
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต            
ระยะ 5 ป 

(พ.ศ.25๖0 – 256๔) 

  
 

โดย 
เทศบาลตําบลบานกลาง 

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
 



       ก 
                               คํานํา 

 
       การจัดทําแผนปฏิบัติการดานปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบานกลาง   (พ.ศ.๒๕๖0 - 

๒๕6๔)  เปนเคร่ืองมือทางการบริหารใชในการสรางภูมิคุมกันสําหรับคนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ไดทํางานให
บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน และไมทําใหคนในทองถ่ินเกิดความคลางแคลงใจในการทํางานของ
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังจะเปนกลไกสําคัญในการปองกันไมใหมีการใชอํานาจหนาท่ีในการ
บริหารราชการโดยมิชอบไดอีกทางหน่ึง และการจัดทําแผนปฏิบัติดานปองกันการทุจริตยังเปนขอเสนอการ
บริหารงานดานคุณธรรม ความซ่ือตรง โปรงใส ท้ังน้ีไดมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกันระหวางเทศบาล
ตําบลบานกลางกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซ่ึงขอตกลงไดเร่ิมใน
ระยะท่ี ๑ ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
และระยะท่ี ๒ ต้ังแตสนท่ี ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ –วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒  ประกอบกับเพ่ือใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessmant : ITA) ประกอบดวย ๔ มิติ คือ มิติท่ี ๑ การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ,มิติท่ี ๒ การบริหาร
ราชการเพ่ือปองกันการทุจริต, มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน, มิติท่ี ๔  
การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

       เพ่ือใหเทศบาลไดยึดหรือมีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถ่ิน มีการบริหารงานเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในตําบลบานกลาง และเพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและขยายผลหรือขยายเครือขายความ
รวมมือตอไป หรืออีกสวนหน่ึง เพ่ือใหไดทราบถึงแนวคิด มีทัศนคติ  มีมุมมองตอการพัฒนาเทศบาลตําบลบาน
กลาง ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองบริการประชาชน และสอดคลองกับวิสัยทัศนการพัฒนา
ตําบลท่ีกําหนดไวคือ“เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ เศรษฐกิจพัฒนา การศึกษาช้ันนํา วัฒนธรรมดีงาม              
ธรรมาภิบาลเพ่ือประชาชน เปยมลนคุณภาพชีวิต” และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เทศบาลตําบลบานกลาง โดยไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาดานการปองกันการทุจริตไว
คือ “เทศบาลตําบลบานกลาง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทุกภาคสวนรวมกันปองกันและปราบปราม
การทุจริต” จึงสรางสรรคส่ิงท่ีมีคุณคาใหเกิดประโยชนแกสังคม ชุมชน ประชาชนในทองถ่ิน และองคกรตอง
ปฏิบัติงานอยางไรจึงจะไดรับการยอมรับ  เช่ือถือในความมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพ 

       คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะเปนประโยชน และมีสวนชวยใหผูบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลบานกลางแสดงเจตจํานงในการ
ตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  ท่ีกําหนดไววา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”และ
บริหารงานดวยคุณธรรม ความซ่ือตรง ความโปรงใสรวมท้ังมีความเขมแข็งในการบริหารราชการ เอ้ือประโยชน
สุขใหกับประชาชนในตําบลบานกลาง และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตของเทศบาลตอไป 

                            คณะผูจัดทํา 
                        พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

 
 

 



 
สารบัญ 

 
สวนที่ 1 บทนํา                                                 หนา 
  องคประกอบ: ประกอบดวย 
  - แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการ       1 
    ปองกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) 
  - การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกร                    3  
  - หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกร      5                             
    ปกครองสวนทองถ่ิน) 
  - วัตถุประสงคของการจัดทําแผน                 7 
  - เปาหมาย                                                                        8 
  - ประโยชนของการจัดทําแผน                                                  8 
 
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  องคประกอบ: ประกอบดวย 
  - แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป                 9 
    (พ.ศ. 25๖0- 25๖๔) 

  
สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
  องคประกอบ: ประกอบดวย 
  - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณ                    39 
    ท่ีดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 25๖0 – 25๖๔) แยกตาม 4 มิติ 
 
ภาคผนวก 
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แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการปองการทุจริต                                            
(พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕6๔)                                                                                       

เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน                                                   
..................................... 

