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                               ค ำน ำ 

 
       การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกลาง   (พ.ศ.๒๕๖0 - ๒๕

6๔)  เป็นเครือ่งมอืทางการบรหิารใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับคนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ได้ท างานให้บังเกิด
ประโยชนส์ุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน และไม่ท าให้คนในท้องถ่ินเกิดความคลางแคลงใจในการท างานของ 

 
 
 

แผนปฏบิัติกำรป้องกนักำรทุจริต 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2565 

 

(1 ตุลาคม พ.ศ.2564 - 30 กันยายน พ.ศ.2565) 

  

 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 
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แผนป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
( 1 ตุลำคม พ.ศ.2564 – 30 กันยำยน พ.ศ.2565) 
 
 
 
 
 
 

 
ของ 

เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 
อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 

 
 

 
 
 
 

 
 



๓ 

 

ค ำน ำ 
 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4 – 30 กันยายน พ.ศ.๒๕65) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือทางการบริหารใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับคนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถ่ินและไม่ท าให้คนในท้องถ่ินเกิดความคลางแคลงใจในการท างานของบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งจะเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิ
ชอบได้อีกทางหนึ่ง และการจัดท าแผนปฏิบัติด้านป้องกันการทุจริตยังเป็นข้อเสนอการบริหารงานด้านคุณธรรม 
ความซื่อตรง โปร่งใส ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี ้
  มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
        เพื่อให้เทศบาลได้ยึดหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถ่ิน มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาล และให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลบ้านกลาง และเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายผลหรือขยาย
เครือข่ายความร่วมมือต่อไปหรืออีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้ได้ทราบถึงแนวคิด มีทัศนคติ มีมุมมองต่อการพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะต้องบริการประชาชน เน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลางและสอดคล้องกับนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลางในการพัฒนาด้านการป้องกันการทุจริต คือ 
“จะแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมำตรกำรและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีช่วย
ป้องกันและกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด รวมท้ังติดตำมกำรแก้ไขปัญหำทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่ำงเป็นระบบ พร้อมเร่งสร้ำงจิตส ำนึกของคนในสังคม ให้ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภำคส่วนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ” 
         คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกลาง
จะเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเจตจ านงและนโยบายการบริหารด้วยความสุจริตและจะ
เป็นประโยชน์มีส่วนช่วยให้ผู้บรหิาร บุคลากรของเทศบาลต าบลบา้นกลางแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์กับยุทธศาสตร์ชาติ และบริหารงานด้วยคุณธรรม ความซื่อตรง ความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้รวมทั้งมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ เอื้อประโยชน์สุขให้กับประชาชนในต าบลบ้าน
กลาง และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต่อไป 
                         
                              ส านักปลัดเทศบาล 
                 เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
           กุมภาพันธ์ 2565 



๔ 

 

สำรบัญ 
 
ส่วนท่ี 1 บทน ำ                                                       หน้ำ 
 องค์ประกอบ: ประกอบด้วย 
 - แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการป้องการทุจริต     6                                                   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 - การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  8 
 - สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    9 
 - หลักการและเหตุผล                   10 
 - เป้าหมาย                                                                          13 
 -ประโยชน์ของการจัดท าแผนปฏิบัติด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาล  13 
 
ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 องค์ประกอบ: ประกอบด้วย 
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 
  
ส่วนท่ี 3 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ 
 องค์ประกอบ: ประกอบด้วย 
 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ        22 
  
 
ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖ 

 

แผนปฏิบตักิำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นด้ำนกำรป้องกำรทุจรติ                                                     
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอเมืองล ำพนู จังหวัดล ำพูน                                                      
................................... 

 
  กรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล ต่างมีข้อบัญญัติไว้อย่างชัดเจน คือ ให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ง
สามประเภทดังกล่าวปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ “ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน” ในท้องถ่ิน 
และเพื่อให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตระหนึกถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถ่ิน กฎหมายทั้งสามฉบับจึงได้มีบทบัญญัติก าซับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการ
ตามหลักการที่มีกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ก าหนดไว้ด้วย 

  กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีด ีซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2548 โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในการท าให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติราชการตามแต่ภารกิจ
ต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรท่ีโปร่งใส มีกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรได้
ทุกขั้นตอนมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน หากการด าเนินการตามภารกิจนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อประชาชน 

  กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรท่ีส ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชำชนจะได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ โดยให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินงาน การงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 

  จากอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านกลางจึงได้เล็งเห็นความส าคัญในด้าน
การป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจรติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 
 
 
 

/ทั้งนี้ เพื่อ... 



๗ 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในด้านการป้องกัน      
การทุจริตในการบริหารจัดการโดยค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการให้มีคุณธรรม ความซื่อตรง โปร่งใส ประกอบกับเทศบาล
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันในด้านการเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการปองกันการ
ทุจริต เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmant : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

โดยมีขอบเขตและแนวทำงกำรร่วมมือ 
 ๑. ส ำนักงำน ป.ป.ช. จะรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร  ดังน้ี 
  1.๑) ให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยอาจจัดให้มีการ
ประชุม /สัมมนาทางวิชาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตและ
ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป 
       1.๒) สนับสนุนสื่อทางวิชาการและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต 
       1.๓) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ขยายเครือข่าย
การป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งอื่นๆ 
       1.๔) ติดตามเพื่อประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริต ทุกรอบปีงบประมาณหรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
 
       ๒. เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง จะรับผิดชอบกำรด ำเนินกำร ดังน้ี 
    2.๑) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองท้องถ่ินต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                     ๒.๒) ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  2.3) ให้การสนับสนุนในการศึกษาดูงาน และให้ความรู้หลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี   
และการป้องกันการทุจริตแก่องค์กร กลุ่มและบุคคลที่สนใจ 
    2.4) ส่งเสริมให้มีการขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
แห่งอื่นๆ 
    2.5) ให้ความร่วมมือในการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลความก้าวหน้า 
ปัญญาอุปสรรค ให้ส านักงาน ป.ป.ช. ทราบตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

/3. ผู้ประสาน... 



๘ 

 

 ๓. ผู้ประสำนงำน 

  เพื่อให้การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทั้งสองฝ่ายเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ        
จึงได้มอบหมายให้ผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน  ดังนี้ 

๓.๑ เทศบาลต าบลบ้านกลาง ให้ปลัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีต าบล  
บ้านกลางได้มอบหมายเป็นผู้ประสานงาน 

๓.๒ ส านักงาน ป.ป.ช. ให้ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคการเมืองหรือผู้ที่เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  มอบหมายเป็นผู้ประสานงาน 
                     เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง และบริหารงานด้วยคุณธรรม ความ
ซื่อตรง ความโปร่งใส รวมทั้งมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ เอื้อประโยชน์สุขให้กับประชาชนในต าบลบ้าน
กลาง และยกระดับมาตรฐานในการปอ้งกนัการทจุรติของเทศบาล จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันการทุจริตของเทศบาล 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 กำรทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ินได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
      เกิดการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตทีเ่กิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
      คุณธรรมจริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
      การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 

/สาเหตุและ... 



๙ 

 

 สำเหตุและปัจจัยท่ีน ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังน้ี 
  โอกำสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าใหเ้กิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงที่เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ท าให้เกิดการทุจริต 
  สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยม ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวยได้ 

 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ด้ำนบุคลำกรโดยใช้ข้อมลูจำกกำรวิเครำะห์ SWOT ในกำรจัดท ำแผน

ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน 
เพ่ือประกอบกำรพิจำณำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิอบ 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. คณะผู้บริหารและบุคลากรมีความสามารถ
เฉพาะตัวสูง 

๑.บุคลากรขาดความกระตือรือร้น ในการท างาน 

๓.ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเรียนสั่งสมประสบการณ์
จากผู้บังคับบัญชา 

๓.  การท า ง านไม่ ตร งกั บต าแหน่ งกั บความ รู้
ความสามารถ 

๔.บุคลากรส่วนใหญ่รักความยุติธรรม ๔. บุคลากรบางส่วนยังขาดจิตส านึก ความรับผิดชอบ
งานในหน้าที่ 

๕.บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต มีการท างานเป็นทีม ๕. บุคลากรยังมีการจับกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย 
๖. บุคลากรมีความหลากหลายในประสบการณ์  ๖.บุคลากร มีการปฏิบัติงานที่หลากหลายหน้าที่ ท า

ให้การปฏิบัติงานไม่เต็มความสามารถ และไม่มีเวลา
ในการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของ
ทางราชการ  

๘. บุคลากรในหน่วยงานมีอายุไม่มากพร้อมเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ และมีความเป็นทีม 

๘.บุคลากรมีไม่เพียงพอไม่เป็นมืออาชีพขาดทักษะ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

๙.บุคลากรสายงานหลักมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
ท างานแม้ได้ได้รับการฝึกฝน 

๙. การจัดวางคนไม่เหมาะสมกับงาน 

 
 

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

/1.1 หลักการ... 



๑๐ 

 

๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 

 ตามหลักของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในระดับพื้นที่โดยท้องถ่ินต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารโดยอิสระในการก าหนด
นโยบายการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามหลักของธรรมาภิบาลท้องถ่ิน นับเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและขับเคลื่อนให้เทศบาลเป็น
รากฐานส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยให้มีความสมบูรณ์ จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมพร้อมทั้ง
ส่งเสริมกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมบริหารสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรู้ การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร และสร้างระบบเปดิ (open system) ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่กระท าให้เห็นถึงความโปรง่ใสใน
การบริหารงานและความรับผิดชอบ ในจริยธรรมและคุณธรรมของผู้บริหารท้องถ่ิน      
   เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
กระบวนการมีส่วนร่วมและความโปรง่ใสโดยเป็นแบบอย่างในแง่ของการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส และการ
ให้ภาคประชาสังคม (civil society) เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาลให้มากที่สุดโดยการ
กระท าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ภาคพลเมือง กลุ่มประชาชน อาสาสมัคร บทบาทสตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
ส่วนในการตัดสินใจในกิจการของเทศบาล ภายใต้การบริหารราชการตามแนวทางพระบรมราโชวาทและพระราช
ด ารัส ความว่า  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงตั้งพระราชปณิธานไว้ว่า“จะปกครองแผ่นดินโดยธรรม  
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระราชปณิธานได้ทรงแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางพระด ารัส  
เพื่อให้แง่คิดต่อสังคมไทยในวาระต่างๆ และผ่านทางพระราชจริยาวัตรของพระองค์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
สมควรอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนจะน ามาศึกษาเรียนรู้ ท าความเข้าใจและยึดถือเป็นแนวทางการด ารงชีวิตและการ
ประกอบสัมมาอาชีพเพื่อความเจรญิรุง่เรอืงของตนเองและครอบครวัรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ
และส่วนรวม โดยมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ที่สมควรอย่างยิ่งในการใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินได้แก่ 
  “คนที่ไม่มีความสุจริต  คนที่ไม่มีความมั่นคง  ชอบแต่มักง่าย  ไม่มีวันที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์
ส่วนรวมที่ส าคัญอันใดได้  ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเทา่น้ัน  จึงจะท างานส าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์
แท้จริงได้ส าเร็จ” 
             พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
       ของ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๒๒ 
 
  “ในการประกอบการงานทัง้ปวงนัน้ ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร ต้องรู้จักคิด 
พิจารณาด้วยปัญญา  และความรอบคอบ ยึดมั่นในความสามัคคีและความซื่อสัตย์สุจริตถือเอาประโยชน์ส่วนรวม
เป็นจุดประสงค์ส าคัญจึงจะสามารถปฏิบัติงานต่างๆ  ให้ส าเร็จผลโดยสมบูรณ์ได้...” 
       พระราชด ารัส  ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร 
          ประจ าจังหวัดน่าน  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๑๒ 
 
 

/“...คนเรา.... 



๑๑ 

 

  “...คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่น
น้อย ถ้ามีความคิดอันนี้มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณซื่อตรงไม่โลภอย่างมาก 
คนเราก็อยู่เป็นสุข...”   
พระราชด ารัส  พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ  ที่เข้ามาเฝ้าฯถวายชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ณ  ศาลาดุสิดาลัย     ๔  ธันวาคม  ๒๕๔๒ 
พระบรมราโชวาท  พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรอืน เมษายน  ๒๕๒๘ 

 
   “...การท างานให้ส าเร็จข้ึนอยู่กับความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระ
ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผล จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายและประโยชน์ที่พึง
ประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง...” 
 
