําบลมีหมูบานตนแบบ บานตนแบบ เพื่อเปน
ปลอดภัยในการสัญจรบนทองถนนในหมูบาน
ตัวอยางขยายผลไปสูชุมชนหมูบานอื่นๆตอไป
3 เพื่อสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี มีจิตสาธารณะ สํานึก
รับผิดชอบในการรวมกันปรับปรุงภูมิทัศนของชุมชน/หมูบาน
ใหเกิดความสะอาด สวยงาม และชุมชนมีสิ่งแวดลอมที่ดี
วิธีดําเนินงาน
๑ จัดเวทีประชาคมหมูบาน ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน แมบาน อาสาสมัครสาธารณสุข ผูสูงอายุ
๒ แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานโครงการระดับตําบล
และระดับหมูบาน
๓ ประชาสั ม พั นธ โครงการฯ และเชิ ญ ชวนประชาชน ผู นํ า
ชุมชน จิตอาสา เอกชน บริษัท หางราน ตางๆ
4 ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนของหมูบาน ชุมชน
5 คัดเลือกบานตนแบบนาอยู
6 ติดตาม ประเมินชุมชนนาอยู หมูบานนามอง
7 ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ

๑๑๓

(ป 2560 – 2564)

พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

เปาหมาย/ผลผลิต
๑ มีเวทีประชาคมหมูบาน เพื่อหารือแนวทางการจัดการ
๒ มีการแตงตั้งคณะทํางานระดับหมูบาน เพื่อดําเนินงานสู
ชุมชนนาอยู หมูบานนามอง
๓ มีการรณรงคการสรางจิตสํานึกใหประชาชนรวมกันพัฒนา
ความสะอาดหมูบานอยางตอเนื่อง
๔ การประเมินชุมชนนาอยูหมูบานนามอง ๓ ระดับ ไดแก
ระดับทอง ระดับเงิน และทองแดง

๑๑๔

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.32 โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติและ ๑ คุณภาพน้ําประปาและแหลงน้ําสาธารณะใน
- ดําเนินการอยาง
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
ตําบลบานกลาง ไดมาตรฐานกรมอนามัยกระทรวง ตอเนื่อง
ประปาหมูบาน
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สาธารณสุข
วัตถุประสงค
๑ เพื่อเฝาระวังคุณภาพน้ําประปาและแหลงน้ําธรรมชาติให ๒ ประชาชนมีความรูในการบริโภคน้ําดื่มถูก
สุขลักษณะและมาตรฐานคุณภาพของน้ําประปา
เปนไปตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๒ เพื่ออบรมและใหความรูแกประชาชน เรื่องการบริโภคน้ํา และน้ําดื่มในชุมชน
ดื่มที่ถูกสุขลักษณะ และมาตรฐานคุณภาพของน้ําประปาและ ๓ ผูผลิตน้ําประปา ผูผลิตน้ําบรรจุขวด มีความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการรักษา
แหลงน้ําธรรมชาติ
๓ เพื่อใหผูผลิตน้ําประปา ผูผลิตน้ําบรรจุขวด ตระหนักและ มาตรฐานกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานกรม
เห็นความสําคัญของการรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตตาม อนามัยกระทรวงสาธารณสุข
หลักมาตรฐานกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
วิธีดําเนินงาน
๑ วางแผนขออนุมัติโครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําประปา
๒ วางแผนโครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําประปาและแหลงน้าํ
๓ ประชาสัมพันธโครงการฯ ผานกํานัน ผูใหญบาน และกลุม
มวลชน/กลุมรัฐวิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการน้ําประปาและ
น้ําดื่ม
๔ จัดอบรมใหความรูในหัวขอเรื่องการรักษา ปรับปรุง พัฒนา
และจัดการคุณภาพน้ําประปาและแหลงน้ําสาธารณะ
๕ ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําประปาและแหลงน้ําสาธารณะทั้ง
๑๒ หมูบานๆละ ๑ จุด และนําไปวิเคราะหเพื่อหาพารามิเตอร
ตางๆ ในน้ําดื่ม
๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ

๑๑๕

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

เปาหมาย/ผลผลิต
การอบรมและบรรยายความรูดานการรักษา ปรับปรุง พัฒนา
และจัดการคุณภาพน้ําประปาและแหลงน้ําสาธารณะใหกับ
คนในชุมชนทั้ง ๑๒ หมูบาน

๑๑๖

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.38 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพ
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัตถุประสงค
1 เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่
ระเบียบกําหนด
2 เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย
3 เพื่อใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา
วิธีดําเนินงาน
๑ เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
2 วางแผนดําเนินงาน ประสานกองการศึกษาและฝายที่
เกี่ยวของ
๓ ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ
๔ นิเทศ ติดตาม วัดผล และประเมินผลโครงการ
๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสถานศึกษามีศักยภาพ และมีความเข็มแข็ง ใน
การดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)
1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่
ตามที่ระเบียบกําหนด
2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล
และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)
- ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