        สืบเน่ืองจากคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ในคราวการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติ        
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ท่ีไดกําหนดยุทธศาสตรไว ๔ ประการ คือ ยุทธศาสตร      
ท่ี ๑) เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตรท่ี ๒) 
บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ยุทธศาสตรท่ี ๓) เสริมสราง
ความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และยุทธศาสตรท่ี ๔) พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี
ของรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   ประกอบกับเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmant : ITA) 
ประกอบดวย ๔ มิติ คือ มิติท่ี ๑  การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ,มิติท่ี ๒  การบริหารราชการเพ่ือปองกัน
การทุจริต, มิติท่ี ๓  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน, มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท้ังน้ี เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐไดใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดสัมฤทธิผลอยางเปนรูปธรรม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงไดเล็งเห็นความสําคัญในดานการปองกัน     
การทุจริตในการบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชนสุขแกประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการใหมีคุณธรรม ความซ่ือตรง โปรงใส ประกอบกับเทศบาล
ไดลงนามบันทึกขอตกลงรวมมือกันในดานการเปน องคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการ
ทุจริต เพ่ือใหเปนองคกรแหงการแลกเปล่ียนเรียนรู และขยายผลหรือขยายเครือขายการปองกันการทุจริตไป
ยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  ๆโดยบันทึกขอตกลงน้ี มีผลบังคับใชมีกําหนดระยะเวลาสามป เร่ิมต้ังแตวันท่ี
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)จึงจัดทํา
แผนปฏิบัติงานดานปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลบานกลาง (พ.ศ.๒๕๕9 –๒๕60) และ
ปจจุบันเทศบาลตําบลบานกลาง ไดมีความพรอมท่ีจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกัน
การทุจริตตอไป ในระยะท่ี2 (ปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562) รวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ตอไป และ
เทศบาลตําบลบานกลาง ไดรวบรวมและจัดทําแผนการปองกันการทุจริต ระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖0 –๒๕๖๔)    
เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessmant : ITA) ประกอบดวย ๔ มิติ คือ มิติท่ี ๑ การสรางสังคมท่ีไมทนตอการ
ทุจริต ,มิติท่ี ๒  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต, มิติท่ี ๓  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน, มิติท่ี ๔  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 



2 

 โดยมีขอบเขตและแนวทางการรวมมือ 
 ๑. สํานักงาน ป.ป.ช. จะรับผิดชอบในการดําเนินการ  ดังน้ี 
  1.๑) ใหการสนับสนุนดานวิชาการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยอาจจัดใหมี
การประชุม /สัมมนาทางวิชาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบดานการปองกันการทุจริตและ
ผูเก่ียวของท่ัวไป 
       1.๒) สนับสนุนส่ือทางวิชาการและส่ือประชาสัมพันธตางๆท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต 
       1.๓) สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต ขยาย
เครือขายการปองกันการทุจริตไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงอ่ืน  ๆ
       1.๔) ติดตามเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบดานการ
ปองกัน   การทุจริต ทุกรอบปงบประมาณหรือตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 
       ๒. เทศบาลตําบลบานกลาง จะรับผิดชอบการดําเนินการ  ดังน้ี 
    2.๑) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการองคกรปกครองทองถ่ินตนแบบดานการปองกันการทุจริต  
ประจําป ๒๕๕7 – ๒๕๕8 และท่ีจะไดดําเนินการใหมีแผนในลักษณะเดียวกันน้ี ในป ๒๕๕9 – ๒๕60 
                     ๒.๒) ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖0-๒๕๖๔) 
    2.3) ใหการสนับสนุนในการศึกษาดูงาน และใหความรูหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
และการปองกันการทุจริตแกองคกร กลุมและบุคคลท่ีสนใจ 
    2.4) สงเสริมใหมีการขยายเครือขายการปองกันการทุจริตไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
แหงอ่ืน  ๆ
    2.5) ใหความรวมมือในการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลความกาวหนา 
ปญญาอุปสรรค ใหสํานักงาน ป.ป.ช. ทราบตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 ๓. ผูประสานงาน 