  “...ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง เพราะคุณธรรมอันน้ีเป็นมลูฐานอันส าคัญที่จะยังความเจริญ และความเป็นปึกแผ่นแก่สังคมเป็นบ่อเกิดแห่ง
ความสามัคคี กลมเกลียว ความซื่อสัตย์สุจริตที่ว่าน้ี หมายถึง ความสุจริตซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ต่อตนเองและ
ต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธ์ิไม่เอารัดเอาเปรียบ ส าหรับท่านที่ใช้วิชากฎหมายย่อมกินความถึงการรักษา
ความเป็นธรรม ไม่บิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะ
เป็นเสมือนหนึ่งเกราะคุ้มภัยแก่ท่านตลอดไป ดังบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ว่า..สุจริตคือเกราะบัง สารทพ้อง” 

พระราชด ารัส  การพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 
 
  “ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธ์ิใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธ์ิใจ”     

พระราชด ารัส  พระราชทานแก่คณะคณาจารย์โรงเรียนต่างๆ 
ณ  พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 

๑๘  มีนาคม  ๒๕๒๓ 
 

     เพื่อน้อมน าแนวทางการด าเนินการตามพระบรมราโชวาทข้างต้นมาใช้ในการปฏิบัติงาน จึงควร
มีแนวทาง คือ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ซื่อตรง สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ประกอบการกับ
เทศบาลต าบลบ้านกลางได้ด าเนินการเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มต้นจาก
โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการป้องการทุจริตฯ ตามโครงการประชาศึกษาและ
ชุมชนสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยความร่วมมือจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ต่อมาเทศบาลต าบลบ้านกลางได้จัดตั้งศูนย์กฎหมายชุมชนเทศบาลต าบลบ้านกลางข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรับเรื่องราวและรับแจ้งเหตุการณ์ร้องทุกข์ หรือร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานที่มิชอบหรือทุจริต
ต่อหน้าที่ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ในปี ๒๕๕๑ เทศบาลต าบลบ้านกลางได้รับรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน ของส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดล าพูน ในปี ๒๕๕๒ เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 
 

/ได้รับรางวัล.... 



๑๒ 

 

ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต โดยได้รับโล่เชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัล
สนับสนุนจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๓ เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับ
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต โดยได้รับโล่เชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัล
สนับสนุนจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๔ เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับ
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต โดยได้รับโล่เชิดชูเ กียรติพร้อมเงินรางวัล
สนับสนุนจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และในปี ๒๕๕๕ เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต โดยได้รับโล่เชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัล
สนับสนุนจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอีกครั้ง 

        จากการด าเนินงาน เทศบาลได้มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการต่อยอดขยายผล
โครงการ โดยเน้นสร้างจิตส านึกและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สร้างกลไกพัฒนาระบบการตรวจสอบ ตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจให้ประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม จึงท าให้เทศบาลได้รับรางวัลจากส านักงาน ป.ป.ช. เป็นปีที่สี่ ซึ่งถือเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งแรก ในประเทศที่ได้รับรางวัลดังกล่าวสี่ปีต่อเนื่อง 

         ดังนั้น เพื่อเป็นการสานต่อโครงการ กิจกรรม และให้ความรู้แก่เครือข่ายป้องกันการทุจริต
รวมถึง การริเริ่มปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป จึงได้ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย สร้างต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
ยั่งยืนรวมถงึขยายผลไปร่วมกับความซื่อตรง ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จัดท าและขับเคลื่อนมาตรฐานความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบ การใช้อ านาจป้องกันและขจัดทุจริต พัฒนากลไกพิทักษ์ทรัพย์สินแผน่ดินพัฒนาและบงัคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกรองรับภารกิจ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และเสริมสรา้งขวัญและก าลงัใจบุคลากร จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกลาง เพื่อน าเสนอแผนปฏิบัติการฯ และผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติฯ ต่อคณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต  

          ทั้งนี้ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน และผลของการปฏิบัติตามแผนด้านการป้องกันการทุจริต
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง มีลักษณะเด่นที่มีความสอดคล้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ คือมี
คุณลักษณะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ๕ มิติตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด
ประกอบด้วย มิติที่ ๑ ด้านการปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก มิติที่ ๒ ด้านการบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มิติที่ ๔ ด้านการเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและมิติที่ ๕ ด้านความพร้อมในการเป็นต้นแบบ
ดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 

/1.2 วัตถุ.... 



๑๓ 

 

๑.๒. วัตถุประสงค ์
๑.๒.๑ เพื่อให้องค์เป็นต้นแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อเสริมสร้างจิตส านึก

          และค่านิยมใหม่โดยยึดหลักคุณธรรม ความซื่อตรง 
๑.๒.๒ เพื่อเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน ในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความซื่ อตรงโปร่งใส

          ต าบลบ้านกลาง 
๑.๒.๓ เพื่อส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
๑.๒.๔ เพื่อสร้างกลไก และพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ให้มีความ

          เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลอย่างจริงจังและ
          ต่อเนื่อง  

๑.๒.๕ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเช่ือมั่น ศรัทธาต่อองค์กร 
๑.๒.๖ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ

          เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
          สังคมไทย  

 
๑.๓ เป้ำหมำย 

๓.๑ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
๓.๒ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
๓.๓ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
๓.๔ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนต าบลบ้านกลาง 
๓.๕ กลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มธุรกจิเอกชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มภาคราชการ กลุ่มสถาบันศาสนา/มูลนิธิ/

สมาคม 
๓.๖ ประชาชนต าบลบ้านกลาง 

๑.๔. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของเทศบำล 
๑.๔.๑. เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทศบาลสามารถด าเนินการพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค์และ 

  เป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพ  
๑.๔.๒ เพื่อให้เทศบาลใช้เป็นกรอบในการพิจารณาและเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนา

  ด้านคุณธรรม ความซื่อตรง โปรง่ใส           
๑.๔.๓ เพื่อเป็นมาตรการที่แสดงถึงความเกี่ยวเนื่องกันและมคีวามเข่ือมโยง ระหว่างงบประมาณ 

  รายจ่ายประจ าปีกบัแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจรติที่มีคุณลักษณะองค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถ่ินประกอบกบัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศนาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
  ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรมและ
  ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  
  Assessmant : ITA) ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้ 

มิติที่ ๑  การสร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 
มิติที่ ๒  การบรหิารราชการเพื่อป้องกันการทจุริต 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของ 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
/ส่วนที่ 2.... 



๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
(1 ตุลำคม พ.ศ.2564 – 30 กันยำยน พ.ศ.2565) 

ของเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง  อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 
 

 
มิติ 

 
ภำรกิจตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2565 หน่วยงำน  
งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหต ุ

1. การ
สร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักทัง้
ข้าราชการ 
และฝ่ายประจ า
ขององค์กร 
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1  โครงการพฒันาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

1,500.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

 

1.๑.๒ โครงการจดังานวันวันเทศบาล 
 

20,000.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

 

๑.๑.๓ โครงการสง่เสริมความรู้ ความเข้าใจ 
เร่ืองประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

1,500.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

 

๑.๑.๔ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

1,500.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

 
 

  ๑.๑.๕ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร 
 

1,500.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

 

  ๑.๑.๖ มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัตงิาน 
ตามประมวลจริยธรรมคุณธรรมของเทศบาล 
ต าบลบ้านกลาง” 
 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

  1.1.7 โครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง 
ของประชาชนในเขตพื้นทีต่ าบลบ้านกลาง 
 

1,500.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

 

  1.1.8 โครงการสง่เสริมความรู้ด้านกฎหมาย  
กฎหมายรายเดือน 
 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๒ 

/มิติ.... 



๑๖ 

 

 

 
มิติ 

 
ภำรกิจตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2565 หน่วยงำน  
งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหต ุ

1. การ
สร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อ
การทุจริต 

1.2 การสร้างจติ
จิตส านึกและ
ความตระหนัก 
แก่ประชาชน 
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.1  โครงการพฒันาคุณภาพชีวติและสง่เสริม 
อาชีพให้กับผู้สงูอายุในโรงเรียนปจัฉิมาลยั 
 
 

50,000.- กองสวัสดิการสังคม 
 

 

1.2.๒ โครงการพฒันาศักยภาพและคณุภาพชีวิต 
ของสตรีและผู้น าชุมชนในโรงเรียนมัชฌิมาลยั 
 
 

50,000.- กองสวัสดิการสังคม 
 

 

12.3 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

1,500.- กองการศึกษา 
 

 

๑.2.4 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 10,000.-     กองการศึกษา 
 

 

 รวม ....1....มำตรกำร . 
....11..โครงกำร 
รวม  12 มำตรกำร/กิจกรรม/โครงกำร 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มิติ.... 



๑๗ 

 

 
มิติ 

 
ภำรกิจตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2565 หน่วยงำน  
งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหต ุ

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 

2.1 การแสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

2.1.1 มาตรการแสดงเจตจ านงการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

2.1.๒ มาตรการ เร่ือง“สุจริต โปรง่ใส เทศบาล
ต าบลบ้านกลางใสสะอาด 2565 ” และ 
“งดรับ งดให”้ ของขวัญ ของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบตัิหน้าที่ (No Gift Policy) 
 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบตัิราชการ 

2.2.3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร ด้านการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง 
 
 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

2.2.2 มาตรการ“จัดท าคู่มือการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)” 
 
 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

2.3.1 มาตรการการลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 0.- กองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

2.4 การเชิดชู
เกียรตแิก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นที่
ประจักษ์ 

2.4.1 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
บ้านกลางผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

1,500.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 /มิติ.... 



๑๘ 

 

 
มิติ 

 
ภำรกิจตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2565 หน่วยงำน  
งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหต ุ

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจง้
หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.5.1 มาตรการป้องกันการทุจริต ผา่น “ศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ร้องเรียน” 
 
 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

2.5.2 มาตรการป้องกันการทุจริต ผา่น “ช่อง
ทางการแจ้งเหตุการณ์ทุจริต การประพฤติมิชอบ 
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 
 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

2.5.3 มาตรการป้องกันการทุจริต ผา่น “ศูนย์
ป้องกันและปราบปรามการทุจิต” 
 
 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

 รวม ....7....มำตรกำร  
....2..โครงกำร 
รวม 9 มำตรกำร/กจิกรรม/โครงกำร 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มิติ.... 



๑๙ 

 

 
มิติ 

 
ภำรกิจตำม
มิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2565 หน่วยงำน  
งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหต ุ

3.การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการอ านวย
ความสะดวก
แก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบตัิราชการ
ตามอ านาจ
หน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผา่น 
“ศูนย์ข้อมูลขา่วสารของเทศบาลต าบลบ้านกลาง” 
 
 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

3.1.2 มาตรการปฏบิัตงิานศูนย์ข้อมูลขา่วสารของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง ผ่าน “คู่มือการ
ปฏิบตัิงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล” 
 
 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

3.1.3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผา่น 
“บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบล 
บ้านกลาง” 
 
 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

3.2 การรับฟัง
ความคดิเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 
 

3.2.1 มาตรการอ านวยความสะดวกการบริการ
ประชาชน ผ่าน“ศูนย์บริการเบด็เสร็จ ณ จุดเดยีว” 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

3.2.2 โครงการเทศบาลพบประชาชนต าบล 
บ้านกลาง 

1,500.- กองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ 
 

 

3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 1,500.- กองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ 
 

 

3.3.2 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

1,500.- กองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ 
 

 

3.3.3 โครงการสง่เสริมสนับสนุนการจัดท า 
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพฒันาต าบลและการ 
บูรณาการแผนระดับพื้นทีต่ าบลบ้านกลาง 

2,000.- กองสวัสดิการสังคม  

 รวม ....4....มำตรกำร  
....4..โครงกำร 
รวม 8 มำตรกำร/กจิกรรม/โครงกำร 

   

   
 
 /มิติ.... 