๑๑๗

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.39 โครงการพั ฒ นาร านเสริ มสวย-แต งผม ตําบลบาน ๑ เพื่ อ กระตุ น ให ร า นเสริ ม สวย-แต ง ผม พั ฒ นา - ดําเนินการอยาง
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
กลาง
ตนเองใหไดมาตรฐาน
ตอเนื่อง
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัตถุประสงค
๒ ประชาชนผูบริโภคสามารถใชบ ริการรานเสริม
๑ เพื่อใหผูประกอบการรานเสริมสวย-แตงผม มีความรูดาน สวย-แตงผม ที่สะอาด มีมาตรฐานทางสุขาภิบาล
งานอาชีวอนามัย
และมีความยุติธรรมดานราคา
๒ เพื่อสงเสริมศักยภาพการรวมกลุมของผูประกอบการราน ๓ ชมรมผูประกอบการรานเสริมสวย-แตงผม มี
เสริมสวย แตงผมในรูปแบบของชมรมตําบลบานกลาง
ความเขมแข็งและมีศักยภาพ
วิธีดําเนินงาน
๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
๒ จัดประชุมคณะกรรมการชมรมรานเสริมสวย-แตงผม
ตําบลบานกลาง และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
๓ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชมรม จํานวน ๑ ครั้ง
4 จัดกิจกรรมอบรมเจาของรานเสริมสวย-แตงผม เพื่อให
สามารถปรับปรุงราน สถานที่ใหไดมาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาล
5 จัดกิจกรรมใหชมรมรานเสริมสวย-แตงผม ออกหนวย
เคลื่อนที่ตัดผม บริการแกผูสูงอายุ ผูพิการ และเด็กในพื้นที่
ตําบลบานกลาง รวมกับเทศบาลตําบลบานกลางเคลื่อนที่พบ
ประชาชน
เปาหมาย/ผลผลิต
ผูประกอบการรานเสริมสวย-แตงผม ในเขตพื้นที่ตําบลบาน
กลาง

๑๑๘

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.40โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพ
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัตถุประสงค
1 เพื่ อ ให ป ระชาชนในตํ า บลบ า นกลางได รั บ บริ ก ารการ
รักษาพยาบาลเบื้องตนและจายยาเวชภัณ ฑ ในกิจกรรม
ออกหนวยเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ 2557 อยางทั่วถึง
และเทาเทียมกัน
2 เพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพของประชาชน โดยเนนโรคเรื้อรัง
3 เพื่อใหความรูแกประชาชนในการสรางเสริมสุขภาพ การ
ปองกันโรค สงผลใหประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานสุขภาพที่ถูกตอง
วิธีดําเนินงาน
1 จัดทําโครงการ
2 ประสานงานกับผูนําชุมชน อสม. คณะผูบริหารเทศบาล
ตําบลบานกลาง
3 ใหบริการประชาชนทุกหมูบานผานงานสําคัญในตําบล เชน
งานบําเพ็ญกุศลศพ
4 สนับสนุนยาสามัญประจําบาน สําหรับหองปฐมพยาบาล
ของโรงเรียน 3 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง
5 จัดซื้อยาและเวชภัณฑไวที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เพื่อบริการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกประชาชน
6 สรุปผลการดําเนินงาน

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
1 ประชาชนในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลบ า นกลางทุ ก - ดําเนินการอยาง
หมูบ าน นัก เรีย นทุ ก โรงเรียน ในพื้ นที่ ตําบลบาน ตอเนื่อง
กลางไดรับบริการการรักษาพยาบาลเบื้องตนอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียมกัน
2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบล
บ า นกลางได ท ราบถึ ง ป ญ หาด า นสุ ข ภาพของ
ประชาชนตําบลบานกลาง เพื่อนําไปสูการวางแผน
ดําเนินการแกปญหา ตอไป