๒๐ 

 

 
มิติ 

 
ภำรกิจตำม
มิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2565 หน่วยงำน  
งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหต ุ

4.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบตัิ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน 

4.1.1 มาตรการควบคุมภายใน 
 
 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

4.1.2 มาตรการตดิตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน 
 
 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบตัิหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.1 มาตรการการตรวจสอบ ผา่นช่องทาง  
“บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลบา้นกลาง” 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

4.2.2 มาตรการการตรวจสอบ ผา่นช่องทาง  
“เว็บไซต์ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง” 

0.- กองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

4.3 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1 โครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

1,500.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

 

4.4 เสริมพลงั
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community)
และการบูรณา
การทุกภาค
ส่วนเพื่อ
ต่อต้าน 
การทุจริต 

4.4.1 มาตรการสง่เสริมการเฝ้าระวังการพบเห็น 
การทุจริต ผา่น “เครือข่ายศูนย์ป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตชุมชน” 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

   
 
 
 
 
 

/มิติ.... 
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มิติ 

 
ภำรกิจตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2565 หน่วยงำน  
งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหต ุ

4.การ
เสริมสร้า
งและ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอ
บการ
ปฏิบตัิ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลงั
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community)แ
ละการบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้าน 
การทุจริต 

4.4.3 มาตรการตดิป้ายประชาสัมพันธ์การทุจริต
ในหมู่บ้าน 
 
 

0.- ส านักปลัดเทศบาล 
 

    ไม่ใช ้
งบประมาณ 

 รวม ....6....มำตรกำร  
....1..โครงกำร 
รวม 7 มำตรกำร/กจิกรรม/โครงกำร 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่3.... 
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ส่วนที่3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /รายละเอียด.... 



๒๓ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับท่ี 1.1.1   

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
  โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2. หลักกำรและเหตุผล / ท่ีมำของโครงกำร 
  เทศบาลถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการสว่นท้องถ่ินที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 
2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) มาตรา 50 ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลในการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบคุคลของเทศบาลส่วน ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาลข้อ 294 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง 
มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อยึดถือเป็นหลักการ 
แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วนความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
มีประสบการณ์ มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวช้ีน าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาท 

/แห่งตน.... 



๒๔ 

 

แห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัตหิน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สจุริต มี
ความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน
ต่อหน่วยงานต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว
ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึนมีความโปร่งใสมกีารปอ้งกันการทจุริต และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักแห่งธรรมาภิบาล 

  เทศบาลต าบลบ้านกลางได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรในสังกัดเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการป ฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ห่างไกลจากการทุจริตการมีจติอาสา ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ ตามภารกิจของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มา
ขอรับบริการต่อผูบ้ังคับบัญชาและต่อองค์กร ดังนั้น ส านักปลัดเทศบาล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานบุคคล
ฯ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมการฟังบรรยายธรรมะเกี่ยวกับ
การน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการท างานร่วมกันในองค์กรและกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  2. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลต าบล
บ้านกลาง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  3. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลต าบล
บ้านกลาง ได้น าหลักธรรมมาใช้ในการท างานเป็นทีม เกิดความสามัคคีภายในองค์กร  
  4. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลต าบล
บ้านกลาง ด ารงชีวิตบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถน าคุณธรรมไป
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต                                                                                                      
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและเจ้าหน้าทีใ่นสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน จ านวน 50 คน  

  หมำยเหตุ :  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะไวรัสกลายพันธ์ุชนิดสายพันธ์ุเดลต้าที่แพร่กระจายและติดต่อกันได้
โดยง่าย ท าให้มีจ านวนผู้ติดเช้ือรายใหม่เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน
ที่ 83/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดล าพูน ข้อ 4 การจัดกิจกรรมหรือการรวมกลุ่ม
ของบุคคลที่สามารถจัดได้ ตามข้อยกเว้นในข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้
ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย (5) กิจกรรมที่ด าเนินโดย
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบ ของหัวหน้า

/เห็นชอบ.... 



๒๕ 

 

หน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามที่ ศปม.ก าหนด ประกอบกับหนังสือศาลากลางจังหวัดล าพูน ที่ ลพ 
0032/ว 12330 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับกิจกรรมทีไ่ด้รับยกเว้นให้สามารถจัด
ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามข้อ 4 (5) ของค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน ที่ 83/2564 ลงวันที่ 
3 สิงหาคม 2564 โดยแจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมที่ด าเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดย
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐตามข้อ 4 (5) ของค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน ที่ 83/2564 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เฉพาะกรณีที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลจ านวนรวม
ไม่เกิน 50 คน 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร                                                                                                      
  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ า เภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร                                                                                                                                 
  ๑. เสนอขอรับความเห็นชอบอนมุัติโครงการ 
  2. ด าเนินงานตามโครงการ  
  3. ประเมินผลโครงการและสรุปผลด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร                                                                                                                 
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร                                                                                              
  โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ  

9. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                               
  งานบรหิารงานบุคคลฯ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์     
  1. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมและจรยิธรรมและน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  2. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง มีการใช้
หลักธรรมมาปรับใช้ในการท างานเป็นทีม เกิดความสามัคคีภายในองค์กร  
  3. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ด ารงชีวิต
บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถน าคุณธรรมไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและองค์กร 
 

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

/รายละเอียด.... 



๒๖ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับท่ี 1.1.2  

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
  โครงการจัดงานวันเทศบาล 

2. หลักกำรและเหตุผล / ท่ีมำของโครงกำร 
  ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศก าหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี เป็น             “วัน
เทศบาล” เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจเชิดชูความส าคัญของการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาล 
ตามนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่การปกครองท้องถ่ินในการให้บริการสาธารณะ      เพื่อประโยชน์
ของประชาชนในเขตเทศบาล และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 มาตรา 50 ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลต าบล และมาตรา 51 อาจจัดท า
กิจการใดๆ ในเขตเทศบาลได้ และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถ่ิน         
พ.ศ.2542 มาตรา 16 ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง รวมทั้งเป็นฐานรากของการพัฒนาในทุกๆด้าน โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นหลัก รวมทั้งเป็นสิ่งเตือนใจให้พนักงาน เทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ
และความรับผิดชอบในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินของตนให้เจริญก้าวหน้า และเป็นการสร้างพลังของคนใน
ท้องถ่ิน ให้มีความเข็มแข็งในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

  เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้จัดให้มีโครงการจัดงานวันเทศบาลข้ึน 
ในวันพุธ ที่ ๒4 เมษายน ๒๕62 โดยจัดให้มีกิจกรรมฟังการบรรยายธรรมะกับการท างาน กิจกรรม            Big 
cleaning Day กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการปกครองท้องถ่ิน ตลอดจนได้เห็นความส าคัญของการบริการและการอ านวย
ความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้ประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเห็นความส าคัญในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลในการบ าบัดทุกข์       

 บ ารุงสุขให้กับประชาชนและร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน 
  ๒. เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า ได้ตระหนัก
ถึงความสามัคคี ความเสียสละ เสริมสร้างพลังความศรัทธา ในการประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพ และความ
รับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาท้องถ่ินของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

 ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้าน
กลางผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน ให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต                                                                                                      
  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ผู้น า
ชุมชน และประชาชนทั่วไป    

/4. เป้าหมาย.... 



๒๗ 

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร                                                                                                      
  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร                                                                                                                                 
  ๑. ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบการจัดงาน 
  ๒. จัดท าโครงการ เพื่อเสนอขออนมุัติด าเนินการ 
  3. ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบและเห็นความส าคัญการปกครองท้องถ่ินในรปูแบบ 
เทศบาล 
  4. ด าเนินการจัดโครงการตามที่ก าหนดไว้ 
  5. ประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร                                                                                                                 
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร                                                                                              
  20,000.- (สองหมื่นบาทถ้วน)  

9. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                               
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์     
  1. ประชาชนต าบลบ้านกลางเห็นความส าคัญในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลในการบ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุขให้กับประชาชนและร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน 
  2. สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า ได้ตระหนักถึง
ความสามัคคี ความเสียสละ เสริมสร้างพลังความศรัทธา ในการประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพ และความ
รับผิดชอบร่วมกัน ในการพัฒนาท้องถ่ินของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
  3. พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
บ้านกลางมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากข้ึน และมีบุคคลต้นแบบของผู้มคุีณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

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

/รายละเอียด... 



๒๘ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับท่ี 1.1.3  

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
  โครงการเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. หลักกำรและเหตุผล / ท่ีมำของโครงกำร 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 
50ก าหนดให้ เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน รวมถึงการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ก าหนด
อ านาจและหน้าที่ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบรกิารสาธารณะ เพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ข้อ (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ เสรีภาพ
ประชาชน กอปรกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๘๘๙ ลงวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๗  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถ่ิน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็น
หน่วยงานของรัฐและมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินให้มีความผาสุก และมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาของชาติ ความสามัคคีของคนในชุมชนท้องถ่ิน สร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงามในการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1068 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้าง
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
  ดังนั้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างอุดมการณ์
ประชาธิปไตยในการเลือกตั้งฯ และการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถ่ิน ตามวิถีพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตยให้กับคนในท้องถ่ินต าบลบ้านกลาง เทศบาลต าบลบ้านกลางเล็งเห็นความส าคัญของการสร้าง
อุดมการณ์ประชาธิปไตย จึงได้จัดอบรม ประชุมช้ีแจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ประชาธิปไตย และการ
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถ่ิน รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้ได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรอบด้าน อันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน   

 3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้กับคนในท้องถ่ินของประชาชนทุกหมู่เหล่า 
  2. เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน ลดความแตกแยกภายในชุมชน สร้างความสุข 
ความสามัคคี เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   3. เพื่อแสดงความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ 

 

 

/4.เป้าหมาย... 



๒๙ 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต                                                                                                      
  1. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล/ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบ้าน
กลาง 
  2. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง       
  3. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ สารวัตรก านัน   
  4. ประธานกลุ่มสตรีแมบ่้าน  จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน      
  5. ประธานกลุ่ม อสม. จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน      
  6. โรงเรียนมจัฉิมาลัย         

 7.  โรงเรียนปจัฉิมาลัย         
                    รวมกลุ่มเป้าหมาย จ านวน  1๐๐  คน   

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร                                                                                                      
  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร                                                                                                                                 
  ๑. จัดประชุมก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัตงิาน 
  2. จัดท าโครงการ/กิจกรรม/ค าสั่ง 
  3. จัดประชุมคณะท างาน เพื่อก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  4. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
  5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร                                                                                                                 
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร                                                                                              
  1,500.- (หนึ่งพันห้ารอ้ยบาทถ้วน)  

9. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                               
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์     
 ๑. ประชาชนต าบลบ้านกลางมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 
 2. ประชาชนต าบลบ้านกลางมีจิตส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน ลดความแตกแยก ภายใน

ชุมชน มีความสุข ความสามัคคี มีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลบ้านกลางอย่างยั่งยืน 
  3. ประชาชนต าบลบ้านกลางมีความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ 
 

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

/รายละเอียด... 



๓๐ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับท่ี ๑.1.4      

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

๒.หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
  เทศบาลถือเปน็หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 
2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) มาตรา 50 ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลในการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ส่วน ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 294 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามี
หน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง มาตรฐาน
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้ก าหนด
มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อยึดถือเป็นหลักการ  แนวทาง
ปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศชาติ อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วนความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้น ๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงาน มี
ประสบการณ์ มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหน้าที่ใด ๆ แล้ว ย่อมสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้น ๆ ด้อยพัฒนา 
หรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การ
ท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวช้ีน าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
 

/บุคลากร... 



๓๑ 

 

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผือ่แผต่่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและ
ผู้มาขอรับบริการ หรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่ง
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทจุรติ และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักแห่ง
ธรรมาภิบาล 

  เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ห่างไกลจากการทจุรติ การมีจิตอาสา ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบงัคับ ตามภารกิจของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้ มา
ขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อองค์กร ดังนั้น ส านักปลัดเทศบาล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานบุคคลฯ จึง
ไดจ้ัดท าโครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจรยิธรรมขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมการฟังบรรยายธรรมะเกี่ยวกับการน า
หลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการท างานร่วมกันในองค์กร และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น  

๓. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และ
เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  2. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลต าบล
บ้านกลาง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  3. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลต าบล-
บ้านกลาง ได้น าหลักธรรมมาใช้ในการท างานเป็นทีม เกิดความสามัคคีภายในองค์กร  
  4. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลต าบล-
บ้านกลาง ด ารงชีวิตบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถน าคุณธรรมไป
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร 
 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน จ านวน 50 คน  

 หมำยเหตุ :  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะไวรัสกลายพันธ์ุชนิดสายพันธ์ุเดลต้าที่แพร่กระจายและติดต่อกันได้
โดยง่าย ท าให้มีจ านวนผู้ติดเช้ือรายใหม่เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน
ที่ 83/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดล าพูน ข้อ 4 การจัดกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มของ
บุคคลที่สามารถจัดได้ ตามข้อยกเว้นในข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ทั้งนี ้

 
/ต้องปฏิบัติ... 



๓๒ 

 

ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย (5) กิจกรรมที่ด าเนินโดย
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้า
หน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามที่ ศปม.ก าหนด ประกอบกับหนังสือศาลากลางจังหวัดล าพูน ที่ ลพ 
0032/ว 12330 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับกิจกรรมทีไ่ด้รับยกเว้นให้สามารถจัด
ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามข้อ 4 (5) ของค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน ที่ 83/2564 ลงวันที่ 
3 สิงหาคม 2564 โดยแจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมที่ด าเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรม ที่จัดโดย
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐตามข้อ 4 (5) ของค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน ที่ 83/2564 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เฉพาะกรณีที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลจ านวนรวม
ไม่เกิน 50 คน 

๕. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร     
  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน 

๖.วิธีด ำเนินกำร  
  ๑. เสนอขอรับความเห็นชอบอนมุัติโครงการ 
  2. ด าเนินงานตามโครงการ  
  3. ประเมินผลโครงการและสรุปผลด าเนินงาน                                                                                                                

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร   
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร   
            โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ  

๙. ผู้รับผิดชอบ      
   งานบรหิารงานบุคคลฯ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์     
  1.พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมและจรยิธรรมและน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  2.พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง มีการใช้
หลักธรรมมาปรับใช้ในการท างานเป็นทีม เกิดความสามัคคีภายในองค์กร  
  3.พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลางด ารงชีวิต
บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถน าคุณธรรมไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและองค์กร 

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

 
 
 

/รายละเอียด... 



๓๓ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับท่ี 1.1.5 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร                                                                                  
  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หลกักำรและเหตผุล / ที่มำของโครงกำร 
  กระบวนการจัดการความรู้ คือ กระบวนการใช้ทุนทางปัญญาน าไปสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม 
ทั้งนี้เพราะความรู้นั้นถูกท าให้เกิดข้ึนและอยู่ในสมองของคนที่มาจากการได้รับโอกาสและส่งเสริมให้เกิดข้ึนด้วย
ตนเองและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการใหม่ที่ไม่คิดมาก่อน ด้วยการสนับสนุนของฝ่ายบริหารทั้งทรัพยากรและ
เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อต่อยอดความรู้เดิมเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าที่สามารถประเมินเพื่อส่งเสริมและให้รางวัลที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการคิดและการ
ท างานอย่างเป็นระบบเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง    
  การส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็น คน
ที่มีประสิทธิภาพและเรียนรู้ร่วมกันด้วยการประมวลข้อมูล ข่าวสาร มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ องค์กรมีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความรู้ที่มาจากการเข้าถึงและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างถ่องแท้ 
แล้วถ่ายโยงความรู้สู่คนท างานเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีท างานแบบเดิม ๆ ซึ่งวิธีการเช่นนี้จะสร้างให้เกิดบรรยากาศ
การเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและกลุ่มอันจะมีผลต่อการปรับปรุงงานที่ท าอยู่ให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง  เรียกองค์กรที่มี
ธรรมชาติดังกล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 

  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 
มาตรา 11 ก าหนดให้ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้ เป็นบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ อันจะ
ท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงได้จัดท า
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้พนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้
มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานร่วมกัน 

  2. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทีท่ันสมัย และสามารถน ามาประยุกต์ ปรบัใช้ในการท างานให้
เกิดประสทิธิภาพ 
  3. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง สง่เสริม ใหม้ีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู ้
 

/4. เป้าหมาย... 



๓๔ 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลติ                                                                                                      
  1. กิจกรรมที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ทั้งหมด 
  2. กิจกรรมที่ 2 และ กิจกรรมที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลต าบล
บ้านกลาง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 60 คน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร                                                                                                     
  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 
6. วิธีด ำเนนิกำร                                                                                                                                 
  ๑. เสนอขอรับความเห็นชอบอนมุัติโครงการ 
  2. ด าเนินการตามโครงการโดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
   2.1 กิจกรรมที่ 1 : การถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดย
มีรูปแบบการด าเนินงาน ดังนี้   
    - ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 
บทความ เกร็ดความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และหรือ ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
    - ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้เข้ารับการประชุมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรม
ต่าง ๆ ให้ถ่ายทอดความรู้หรือเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการในที่ประชุมประจ าเดือน และ
หรือ ด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนเอกสารองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

  2.2 กิจกรรมที่ 2 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบ
บริหารงานและให้บริการประชาชนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลบ้านกลาง ให้แก่ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลต าบลบา้นกลาง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและให้บริการ
ประชาชนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  2.3 กิจกรรมที่ 3 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (ศูนย์บริการร่วม One Stop Service) ให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  3. สรุปประเมินผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร                                                                                                    
  กิจกรรมที่ 1 : การถ่ายทอดความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัตงิานภายในองค์กร : ให้ทกุส่วนราชการ
ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน และด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร บทความ เกร็ดความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัตกิาร ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
โครงการฯ โดยด าเนินการในเดือนมกราคม 2565 ถึงเดอืน กันยายน 2565 ดังนี ้

 

 

/ล าดับ… 



๓๕ 

 

 

ล ำดับที่ ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ส านักปลัดเทศบาล          
2 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ          
3 กองการศึกษา          
4 กองคลัง          
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          
6 กองสวัสดิการสังคม          
7 กองช่าง          
8 หน่วยตรวจสอบภายใน          

 
 กิจกรรมที่ 2 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารงานและ

ให้บริการประชาชนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลบ้านกลาง ให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัด
เทศบาลต าบลบ้านกลาง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและให้บริการประชาชน
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 60 คน ระหว่างเดือนมกราคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2565 

 
 กิจกรรมที่ 3 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (ศูนย์บริการร่วม One Stop Service) ให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลต าบลบ้าน
กลาง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จ านวน 60 คน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 – เดือนสิงหาคม 2565 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร                                                                                                              
  1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝกึอบรม
หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
  2. การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจา่ยหมวดอื่น ๆ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รบัผิดชอบ                                                                                                               
  งานบรหิารงานบุคคลฯ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 
 
 
 

/10.ตัวช้ี... 



๓๖ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ์     
  1. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกัน 
  2. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่  สังกัดเทศบาลต าบล              
บ้านกลาง ได้มีเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัย และสามารถน ามาประยุกต์ ปรับใช้ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  3. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

.................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /รายละเอียด... 



๓๗ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
ล ำดับท่ี 1.1.8                                                       

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
          โครงการสง่เสรมิความรู้ด้านกฎหมาย (กฎหมายรายเดือน)  

๒.หลกักำรและเหตผุล/ที่มำของโครงกำร   
   ในสภาพความเป็นจริงของสังคม ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย 
อันก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน อันน ามาซึ่งความไม่เป็นธรรมทางสังคม การที่จะท าให้เสมอภาค
กันในกฎหมาย โดยประชาชนได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายที่เท่าเทียมกันนั้น รัฐจะต้องด า เนินการให้
ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตน การมีความรู้ทางกฎหมายเป็นสิ่งจ าเป็นแก่การด ารงชีพ การประกอบ
อาชีพ และการตรวจสอบการท างาน โดยเฉพาะเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม  
  ตามความพระราชบัญญัติก าหนดแผนละข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 บัญญัติไว้ว่า ให้เทศบาลเมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ของตนเองดังนี้ มาตรา16(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ
มาตรา16(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน โดยก าหนดให้เทศบาลต าบลบ้านกลางต้องมีหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา50ได้บัญญัติไว้ว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าใน
เขตเทศบาลดังต่อไปนี้ มาตรา50(1)รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และมาตรา50(9) หน้าที่ตามที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ได้ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ด้วยการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านกลางนั้น ต้องรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
และต้องปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การให้บริการให้ค าปรกึษาและการรบัฟังปัญหาด้านกฎหมาย 
ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมประโยชน์สุขและรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนต าบลบ้านกลาง 
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่
ดีมีสุขตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการให้ความ ช่วยเหลือบริการด้านกฎหมายแก่
ประชาชนเกี่ยวด้วยเรื่องเยาวชนและครอบครัวจึงได้จัดต้ังศูนย์กฎหมายชุมชนเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เพื่อเป็น
การให้ความช่วยเหลือบริการด้านกฎหมายแก่ประชาชน ได้จัดตั้งคลินิกกฎหมายบริการประชาชน  ซึ่งเป็นการ
ร่วมมือกับส านักงานอัยการจังหวัดล าพูน ได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกระจายความยุติธรรม สู่ชุมชน
(โครงการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนต าบลบ้านกลาง) โดยเป็นการร่วมมือจากศาลจังหวัดล าพูน  และได้จัดต้ัง
ศูนย์เผยแพร่กฎหมายเยาวชนและครอบครัว โดยความร่วมมือจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดล าพูน ซึ่ง
ศูนย์บริการประชาชนทั้งสี่หน่วยข้างต้นต่างมีวัตถุประสงค์หนึ่งร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือทางระเบียบ 
กฎหมายต่อประชาชน การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และด าเนินการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทก่อน
ฟ้อง เพื่อความสมานฉันท์ นั้น 
 

/เพื่อเป็น... 
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  เพื่อเป็นการกระจายความรู้ ความเข้าใจทางระเบียบกฎหมาย ควบคู่กับแนวทางจริยธรรม 
คุณธรรม จึงควรด าเนินการเสริมสร้างให้ความรู้คู่กับประชาชน รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ และจัดท าคู่มือเกี่ยว
ด้วยกฎหมายให้แก่ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติตาม                 

3.วัตถุประสงค ์
  1.สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่ควรทราบให้แก่ประชาชน เพื่อขจัดความไม่รู้
กฎหมาย และการถูกเอารัดเอาเปรียบกันในทางกฎหมายและแก้ไขปัญหากฎหมายของชุมชน  รวมทั้งให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนช่วยเหลือทางกฎหมาย 
  2.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้แก่
บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ให้มีความรู้ และความเข้าใจในกฎหมายที่จ าเป็น 
  3.เพื่อบริการประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย  รวมถึงกฎหมายด้านอื่นๆที่
เกี่ยวข้องแก่ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง ที่ควรได้รับรู้และรับทราบ 
  4.เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลบ้านกลาง ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน หรือกฎหมายที่มีการบัญญัติหรือตราข้ึนใหม่ ให้แก่ประชาชนต าบล
บ้านกลาง เพื่อให้ประชาชนได้รับค าปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  5.เพื่อเป็นการประสานงานร่วมกันหน่วยงานต่างๆ เช่น ศาลจังหวัดล าพูน ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และส านักงานอัยการจังหวัดล าพูน เป็นต้น สนับสนุนน ามาซึ่งวิธีการประนอมข้อพิพาทหรือ
กระบวนการยุติธรรม มาใช้ลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน ลดระยะเวลาและภาระ
ค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานรวมทั้ง ยุติความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดข้ึนในสังคม 
  6.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการประสานงานหน่วยงานต่างๆในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการประนอมข้อพิพาทหรือกระบวนการยุติธรรม  
  7.เพี่อส่งเสริมและน าระบบไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในระดับพื้นที่มาใช้ในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการยุติธรรม ก่อนถึงช้ันพนักงานสอบสวน ช้ันอัยการ ช้ันก่อนระหว่างพิจารณาและหลักการพิจารณา
ของศาลยุติธรรม 
  8.เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินการไกล่เกลี่ย ประนอมข้อ
พิพาทอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังศูนย์กฎหมายชุมชนเทศบาลต าบลบ้านกลาง และ
ได้จัดต้ังคลินิกกฎหมายบริการประชาชน และได้จัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ถือเป็นการกระจายความยุติธรรม
สู่ชุมชน (โครงการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนต าบลบ้านกลาง) 
 
4.เป้ำหมำย 
  1. คณะผู้บริหาร พนักงานราชการและบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  2. ผู้น าชุมชนในเขตพื้นที่ต าบลบ้านกลาง 
  3. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลางและประชาชนโดยทั่วไป รวมถึงประชาชนที่มี
ปัญหาข้อสงสัยในข้อกฎหมายต่างๆ และมีข้อพิพาทปัญหาที่เกิดข้ึน   
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร     
  ณ เขตพื้นที่ต าบลบ้านกลาง 
 

/6.วิธีด าเนิน... 