๑๑๙

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.43 โครงการพัฒ นาศั กยภาพแกนนําสุข ภาพและด าน ๑ ประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการ - ดําเนินการอยาง
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
สิ่งแวดลอม
สรางเสริมสุขภาพ
ตอเนื่อง
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัตถุประสงค
๒ ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสราง
1 เพื่อใหประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
เสริมสุขภาพอยางยั่งยืน
สรางเสริมสุขภาพ
๒ เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
ใหแกประชาชนในชุมชนอยางยั่งยืน
วิธีดําเนินงาน
๑ เสนอโครงการแกนนําเสริมสรางสุขภาพสูชุมชนเพื่อการ
ดูแลสุขภาพที่ยงั่ ยืนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบานกลาง
๒ ประชาสัมพันธโครงการและประสานงานกับผูเกี่ยวของ
3 จัดกิจกรรมอบรมใหความรูการสรางเสริมสุขภาพแบบองค
รวม และจัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแลสุขภาพที่
ยั่งยืน
๔ สรุปผลและประเมินผลโครงการ
เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนแกนนําสุขภาพในเขตเทศบาลตําบลบานกลาง ๑๒
หมูบาน

๑๒๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.52 โครงการชุมชนสุขภาพดีขับขี่ปลอดภัย
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
วัตถุประสงค
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตําบลบานกลางไดมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
2 เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากการขับขี่อยาง
ปลอดภัย
วิธีดําเนินงาน
๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒ ประสานงานวิทยากร และกลุมเปาหมายเขารวมโครงการฯ
๓ จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับการขับขี่อยางปลอดภัย
บนทองถนน
๔ จัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับการความปลอดภัยในการ
ขับขี่บนทองถนน
5 สรุปผลการดําเนินงาน
เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตําบลบานกลาง

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
๑ ประชาชนในพืน้ ที่มีความรูความเขาใจในการขับ - ดําเนินการอยาง
ขี่อยางปลอดภัยบนทองถนน
ตอเนื่อง
๒ ประชาชนในพื้นตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการขับขี่อยางปลอดภัยบนทองถนน

๑๒๑

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.54 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตําบล
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
บานกลาง
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัตถุประสงค
๑ เพื่อใหสุนขั หรือแมวมีโอกาสสรางภูมิคุมกันโดยการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
๒ เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาจากสัตวสูคน
๓ เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจเรื่องโรคพิษสุนัขบา
และตระหนักถึงความรายแรงของโรคและใหความสําคัญใน
การปองกันโรคในสัตวและคน
วิธีดําเนินงาน
๑ จัดประชุม และจัดตั้งคณะกรรมการสรางพื้นที่ปลอดโรค
๒ จัดอบรมเจาหนาที่และอาสาสมัครปศุสัตว (อสป.) จํานวน
๑ วัน
๓ ประชาสัมพันธโครงการรณรงคฯ และสํารวจประชาชน
สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง
๔ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอม
๕ จัดซื้อวัคซีน ยาคุมกําเนิดและเวชภัณฑ ที่จําเปนในการ
ปองกันและควบคุมโรค
๖ รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และฉีดยา
คุมกําเนิดสุนัขและแนว
๗ จัดกิจกรรมรณรงคทําหมันแกสัตวที่ดอยโอกาส จํานวน ๑
วัน
๘ สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผูบังคับบัญชา

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
๑ ตําบลบานกลางมีการดําเนินการเฝาระวัง
- ดําเนินการอยาง
ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาอันเกิดจากสัตว ตอเนื่อง
สูคน
๒ ประชาชนมีความรูความเขาใจ และตระหนักใน
โรคพิษสุนัขบา และมีสวนรวมการแกไขปญหาโรค
ระบาดในชุมชน
๓ ตําบลบานกลางเปนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา

๑๒๒

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

เปาหมาย/ผลผลิต
สุนัขและแมว ทั้ง ๑๒ หมูบาน ในเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง

๑๒๓

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.55 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกตําบล
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
บานกลาง
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัตถุประสงค
1 เพื่อรณรงคใหประชาชนเกิดความตระหนักและรวมมือกับ
ทุกภาคสวนในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของ
โรคไขเลือดออก
2 เพื่อสงเสริมใหประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทําลาย
แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
3 เพื่อลดอัตราความชุกชุมของลูกน้ํายุงลายและลดอัตราปวย
ดวยโรคไขเลือดออก
วิธีดําเนินงาน
๑ จัดทําโครงการเพื่อเสนอผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง
๒ จัดหา จัดเตรียม วัสดุอุปกรณใหมีความพรอม
๓ ประสานงานกับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๔ แจงผูนําชุมชน และ อสม.เพื่อนัดวันเวลา
๕ ประชาสัมพันธเสียงตามสายและหอกระจายขาวชุมชน
พรอมทั้งสื่อตางๆ
๖ สุมสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย
๗ ฉีดพนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย
๘ รณรงคการใสทรายเคลือบสารทีมีฟอส
๙ ติดตามกระตุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
๑๐ สรุปรายงานและประเมินผลโครงการ