๓๙ 

 

๖.วิธีด ำเนนิกำร     
  ๑.จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
  ๒.ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ ของระเบียบกฎหมาย 
  3.ด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีการจัดเอกสารความรู้ด้านกฎหมาย(กฎหมายรายเดือน) เพื่อ
เผยแพร่ เดือนละ 1 ฉบับ 
  4.ประชาสัมพันธ์เอกสาร/ข้อมูลตามโครงการต่อผูน้ าองค์กร พนักงานราชการและบคุลากรของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง ผู้น าชุมชนในเขตพื้นที่ต าบลบ้านกลางและประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง
และประชาชนโดยทั่วไป โดยปิดประกาศไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบ้านกลาง บอร์ดประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน และบอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  5.สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร  
   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร    
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบ      
  งานนิติการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ์    
  ๑.ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในเบื้องต้นที่ควรทราบ เพื่อขจัดความไม่
รู้กฎหมายของประชาชน และการถูกเอารัดเอาเปรียบกันในทางกฎหมายและแก้ไขปัญหากฎหมายของชุมชน 
รวมทั้งได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนช่วยเหลือทางกฎหมาย 
  2.ประชาชนได้รับความรู้ในกฎหมายที่จ าเป็นและที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน หรือข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ หรือข้อกฎหมายในด้านต่างๆ รวมถึงได้รับการให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพตลอดจนได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
  3.ประชาชนได้เขารักการบริการได้อย่างเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย รวมถึงกฎหมาย
ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง ที่ควรได้รับรู้และรับทราบ 
  4.บุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันหรือข้อมูลข่าวสารราชการ หรือข้อกฎหมายในด้านต่างๆ และสามารถให้ค าแนะน าข้อ
ระเบียบ กฎหมายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลบ้านกลางได้ 
  5.เกิดความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลบ้านกลาง ศาลจังหวัดล าพูน ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และส านักงานอัยการจังหวัดล าพูน ในการด าเนินการเผยแพร่กฎหมาย การให้ความช่วยเหลือ การ
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท   
  6.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการของเทศบาลต าบลบ้านกลาง
หรือหน่วยงานราชการต่างๆ ตามช่องทางเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 
 
 

/7.คณะ... 



๔๐ 

 

  7.คณะผู้บริหาร พนักงานราชการและบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้น าความรู้ด้าน
กฎหมายไปใช้ประโยชน์ได้ และประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลบ้านกลางได้ทราบและได้รับค าปรึกษาทางด้าน
กฎหมายในเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  8.ประชาชนได้รับทราบและได้เข้าถึงประโยชน์ในการใช้บริการของศูนย์กฎหมายชุมชน
เทศบาลต าบลบ้านกลาง คลินิกกฎหมายบริการประชาชน และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนต าบล บ้านกลาง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 



๔๑ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1.2.1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
  โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนปัจฉิมาลัย 

2. หลกักำรและเหตผุล/ที่มำของมำตรกำร 
  ในปัจจุบันในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่อง
ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมที่มีเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยมวัตถุและการให้ความส าคัญกับ
เงินตราการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวก่อให้เกิดปัญหากับ
ผู้สูงอายุและครอบครวัมาเปน็เวลานานจากสงัคมเมืองกระจายไปสูส่ังคมชนบทจนกระทั่งเป็นปัญหาใหญ่ซับซ้อน
และเรื้อรังหลายด้านต้ังแต่ด้านสุขภาพการพลัดพรากเมื่อสามีหรือภรรยาตายจากกันและต้องต่อสู้กับความเหงา
และสภาพการอยู่คนเดียวผู้สูงอายุบางรายเกิดความท้อแท้สิ้นหวังที่ท าให้ตนเองต้องเป็นภาระกับบุตรหลานที่มี
รายได้หาเลี้ยงตนเองก็ยังไม่พอเพียง สังคมไทยในอดีตไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือชนบทการอยู่อาศัยร่วมกันเป็น
ลักษณะครอบครัวขยายที่มีคนสามรุ่นอยู่ร่วมอาศัยในชายคาเดียวกันที่ประกอบด้วยพ่อแม่ลูกและปู่ย่าหรือตา
ยายรวมลูกหลานที่ยังไม่แต่งงาน ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ครอบครัวไทยใช้ชีวิตแบบครอบครัวเดี่ยวมีเพียงพ่อแม่
และลูกเท่านั้น ย่อมช้ีให้เห็นว่าเป็นการแยกผูสู้งอายุ ออกจากครอบครัวอย่างสิน้เชิงเพราะต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่ 
คนรุ่นใหม่มีโอกาสที่จะปรนนิบัติรบัใช้อย่างทีเ่คยเปน็ในอดีตได้น้อยมากภาพที่เริ่มเห็นเป็นเรื่องปกติคือครอบครัว
ต่างแยกย้ายอยู่กระจัดกระจายผู้สูงอายุจะด ารงชีวิตเพียงล าพังหรือถูกทอดทิ้งให้อยู่กันตามล าพัง 
  ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดให้เทศบาล มีอ านาจและหน้าที่ในการสงเคราะห์ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกล่าวคือ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ต้อง
ท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้คือ (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ มาตรา 53 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดังนี้คือ (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องตระหนักและให้
ความส าคัญกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อให้คุณภาพและประสิทธิภาพการ
จัดสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  นโยบายของรัฐบาลส่วนกลาง โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเพิ่มโอกาส พัฒนาศักยภาพ
ทางสังคมให้ผู้สูงอายุในกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือและผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพื่อให้มีสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสท างานตามศักยภาพและความต้ องการใน
ประเด็นการบริการสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจและการดูแลระยะยาวในสังคมผู้สูงอายุ การให้
การศึกษาตลอดชีวิต การเสริมทักษะความรูก้ารจดัการและการเข้าถึงทรัพยากร การธ ารงซึ่งความเป็นไทย กลไก
การจัดสวัสดิการในสังคม การขยายโอกาสการท างานให้ผู้สูงอายุ เพื่ อให้ได้งานวิจัยที่ตอบสนองนโยบาย 
ตอบสนองต่อระบบภาครัฐและเอกชนระดับปฏิบัติท้องถ่ินในประเด็นต่างๆ ทั้งการจัดสรรทรัพยากรจากรัฐ 
เอกชนและท้องถ่ิน ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและการให้บริการที่เหมาะสมกับ 
 

/ผู้สงูอายุ... 



๔๒ 

 

ผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ ประกอบกับปัญหาผู้สูงอายุในเชิงพื้นที่ ปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน เป็นเทศบาลที่มีพื้นที่รับผิดชอบ 18.314 ตารางกิโลเมตรและมีประชากร 10,218 คน แยกเป็นชาย 
4,793 คน หญิง 5,488 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 561 คนต่อตารางกิโลเมตรและเป็นที่ตั้งของเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือมีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิงต่างๆ 
มากมาย มีประชากรต่างถ่ินเข้าสู่พื้นที่เป็นจ านวนมากกว่า 40,000 คน โดยที่เทศบาลไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลในส่วนของประชากรแฝงและยังต้องรับภาระในการจัดบริการสวัสดิการสาธารณะต่างๆ ให้
อีกด้วย เช่น น้ าอุปโภคบริโภค การจัดเก็บขยะ ปัญหาน้ าเสียและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งส่งผลต่องบประมาณที่จะ
น ามาจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่เป็นอย่างมากด้วย นอกจากนี้ยังเกิด
ปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบในภาพรวมของประชาชนในพื้นที่อีกหลายประการ อันสืบเนื่องมาจากความไม่
สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการเสียระบบทาง
สังคม เช่น ปัญหาผู้สูงอายุ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการ
ฆ่าตัวตาย เป็นต้น จากสภาพปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้เทศบาลต ายลบ้านกลางในฐานะหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่อยู่ใกล้ประชาชนต้องเข้ามาดูแลแก้ไขและหาแนวทางป้องกัน โดยจัดบริการสวัสดิการสังคมด้าน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาผู้สูงอายุในพื้นที่ซึ่งมีผู้สูงอายุ
จ านวน 1,053 คน มีผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล เนื่องจากเป็นผู้พิการ เป็น
ผู้ป่วยเรื้อรัง ปัญหาด้านรายได้ เป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะล าบากยากจน ปัญหาด้านนันทนาการ เป็นผู้สูงอายุที่ขาด
องค์ความรู้ด้านการออกก าลังกายตามสภาพวัย ปัญหาด้านความมั่ นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการ
คุ้มครอง ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังลูกหลานไปท ามาหากินต่างถิ่น ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังเนื่องจากคู่ชีวิตเสียชีวิต
ไปก่อนปัญหาด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน ผู้สูงอายุไม่มีสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมในด้าน
ต่างๆ  
  ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน จึงได้มีการ
จัดท ากิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนปัจฉิมาลัย เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลบ้านกลาง ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านอาชีพรายได้  ด้าน
นันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล การคุ้มครองและด้านการสรา้งบรกิารและเครือข่ายการ
เกื้อหนุน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาสุขภาพและการรักษาพยาบาล เนื่องจากเป็นผู้พิการ เป็น
ผู้ป่วยเรื้อรัง โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านนันทนาการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ขาดองค์ความรู้ด้านการออกก าลัง
กายตามสภาพวัยและมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการเข้าสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังลูกหลานไปท ามาหา
กินต่างถ่ิน ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังเนื่องจากคู่ชีวิตเสียชีวิตไปก่อน จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านภูมิปัญญาและ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุด้านรายได้ เป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะล าบากยากจน ปัญหาด้านความมั่นคง
ทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น การด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ 
 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อฝึกอบรมด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลจัดกิจกรรมฝีกอบรมด้านนันทนาการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ขาดองค์ความรู้ด้านการออกก าลังกาย
ตามสภาพวัยและมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการเข้าสังคม 
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  2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ด้านสุข ภาพและการ
รักษาพยาบาล ด้านนันทนาการ ด้านภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรม ด้านอาชีพสร้างรายได้ ด้านความมั่นคงทาง
สังคม ครอบครัว การคุ้มครองและด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน พัฒนาศักยภาพทางสังคมใน
กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือและผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
  3. เพื่อส่งเสริมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์บริการทางสังคมมีลักษณะเป็นโรงเรียนปัจฉิมาลัย  
เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้าน
นันทนาการ ด้าน ภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรม ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัวและคัดเลือกคณะกรรมการ
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ โดยจัดเวทีประชาคมเพื่อเสนอช่ือและคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์บริการทางสังคม
ผู้สูงอายุ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลติ 
  4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ : จัดฝกึอบรมใหก้ับผู้สงูอายุจาก 12 หมู่บ้านในพื้นที่ต าบลบ้าน
กลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน รวมทั้งสิ้น 135 คน 
  4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ : กิจกรรมฝกึอบรมโครงการพฒันาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ผู้สงูอายุในโรงเรียนปจัฉิมาลัยมีรายละเอียดดังนี้  
   4.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล  
   4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุน  ด้านนันทนาการ การออกก าลังกาย  
   4.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพรายไดส้ร้างความเข้มแข็งในอาชีพ  
   4.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านภูมิปญัญาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรมศึกษา
ดูงานเพื่อพฒันาศักยภาพผูสู้งอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และได้รับองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

6. วิธีด ำเนนิกำร 
  1. ประชาสมัพันธ์เชิญชวนผูสู้งอายุและส ารวจข้อมลูความตอ้งการฝึกอบรมของผู้สงูอายุ 
  2. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัต ิ
  3. ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
  4. จัดเตรียมสถานทีฝ่ึกอบรมและจัดเตรียมวัสดอุุปกรณ์ 
  5. เชิญวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรม 
  6. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนงาน 
  7. ประเมินผลโครงการและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
  8. ติดตามผลการด าเนินงานหลังจากสิ้นสุดโครงการ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ประจ าปปีีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  50,000.- (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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9. ผู้รบัผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมอืง จงัหวัดล าพูน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
  1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : มีผู้สูงอายุจาก 12 หมู่บ้านในพื้นที่ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูนที่เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ จ านวน 135 คน 
  2. เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ : ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านนันทนาการ การออกก าลังกาย ด้านอาชีพรายได้ และด้านภูมิปัญญาศาสนา
ประเพณี เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างสมวัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 



๔๕ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1.2.2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
  โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรีในโรงเรียนมชัฌิมาลัย 

2. หลกักำรและเหตผุล/ที่มำของมำตรกำร 
  การพัฒนาสตรีของไทยมีการพัฒนาก้าวหน้าไปได้ระดับหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์
ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมการพัฒนาสตรีตามแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ผลที่เห็นเด่นชัดจากการ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสตรีในภาครัฐและการตื่นตัวขององค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งชุมชนระดับ
ต่างๆ ในปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรที่เป็นสตรีมากกว่าบุรุษเล็กน้อยและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มข้ึน จาก
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ ส่งผลให้สตรีมีอายุขัยเพิ่มข้ึน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม จึงพบว่ามีจ านวนสตรีที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือเป็นหม้ายและสตรีสูงอายุเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่การที่
จ านวนประชากรสตรีที่มีมากกว่าบุรุษไม่ได้หมายความถึงการที่สตรีจะได้รับโอกาส ทางสังคม การศึกษาและการ
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเท่าเทียมกับบุรุษแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามสังคมไทยยังคงเผชิญกับปัญหา
ความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชาย ซึ่งยังเป็นผลมาจากการที่คนในสังคมบางส่วนยังมีเจตคติว่าสตรีมี
ความสามารถด้อยกว่าบุรุษและปลูกฝังให้สตรีเป็นผู้ตาม เป็นช้างเท้าหลังเสมอ ส่งผลให้ขาดโอกาสและการ
ยอมรับในการเข้าร่วมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นอกจากนี้ยังมีปัญหาใหม่ๆที่เกิดข้ึนจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัญหาความมั่นคง เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร  และสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลต่อสวัสดิภาพ ความมั่นคงปลอดภัย โอกาส สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุณภาพชีวิตของสตรี 
โดยเฉพาะสตรีในพื้นที่ชนบทและสตรีที่จัดในกลุ่มเป้าหมายพิเศษต่างๆ  
  การพัฒนาสตรีเป็นประเด็นนโยบายในหลายมิติด้วยกัน ซึ่งรวมไปถึงมิติที่มุ่งเน้นให้สตรีเป็น
กลุ่มเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รัฐบาลได้ให้ความสนใจในการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรีมานานกว่าสี่ทศวรรษ หน่วยงานหลายหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคม 
ให้ความสนใจและมีผลจากการด าเนินงานด้านสตรมีาอย่างต่อเนื่อง มีผลการพัฒนาที่เป็นทีป่ระจักษ์ในระดับหนึง่ 
ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าในการก าหนดและแก้ไขปัญหากฎหมายต่างๆ ที่เป็นเงื่อนไขของความไม่เท่าเทียมกัน 
การด าเนินนโยบายกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมสถานภาพสตรี ปรากฏให้เห็นตั้งแต่ปี 2545 โดยรัฐบาลได้
จัดต้ังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข้ึน ซึ่งเป็นกระบวนภาคสังคมท าหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนา
สังคม สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิต 
สถาบันครอบครัวและชุมชน อีกทั้งได้ตั้งส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นองค์กรกลาง
ระดับชาติและเป็นกลไกด้านการพัฒนาสังคมตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นกลุ่มเป้าหมายสตรี เพื่อให้มีการ
พัฒนา พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 โดย
บูรณาการแนวคิด ทิศทางและการบริหารให้เป็นระบบจากภาคีทุกภาคส่วนและทุกระดับส านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (สค.) จึงได้ปรับปรุงและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสตรีฯ ใหม่ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศฉบับต่างๆ โดยได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่การจัดท าแผนพัฒนา
สตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เป็นต้นมา และมีการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาสตรีฯ 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ  
 
 

/เนื่องจาก... 
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เนื่องจากสตรีเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความส าคัญและประเทศไทยยังประสบปัญหาในการยกระดับคุณภาพชีวิต
และการส่งเสริมสถานภาพสตรีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

 การก าหนดแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงเป็นภารกิจที่มี
ความส าคัญที่ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ด าเนินการจัดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาสตรีฯ ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มาตั้งแต่เดือนมากราคม พ.ศ. 2554 โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วม ดังนั้นแนวทางและยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาสตรฯี ฉบับนี้ เป็นผลมาจากระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องหลักทุกภาคส่วน 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้ความส าคัญในประเด็นความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย ได้แก่ หญิงชายมีสิทธิเสมอกันในกฎหมายและการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย (มาตรา 
30) การด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐในด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรมและ
ด้านเศรษฐกิจ ให้ค านึงถึงความเสมอภาคของหญิงชาย รวมทั้งการคุ้มครองแรงงานหญิงชาย (มาตรา 80 และ 
84) ส าหรับการให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนน้ัน ให้ค านึงถึงสัดส่วนของหญิงชายที่ใกล้เคียง
กัน (มาตรา 87) และให้พรรคการเมืองมีจ านวนผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ
อย่างเป็นธรรมและต้องค านึงถึงโอกาส สัดส่วนที่เหมาะสมและเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย (มาตรา 97) ตาม
ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้เทศบาลมี
อ านาจและหน้าที่ในการสงเคราะห์และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีกล่าว คือ พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้คือ (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดังนี้คือ (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน จึงได้มีการ
จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรีในโรงเรียนมัชฌิมาลัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
ในพื้นที่ต าบลบ้านกลาง ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านอาชีพรายได้ ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคง
ทางสังคม ครอบครัว  จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านภูมิปัญญาและฝึกอบรมด้านอาชีพ แก้ไขปัญหาสตรีด้านรายได้ 
ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว และการคุ้มครองสวัสดิภาพของสตรี  

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อเสรมิสร้างความรู้ด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม โดยการปรบัเปลี่ยนเจตคติของ
สังคมให้เอื้อตอ่การพัฒนาศักยภาพของสตรี ส่งเสริมใหส้ตรตีระหนักถึงคุณค่าของตนและมีความเช่ือมั่นในตนเอง
ทักษะชีวิตและสงัคมเพียงพอที่จะด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและเหมาะสมกับวัฒนธรรม ส่งเสริมบทบาทสตรีใน
การเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และรกัษาวัฒนธรรม ประเพณี 
  2. เพื่อเสริมสรา้งความรู้ด้านสขุภาพอนามัยและนันทนาการเกี่ยวกับความรู้เรื่องเพศศึกษาและ
บทบาททางเพศที่เหมาะสม รวมทั้งให้ชายมีส่วนร่วมในการวางแผนครอบครวัและการคุมก าเนิดมากขึ้น และการ
ให้ความรู้แก่สตรีในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รู้จักเลือกบริโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งรู้จักป้องกัน
ตนเองจากการท างานที่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและให้ความรู้และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและ
สุขภาพจิตแก่สตรีทุกวัย โดยเฉพาะสตรีวัยรุ่นและสตรีวัยทอง 
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  3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ โดยการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยสีมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการ
พัฒนาภูมิปัญญาสตรีจากการผลิตเพือ่การบริโภคในครัวเรือนสู่การผลิตเพื่อสร้างรายได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลติ 
  4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ : จัดฝกึอบรมใหก้ับสตรจีาก 12 หมู่บ้านในพื้นทีเ่ขตเทศบาลต าบล
บ้านกลาง อ าเภอเมือง จงัหวัดล าพูน รวมทั้งสิ้น 100 คน 
  4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ : ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่สตรเีพื่อพฒันาตนเอง มี
รายละเอียด ดังนี ้
   4.2.1 หลักสูตรด้ำนสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 
    - การสร้างจิตส านึกด้านการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เพื่อความสามัคคีและ
การมสี่วนร่วม ในการพฒันาชุมชนให้เข้มแข็งและยัง่ยืน 
    - ส่งเสรมิองค์ความรู้ในการบรหิารจัดการกลุม่องค์กรในชุมชนให้มปีระสทิธิภาพ 
เช่น กลุ่มพฒันาสตรรีะดบัหมูบ่้านและระดับต าบล กลุม่อาชีพ เป็นตน้ เพือ่ทีจ่ะท าให้กลุ่มต่างๆ สามารถด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล สร้างจิตส านึก เจตคติ ค่านิยม เกี่ยวกบัประเพณีวัฒนธรรม สทิธิความเสมอ
ภาคของหญิงชาย 
    - สร้างเครอืข่ายคุ้มครอง เฝา้ระวังความรุนแรงตอ่เดก็ สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 
    - เสริมสร้างทักษะชีวิตและสังคมเพียงพอทีจ่ะด ารงชีวิตอย่างมศัีกดิ์ศรีและ
เหมาะสม 
    - ส่งเสรมิการพฒันาบุคลิกภาพของสตรี เพือ่การปรับตัวเข้าสูส่งัคม 
    - ส่งเสรมิการเตรียมความพรอ้มให้แกส่ตรีสูส่งัคมผูสู้งอาย ุ
    - ส่งเสรมิองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพือ่ใหส้ตรีก้าวทนัต่อโลกยคุโลกาภิ
วัตน ์
    - ส่งเสรมิด้านการสือ่สารภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมของต่างประเทศ เพื่อ
เตรยีมความพร้อมสู่การกา้วเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 
    - ส่งเสรมิบทบาทสตรีให้มีความรูเ้ป็นผู้น าและเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา
ท้องถ่ิน 
    - ส่งเสรมิบทบาทสตรีในการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และรกัษาวัฒนธรรม 
ประเพณี 
    - ส่งเสรมิการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และสบืทอดภูมปิัญญา 

   4.2.2 หลักสตูรดำ้นสุขภำพอนำมัยและนันทนำกำร 
    - ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและบทบาททางเพศทีเ่หมาะสมและรับผิดชอบ รวมทั้ง
ให้ชายมสี่วนร่วมในการวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิดมากข้ึน 
    - ให้ความรู้แกส่ตรีในการสง่เสริมสุขภาพและป้องกันโรค รู้จดัเลือกบริโภคสินค้า
และบริการ 
    - รู้จักป้องกันตนเองจากการท างานที่มลีักษณะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
    - ให้ความรู้และแนวทางการสง่เสริมสุขภาพกายและสขุภาพจิตแก่สตรีทกุวัย 
โดยเฉพาะสตรีวัยรุ่น และสตรีวัยทอง 
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    - การให้ความรูเ้กี่ยวกับการรบัประทานอาหารที่ถูกสุขลกัษณะ และตาม
โภชนาการ 
    - ส่งเสรมิการออกก าลังกายที่เหมาะสมตามเพศและวัย 
    - การจัดกจิกรรมนันทนาการ เช่น การจัดกจิกรรมแข่งขันกีฬา การฝกึการเต้น
บาสโลบการเต้นแอรโ์รบิคแดนท์ เป็นต้น 
   4.2.3 หลักสตูรดำ้นเศรษฐกิจและอำชีพ 

  - ส่งเสรมิการฝึกอาชีพแกส่ตรี ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน
และเทคโนโลย ี

  - ส่งเสริมการรวมกลุม่อาชีพ กลุม่สหกรณ์ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การ
หาตลาดรองรับการสร้างและขยายเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนือ่ง 

  - ส่งเสริมการพฒันาภูมิปัญญาสตรีเพื่อการบริโภคในครัวเรือนสู่การผลิตเพื่อ
สร้างรายได ้

  - ส่งเสริมสวัสดิการให้แกส่ตรี เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

6. วิธีด ำเนนิกำร 
  1. ประชาสมัพันธ์เชิญชวนสตรีและส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของสตรี 
  2. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัต ิ
  3. ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
  4. จัดเตรียมสถานทีฝ่ึกอบรมและจัดเตรียมวัสดอุุปกรณ์ 
  5. เชิญวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรม 
  6. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนงาน 
  7. ประเมินผลโครงการและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
  8. ติดตามผลการด าเนินงานหลังจากสิ้นสุดโครงการ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ประจ าปปีีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  50,000.- (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รบัผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมอืง จงัหวัดล าพูน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
  1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มีสตรจีาก 12 หมูบ่้านในพื้นที่ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูนทีเ่ข้าร่วมการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ จ านวน 100 คน 

/2. เป้าหมาย... 



๔๙ 

 

  2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ : สตรีทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมโครงการมคีวามรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพและ
การรกัษาพยาบาล ด้านนันทนาการ การออกก าลังกาย ด้านอาชีพรายได้ และด้านภูมิปัญญาศาสนาประเพณี 
เพื่อพฒันาศักยภาพตนเองอย่างสมวัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
 

…………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /รายละเอียด... 