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป

(ป 2560-2564)
๑ ประชาชนในเขตตําบลบานกลางเกิดความ
- ดําเนินการอยาง
ตระหนักและใหความรวมมือกับทุกภาคสวนในการ ตอเนื่อง
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
๒ ประชาชนในเขตตําบลบานกลางเกิดพฤติกรรม
ในการทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ
๓ อัตราความชุกของลูกน้ํายุงลายและอัตราปวย
ดวยโรคไขเลือดออกลดลง

๑๒๔

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

เปาหมาย/ผลผลิต
๑. การรณรงคสุมสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํา
ยุงลายภายในชุมชน
๑.๑ ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ทั้ง ๑๒ หมูบานจํานวน
๑๒ คน
๑.๒ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน ๒๓๓ คน
๓ เจาหนาที่กองสาธารณสุข เทศบาลตําบลบานกลาง จํานวน
๑๕ คน
๑.๔ เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลาง
จํานวน ๖ คน
๑.๕ คณะครูและนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนใน
๒. การฉีดพนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีเกิดโรคและพบ
ความชุกชุมยุงลายสูง
๒.๑ ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ทั้ง ๑๒ หมูบานจํานวน
๑๒ คน
๒.๒ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน ๒๓๓ คน
๒.๓ เจาหนาที่กองสาธารณสุข เทศบาลตําบลบานกลาง
จํานวน ๑๕ คน
๒.๔ เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลาง
จํานวน ๖ คน

๑๒๕

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

3.การสงเสริม
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี 3.3.56 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทยฉุกเฉิน
บทบาทและการมี สวนรวมบริหารจัดการของ
ตําบลบานกลาง
สวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัตถุประสงค
1 เพื่อเสริมสรางความรู ความชํานาญ ทักษะในการชวยเหลือ
ผูปวย/ผูไดรับบาดเจ็บใหไดมาตรฐานและปลอดภัย
๒ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูปฏิบัติการกูชีพในการออก
ปฏิบัติการ
๓ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหประชาชนในพื้นที่ ในการ
ไดรับบริการทางดานสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัย
และเทาเทียมกัน
วิธีดําเนินงาน
๑ จัดทําโครงการเพื่อเสนอเทศบาลตําบลบานกลาง
๒ จัดหากลุมเปาหมายในการฝกการอบรม และจัดเตรียม
สถานที่ วัสดุ/อุปกรณ ในการอบรม
๓ ประสานวิทยากรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน
และโรงพยาบาลลําพูนในการอบรมใหความรูแกผูเขารับการ
อบรม
๔ ดําเนินการอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการกูชีพ
ฉุกเฉินเบื้องตนใหแกนักเรียน จํานวน ๓ โรงเรียน ในเขต
ตําบลบานกลาง
๕ มอบประกาศนียบัตรสําหรับผูที่ผานการอบรมตาม
โครงการหนวยปฏิบัติการอาสาสมัครกูชีพ กูภัย (EMS) ตําบล
บานกลาง
๖ สรุปผลการดําเนินงาน

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)
๑ เจาหนาที่กูชีพมีความรู ความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน
๒ เจาหนาที่กูชีพมีความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติงาน
ใหไดมาตรฐานและปลอดภัย
๓ ประชาชนในพื้นที่ไดรับการบริการชวยเหลือกู
ชีพ และดานสุขภาพไดอยางปลอดภัยและเทา
เทียมกัน

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)
- ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

๑๒๖

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)

เปาหมาย/ผลผลิต
ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ทั้ง ๑๒ หมูบาน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ประชาชน เยาวชนที่มีจิตอาสา
ชอบชวยเหลือสังคมและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

๑๒๗

มิติ
4.การเสริมสราง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ของขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

ภารกิจตามมิติ
4.3การเสริมสรางบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรมที่หนว ยงานไดดําเนินการจริง
(ป 2560 – 2564)
๔.3.4 การวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบาน
กลาง
วัตถุประสงค
การวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานกลา'
- กิจกรรมกระบวนงาน ระบบควบคุมภายในเพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบและตรวจสอบปองกันการทุจริต คือ
๑ มี ก ารสํ า รวจโครงสร า งขององค ก รได มี ก ารจั ด ทํ า คํ า สั่ ง
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลระบบการ
ควบคุมภายใน
๒ มี ก ารจั ด ทํ าเอกสารจั ด วางระบบการควบคุ ม ภายใน ๕
องคประกอบ
๓ มี ก ารรายงานให ผู กํ ากั บ ดู แ ล คื อ นายอํ าเภอเมื อ งลํ าพู น
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภายในกําหนด ๓๐ ธันวาคม ของ
ทุกป

ผลตอการปองกันการทุจ ริต (โดยสรุป)

แนวทางการ
พัฒนาตอไป
(ป 2560-2564)
- ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