๕๐ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 2.2.3 

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
    โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  

๒.หลกักำรและเหตผุล/ที่มำของโครงกำร      
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๕๙ บัญญัติว่า รัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
หรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
ดังกล่าวได้โดยสะดวก ประกอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ จากบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของการจดัซื้อจดัจ้าง อันแสดงถึงความโปร่งใสของการปฏิบัติราชการ เพื่อให้มีความพร้อม
ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับการยอมรับ เช่ือมั่น และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม และ
เพื่อปลูกจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม วินัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติ พร้อมขับเคลื่อนมาตรฐานความโปรง่ใสของเทศบาลต าบลบา้นกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจสอบการใช้อ านาจและพัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพให้ดีย่ิงข้ึน และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ในมาตรา 52 ระบุว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีตาม
พระราชกฤษฎีกา โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
ก าหนดให้ส่วนราชการปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ก าหนดให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนและการ
ติดต่อประสานงานระหว่างสว่นราชการด้วยกันต้องกระท าโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ปฏิรูปประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดและเป็น
หน่วยงาน ด าเนินการซึ่งท าหน้าที่แทนรัฐในการจัดบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภารกิจต่างๆ ในพื้นที่
รับผิดชอบแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นประการส าคัญ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท า
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
น าไปใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติและปรับปรุงภารกิจในความรับผิดชอบ 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านกลางได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อตอบสนองความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม  

 

 
/๓. วัตถุประสงค์... 



๕๑ 

 

๓. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางกฎหมาย 
  2. เพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
  3. เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบการใช้อ านาจรฐั 
  4. เพื่อใหป้ระชาชนได้มีโอกาสรบัรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้าง 
  5. เพื่อเป็นการแสดงการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลติ   
  1. คณะผู้บรหิาร พนักงานราชการและบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  2. ผู้น าชุมชนในเขตพื้นที่ต าบลบ้านกลาง 
  3. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลางและประชาชนโดยทั่วไป  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร    
   เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน         
๖.วิธีด ำเนินกำร     
  1. จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
  2. ประสานข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากกองคลังในแต่ละเดือน 
  3. ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนและปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลบ้าน
กลาง 
  4. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินการต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร   
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

๘.งบประมำณด ำเนินกำร    
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รบัผิดชอบ   
  งานนิติการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์    
  การประเมินผลโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ประจ าปี
งบประมาณ 2565 เป็นรูปแบบการปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) ตามระเบียบและข้อบังคับ
ที่ราชการก าหนดไว้ รวมทั้งมีการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อบังคับรวมทั้งผลการจัดซื้อจัด
จ้างภายในหน่วยงานตัวเอง ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล โดยการน าผลการประเมินที่ได้รับไปพัฒนา 
ปรับปรุงให้โครงการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน                                                                         
                                                     

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

/รายละเอียด... 



๕๒ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2.4.1 

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร     
  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลกูจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้าน
กลาง ผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี ๒๕65 

๒.หลกักำรและเหตผุล/ที่มำของโครงกำร  
  เทศบาล เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในประเทศไทยปัจจุบัน การ
ปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถ่ินด าเนินการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยเทศบาลได้มีการจัดตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2476 ซึ่งตราเป็นพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 
พ.ศ.2476 ต่อมาได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหลายครั้ง จนในที่สุดได้มีการตรา
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ข้ึนเพื่อบังคับใช้ และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 โดยการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถือว่าเป็นผู้ที่
มีบทบาทส าคัญในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  ทั้งยังมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินโดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารท้องถ่ิน ดังนั้นการที่ประชาชนในท้องถ่ินจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม่ จึงข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทุกคนที่จะต้องเปน็ผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม และเป็นผู้มีจิตส านึก
ที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อยึดเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตน ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
   ๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
   ๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
   ๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   ๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
   7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

/ดังนั้น... 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496


๕๓ 

 

  ดังนั้น คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่
ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของ
ท้องถ่ินและส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนจากความส าคัญของ
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบกับเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง ได้มีการประกาศใช้บังคับระเบียบเทศบาลต าบลบ้านกลาง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง พ.ศ.2559 ลงวันที่ ๑0 เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕59 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับความประพฤติ และการปฏิบัติตนของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง  
  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านกลางที่เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
รวมถึงการมีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง และเพื่อเป็น
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ สร้างความภูมิใจให้กับตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลบ้านกลางจึงได้จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี ๒๕65 ข้ึน  

๓ วัตถุประสงค์   
  ๑. เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงานเทศบาล ลกูจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชน 
  ๒. เพื่อเป็นขวัญก าลงัใจในการปฏิบัตริาชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลกูจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  ๓. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้างของเทศบาล-
ต าบลบ้านกลาง 
  4. เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลติ  
  1. กลุ่มที่ 1 : พนักงานเทศบาลรวมถึงพนักงานครูเทศบาล ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง
ทั้งหมด  
  2. กลุ่มที่ 2 : ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้างในสงักัดเทศบาลต าบลบ้านกลางทัง้หมด  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร                                                                                                          
    อาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง จังหวัดล าพูน 

๖.วิธีด ำเนนิกำร   
   1. เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
  2. แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลบ้านกลางผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี  ๒๕
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/3.ให้พนัก... 



๕๔ 

 

  3. ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง ร่วมกันลงคะแนนเสียงโหวตคัดเลือกฯ ตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
   - กลุ่มที่ 1 : พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น จ านวน 1 คน 
   - กลุ่มที่ 2 : ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น จ านวน 1 คน  
  โดยคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการโหวตคัดเลือกฯ ตามกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม มีดังนี ้
   (1) ต้องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม และจรรยาข้าราชการ เป็นที่
ประจักษ์ชัดและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของราชการ 
รวมถึงการมีจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง เป็นแบบอย่างที่ดี
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   (2) ต้องไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
   (3) ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกฯ มาก่อน  
  4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ โดยน าผลคะแนนการโหวตมากที่สุด ล าดับที่ 1 - 5 ของ
ทั้งสองกลุ่ม มาพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ จ านวนกลุ่มละ 1 คน 
  ๕. ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร   
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
  งบประมาณส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่าย
ตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี ๒๕65 จ านวน 1,5๐๐ 
บาท (หนึง่พันห้าบาทถ้วน)  
  - ค่าโล่เชิดชูเกียรติ จ านวน ๒ โล่ ๆ  ละ 750 บาท รวมเป็นเงิน 1,500  บำท (หน่ึงพันห้ำร้อย
บำทถ้วน) 

๙. ผู้รบัผิดชอบ     
  งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ์    
  1. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านกลางเกิดความ 
ภาคภูมิใจ 
  2. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านกลางมีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัตริาชการเพิ่มมากขึ้น 
  3. มีบุคคลต้นแบบของผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าทีร่าชการและใหบ้ริการ
ประชาชนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านกลาง            
  /รายละเอียด... 



๕๕ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 3.2.2 

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร     
 โครงการเทศบาลต าบลบ้านกลางพบประชาชน 

๒.หลกักำรและเหตผุล/ที่มำของโครงกำร   
 ตาม พระราชกฤษฎีกาด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ มี

เนื้อหาเป็นการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการ 
คือ การบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน และก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีการพัฒนาชีวิตของประชาชน โดยมีหลักการ
ส าคัญ ตามความหมาย ๗ การอ านวยความสะดวกการตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นการก าหนด
แนวทางที่ส่วนราชการต้องจัดให้มข้ึีนเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการ โดยเร็วใน
ขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาได้ 
ส าหรับการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีวิธีการที่สามารถด าเนินการได้ 
เช่น การก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีการให้บริการด้วยระบบเครือข่ายสารสนเทศ จัดให้มีระบบรับฟังข้อ
ร้องเรียน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน เป็นต้น 

เทศบาลต าบลบ้านกลางในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจสูงสุด ได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและอ านวยความสะดวกในการให้บริการให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริจาค สอดคล้องกับมาตรา ๕๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงก าหนดจัดท าโครงการเทศบาลต าบลบ้านกลางพบประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ึน เพื่อออกหน่วยเคลื่อนที่และจดักิจกรรมให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่โดยก าหนด
จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนจากเทศบาลและหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น การแจกเบี้ยยังชีพ โดยคณะ
ผู้บริหารเทศบาล การให้บริการช าภาษีทุกประเภท การจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนา รับ
ปรึกษาปัญหากฎหมาย รับปรึกษาการยื่นแบบก่อสร้าง/ดัดแปลง อาคาร รับยื่นร้องขออนุญาตประกอบการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๔ การบริการเสริมสวยแต่งผม การแจกพันธ์ุกล้าไม้สมุนไพร บริการ
ตรวจเช็ค/ซ่อมบ ารุง เครื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยาน/จักรยานยนต์ บริการรักษาพยาบาลออกหน่วยเคลื่อนที่ 
การให้บริการ รักษาพยาบาลออกหน่วยเคลื่อนที่ การให้บริการเกี่ยวกับภาษีและทะเบียนรถ พร้อมบริการรับ
ประกันภัยบุคลที่สาม ตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๔ และบริการการสาธิตการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมในเชิงการบูรณาการโครงการร่วมกันจากทุกฝ่าย เพื่อให้บริการ
ประชาชนในต าบลในลักษณะการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านการบริการแกประชาชนให้เกิดความพอใจสูงสุดในการจัด

กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในแต่ละหมูบ้าน ตามกระบวนงานให้บริการของเทศบาลเป็นไป
ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี  

 
 

/๒. เพื่อให้... 



๕๖ 

 

 ๒. เพื่อให้ทราบถึง ปัญหา/ความความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการเป็นข้อมูลเพื่อใช้
ส าหรับการปรับปรุงประบวนงานให้บริการและการปฏิบัติราชการในภาพร่วมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ๓.เพื่อเป็นการสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลหน่วยงานภายนอก และ
ประชาชน ให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน เอื้อต่อการติดต่อประสารความร่วมมือในทุกระดับ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลติ  
 จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน จ านวน ๑๒ หมู่บ้านตามแผนปฏิบัตกิาร 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร                                                                                                               
     ต าบลบ้านกลาง จังหวัดล าพูน 

๖.วิธีด ำเนนิกำร   
  ๑. ร่างโครงการและเสนอผู้บรหิารเทศบาล อนุมัติโครงการ 
  ๒. ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก ในการจัด กิจกรรมบรูณาการ
ร่วมกัน 
  3. จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน เพื่อปฏิบัติงานใน ภารกิจที่ได้รบั
มอบหมาย      
  ๔. ประขาสมัพันธ์การจัดโครงการผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชน ให้ทราบอย่างกว้างขวาง    
  ๕. จัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี ้  
   - การแจกเบี้ยยังชีพ โดยคณะผู้บรหิาร จากกองสวัสดิการสงัคม  

  - การรับช าระภาษีทุกประเภท จากกองคลัง                  
  - การรับปรึกษาย่ืนแบบก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร จากกองช่าง   
  - การรบัปรึกษาปญัหากฎหมาย จากกองวิชาการและแผนงาน   
  - การรบัยื่นเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการและพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ จากกองสาธารณสุขและ  สิ่งแวดลอ้ม  
  - การบริการเสรมิสวย แต่งผม จากกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม และชมรมเสรมิ

สวยแต่งผมต าบลบ้านกลาง 
  - การมอบอปุกรณ์ส าหรับที่อ่านหนงัสอืพิมพป์ระจ าหมู่บ้าน รับสมัครนักเรียนและ

ประชาสมัพันธ์กิจกรรมทางการศึกษา จาก กองการศึกษาและโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกุล   
  - การบริการตรวจเช็ค/ซ่อมบ ารงุ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถจกัรยาน/จักรยานยนต์จาก

วิทยาลัยอาชีพป่าซาง-ศูนย์ การเรียนรูป้ระตูโขง 
  - การแจกพันธ์กล้าไมส้มุนไพร จากศูนย์เพาะพันธ์ุกล้าไม้ เชียงใหม่/ล าพูน  
  - การให้บรกิารเกี่ยวกับภาษีและทะเบียนรถ จากส านักงาน ขนส่งจงัหวัดล าพูน 
  - การบริการรบัประกันภัยบุคคลทีส่าม ตาม พรบ. คุ้มครอง  
  - ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ จากบริษัทกลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 

สาขาล าพูน  
 - การจัดนิทรรศการสาธิตกิจกรรมพฒันาสง่เสรมิอาชีพ และจัดแสดงสื่อเรียนรู้เคลื่อนที่ จาก

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาคามอัธยาศัย อ าเภอเมืองล าพูน  
 
 

/- การจัดการ... 



๕๗ 

 

 - การจัดการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพือ่ทบทวนปรบัปรุงแผนพฒันาสามปี จากกอง
วิชาการและแผนงานและทุกกอง  

 - ประเมินผลโครงการ จากการสุมตัวอย่างสอบถามความคิดเห็นประชาชนผู้มารับบรกิาร 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร           
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร   
  1,500.- (หนึง่พันห้ารอ้นบาทถ้วน)       

๙. ผู้รบัผิดชอบ                                                                                                                    
    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ์   
  1. การประเมินผลประปฏิบัติการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านกลาง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น      
  2. มีข้อมูลเกี่ยวกับการวัดผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติราชการของเทศบาล  ว่าส าเร็จตรงตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนเรื่องคุณภาพ และความพึงพอใจอยู่ใน ระบบที่ยอมรับได้หรือไม่   
  3. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ ของการปฏิบัติราชการของเทศบาล มีประสิทธิภาพ 
และส าเร็จผลเห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน เป็นไม่ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
  4. ผู้บริหารเทศบาลสามารถใช้ข้อมูลจากรายงานสรุปผลปฏิบัติราชการ มาใช้ก าหนด นโยบาย
การบริหารและการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จผลมากยิ่งข้ึน ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน และแก้ปัญหาท้องถ่ินได้อย่างมปีระสิทธิภาพและส าเร็จมากยิ่งข้ึน ตรงกับความต้องการของประชาชน 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างตรงจุด 
  5. ลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 
 
 

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

 

/รายละเอียด... 



๕๘ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 3.3.2     

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร     
 โครงการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

๒.หลกักำรและเหตผุล/ที่มำของโครงกำร   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ฯลฯ การจัดท าแผนพัฒนา ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี และ
แผนการด าเนินงาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดไว้ ให้ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนการด าเนินงานให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
และเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด
ล าพูน แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน นโยบายการพัฒนาท้องถ่ินของผู้บริหารท้องถ่ิน ฯลฯ ทั้งในด้านเนื้อหา
สาระ กระบวนการ ข้ันตอน และระยะเวลาด าเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
  เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ทั้งในส่วนของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนการด าเนินงาน ที่ก าหนดไว้ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหม ายการ
พัฒนา ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการพัฒนาในด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลบ้านกลางขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน แผนการด าเนินงาน และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
 ๒. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การ

พัฒนา สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมด าเนินการ

บรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปี และน าปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลติ     
 จัดท าเอกสารแผนพฒันาท้องถ่ิน        

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร                                                                                                                   
  ต าบลบ้านกลาง จังหวัดล าพูน 

 

 

 /6.วิธี... 



๕๙ 

 

6.วิธีด ำเนนิงำน 
  1.กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  
   - จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวข้อง ก าหนดประเด็นพัฒนา พิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาที่
บรรจุในแผนพัฒนาฉบับเดิม และรวบรวมปัญหา/ความต้องการของประชาคมหมู่บ้าน โดยการจัดประชุมเวที
ประชาคมหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน 
  2.กำรวิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
   - วิเคราะห์ ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง และจัดท าร่ างแผนพัฒนา โดยการจัดประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  3.กำรพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
   - คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่
จัดท าโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
  4.กำรประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น 
   - คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง เสนอร่างแผนพัฒนาที่ผ่านการ
เห็นชอบให้นายกเทศมนตรี  

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร                                                                                                       
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
  1,500.- (หนึง่พันห้าพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รบัผิดชอบ                                                                                                              
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ    

10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ์  
 1. เทศบาลต าบลบ้านกลางมีแผนพฒันาท้องถ่ินและแผนด าเนินงาน ใช้เป็นกรอบการพฒันา

ไปสู่เป้าหมายการพฒันาทีก่ าหนดไว้ 
 
 
 

…………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 



๖๐ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 3.3.2 

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 

๒.หลกักำรและเหตผุล/ที่มำของโครงกำร   
 ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้จัดท าและประกาศใช้แผนพัฒนาเพื่อใช้เป็นกรอบแนว

ทางการพัฒนาต าบลในช่วงปีถัดไป ให้สอดคล้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่วางเอาไว้ ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ได้ 
ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมี
สาระส าคัญคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน และแนวทางปฏิบัติในการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ที่ผ่านมาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้ด าเนินโครงการพัฒนาตามที่บรรจุไว้ 

 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และเพื่อให้การ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามแนวทางทางการบริหารจัดการที่ดี สามารถใช้ผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  เป็นข้อมูลข่าวสารในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถ่ิน ให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน จึงจัดท าโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ  

3.วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพิ่มมากขึ้น เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
 ๒. เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา น ามาใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๓. เพื่อให้การประยุกต์ใช้โครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาแปลงไปสู่การปฏิบัติได้ อย่าง

เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่ก าหนดไว้ 

 ๔.  เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารเทศบาลใช้ในการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา
ท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
 ๑. ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน และก าหนดแนว

ทางการติดตามและประเมินผลโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ ในรอบหกเดือนแรก  
 ๒.จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เสนอต่อผู้บริหารเทศบาลและ

เพื่อเผยแพร่  

๕.พื้นทีด่ ำเนินกำร                                                                                                           
  ต าบลบ้านกลาง จังหวัดล าพูน /๕.พื้นที่... 



๖๑ 

 

๖.วิธีด ำเนนิกำร   
 ๖.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

 ๖.๑.๑  การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
  - จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 ๖.๑.๒  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  - วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสรุปผล โดยการจัดประชุมคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  
 ๖.๑.๓  การน าเสนอผลการด าเนินโครงการ 
  - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้าน

กลางรับฟังการน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานโครงการจากส่วนราชการภายใน และพร้อมให้ข้อเสนอแนะ หรือ
สุ่มตรวจติดตามโครงการพัฒนาในเขตพื้นที่ ทั้งโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น และโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ (เบิกจ่ายตัดปี) ตามความเหมาะสม 

 ๖.๒ การจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง
ร่วมกันจัดท ารายงานสรปุผลการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เสนอต่อผู้บริหารเทศบาล ภายในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 และผู้บริหารเทศบาลเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาเทศบาล พร้อม
ประกาศผลให้ประชาชนทราบ  ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์สรุปผลการด าเนินโครงการที่
ส าคัญของเทศบาลเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ 

 ๖.๓ การก าหนดแนวทางและการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนา 
 - จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้าน

กลางเพื่อก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผล และติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา ในรอบหกเดือนแรก
  

 
๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร                                                                                                    
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
  1,500.- (หนึง่พันห้าพันบาทถ้วน) 

๙. ผู้รบัผิดชอบ                                                                                                                   
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ    

 

 

 

 /10.ตัวช้ี... 



๖๒ 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 1. การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลบ้านกลางมี ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 
 2. มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนามาใช้ใน การ

ปรับปรุงกระบวนจัดท า ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 3. การด าเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา ส าเร็จเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ 
 4. ผู้บริหารเทศบาลสามารถใช้ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มาใช้ก าหนดนโยบายการ
บริหารและการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างตรงจุด 

 5. การบริหารการพัฒนาท้องถ่ิน เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 

 
 

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



๖๓ 

 

 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๔.1.1            

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
   การวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

    - กิจกรรมกระบวนงาน ระบบควบคุมภายในเพื่อปฏิบัติตามระเบียบและตรวจสอบป้องกัน        
การทจุริต คือ 

  ๑.๑ มีการส ารวจโครงสร้างขององค์กรได้มกีารจัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

  ๑.๒ มีการจัดท าเอกสารจัดวางระบบการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ 
  ๑.๓ มีการรายงานใหผู้้ก ากบัดูแล คือนายอ าเภอเมืองล าพูน ส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน ภายในก าหนด ๓๐ ธันวาคม ของทุกปี  
 
 
 

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

/รายละเอียด... 

/รายละเอียด... 



๖๔ 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 4.3.1 

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และผู้น าท้องถ่ิน 
๒.หลกักำรและเหตผุล/ที่มำของโครงกำร   

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ก าหนดอ านาจและหน้าที่ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง  และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ 14 พ.ศ. 2562) มาตรา 50 ก าหนดให้ เทศบาล
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
เทศบาลถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในหลายด้าน 
และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถ่ิน รวมถึงการปรับปรุง ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ซึ่งการบริหารงานของเทศบาลมีโครงสร้างอยู่ 2 ฝ่าย คือฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า การพัฒนา
ต าบลต้องอาศัยบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในการขับเคลื่อนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้น าท้องถ่ิน 
รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล  ถือเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งในการเพิ่มศักยภาพส าหรับการปฏิบัติงานของท้องถ่ิน เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่าง
รวดเร็ว เกิดสิ่งใหม่และนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ปอรปกับเทศบาลต าบลบ้านกลางอยู่ในพื้นที่ เขตนิคม
อุตสาหกรรม ท าให้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มีภาวะเสื่อมโทรมในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว มีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่จ านวน
มาก จึงเกิดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับสุขภาวะของคนในชุมชนมากข้ึน  จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
สิ่งแวดล้อมทั้งในมิติของท้องถ่ินเอง ภูมิภาคหรือแม้กระทั่งระดับประเทศ  ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
และผู้น าท้องถ่ินต้องสามารถปรับตัวให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาองค์ความรู้อยู่เสมอ  สามารถน าความรู้จากประสบการณ์ โดยการสังเกตการณ์จากการฝึกอบรมและการ
ทัศนศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจที่ส าคัญ รวมถึงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ าปราณบุรี การจัดการระบบการใช้
น้ า โครงการพัฒนาแหล่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ต าบลยางหัก และการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชกรณียกจิ
ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส านึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย และได้น้อมน าเอา
แนวทางพระราชด าริมาปรับใช้ในการพัฒนาต าบลบ้านกลาง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ท้องถ่ิน อีกทั้งยังเป็น
การเพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
/ดังนั้น... 



๖๕ 

 

ดังนั้น ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และผู้น าท้องถ่ิน โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม  และศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และโครงการพระราชด าริต่างๆ เพื่อน ามาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินใหเ้กิดประโยชน์ต่อท้องถ่ินต าบลบา้นกลาง            

3.วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ
พระราชด าริต่างๆ เพื่อน้อมน าแนวทางพระราด าริมาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ิน
ต าบลบ้านกลาง 

2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้น าความรู้ที่ เป็นประโยชน์จากการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในการพัฒนาต าบลบ้านกลาง ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
ราชการ รวมถึงมีทัศนคติตลอดจนวิสัยทัศน์ในการท างานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และร่วมกันท างานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของท้องถ่ิน 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลติ  
  ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หัวหน้าส่วนราชการ พนกังานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 18 คน 

๕.พื้นทีด่ ำเนินกำร                                                                                                           
  ต าบลบ้านกลาง จังหวัดล าพูน 

๖.วิธีด ำเนนิกำร   
-  จัดท าโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหาร 
-  ขออนุมัติโครงการฯ 
-  ด าเนินการตามโครงการฯ 
-  ติดตามประเมินผลโครงการฯ  

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร                                                                                                    
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
  1,500.- (หนึง่พันห้าพันบาทถ้วน) 

๙. ผู้รบัผิดชอบ                                                                                                                   
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านกลาง /๙. ผู้รับ... 



๖๖ 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ์  
  1. ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศ
บาต าบลบ้านกลาง ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ
พระราชด าริต่างๆ เพื่อน้อมน าแนวทางพระราด าริมาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ิน
ต าบลบ้านกลาง 
  2. ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้น าความรู้ที่ เป็นประโยชน์จากการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในการพัฒนาต าบลบ้านกลาง ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  3. ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
ราชการ รวมถึงมีทัศนคติตลอดจนวิสัยทัศน์ในการท างานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และร่วมกันท างานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของท้องถ่ิน 
 

……………………………………………………………………………. 
 

 
 
 

 
 /ภาคผนวก... 



๖๗ 

 

 
ภำคผนวก 

 