  เพ่ือใหการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานท้ังสองฝายเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ        
จึงไดมอบหมายใหผูประสานงานระหวางหนวยงาน  ดังน้ี 

๓.๑ เทศบาลตําบลบานกลาง ใหปลัดเทศบาลตําบลบานกลาง หรือผูท่ีนายกเทศมนตรีตําบล  
บานกลางไดมอบหมายเปนผูประสานงาน 

๓.๒ สํานักงาน ป.ป.ช. ให ผู อํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาคการเมืองหรือผู ท่ี
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  มอบหมายเปนผูประสานงาน 
                  เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง  และบริหารงานดวยคุณธรรม 
ความซ่ือตรง ความโปรงใส รวมท้ังมีความเขมแข็งในการบริหารราชการ เอ้ือประโยชนสุขใหกับประชาชนใน
ตําบลบานกลาง และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตของเทศบาลตอไป จึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน ดานการปองกันการทุจริตของเทศบาล  
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การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการทุจริตเพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการ
ทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การทุจริตในระดับทองถิ่นพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ินไดแกการ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินแมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนเชนเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังน้ี 

๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตาง  ๆ

 สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได 
ดังนี้ 

๑) โอกาสแมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริตซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็งกฎหมายกฎระเบียบไมรัดกุมและอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะ
ขาราชการระดับสูงท่ีเปนอีกโอกาสหน่ึงท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเร่ืองของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความรํ่ารวยได 
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 การวิเคราะหจุดแข็ง-จุดอาน ดานบุคลากร โดยใชขอมูลจากการวิเคราะห SWOT ในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรของสํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน.  
เพ่ือประกอบการพิจาณาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

 

จุดแข็ง จุดออน 
๑. คณะผูบริหารและบุคลากรมีความสามารถ
เฉพาะตัวสูง 

๑.บุคลากรขาดความกระตือรือรน ในการทํางาน 

๓.ผูใตบังคับบัญชาสามารถเรียนส่ังสมประสบการณ
จากผูบังคับบัญชา 

๓. การทํางานไมตรงกับตําแหนงกับความรู
ความสามารถ 

๔.บุคลากรสวนใหญรักความยุติธรรม ๔. บุคลากรบางสวนยังขาดจิตสํานึก ความรับผิดชอบ
งานในหนาท่ี 

๕.บุคลากรมีความซ่ือสัตยสุจริต มีการทํางานเปนทีม ๕. บุคลากรยังมีการจับกลุมเปนกลุมยอย 
๖. บุคลากรมีความหลากหลายในประสบการณ  ๖.บุคลากร มีการปฏิบัติงานท่ีหลากหลายหนาท่ี ทํา

ใหการปฏิบัติงานไมเต็มความสามารถ และไมมีเวลา
ในการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของ
ทางราชการ  

๘. บุคลากรในหนวยงานมีอายุไมมากพรอมเรียนรูส่ิง
ใหม  ๆและมีความเปนทีม 

๘.บุคลากรมีไมเพียงพอไมเปนมืออาชีพขาดทักษะ 
ประสบการณในการทํางาน 

๙.บุคลากรสายงานหลักมีความมุงม่ันต้ังใจในการ
ทํางานแมไดไดรับการฝกฝน 

๙. การจัดวางคนไมเหมาะสมกับงาน 

 
 

............................................................. 
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๑.๑ หลักการและเหตุผล 

       ตามหลักของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไข
ปญหาในระดับพ้ืนท่ี โดยทองถ่ินตองไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหมีความเขมแข็งในการบริหารโดยอิสระใน
การกําหนดนโยบาย การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและตามหลักของธรรมาภิบาลทองถ่ิน นับเปนหัวใจ
สําคัญย่ิงของการสงเสริมประชาธิปไตยและการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ขับเคล่ือนใหเทศบาลเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยใหมีความสมบูรณ จึงจําเปนตองสงเสริมให
เกิดวัฒนธรรมพรอมท้ังสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการเขารวมบริหาร สงเสริม
กระบวนการเรียนรู การเปดเผยขอมูลขาวสาร และสรางระบบเปด (open system) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีกระทําใหเห็นถึงความโปรงใสในการบริหารงานและความรับผิดชอบ ในจริยธรรมและคุณธรรมของ
ผูบริหารทองถ่ิน      
  เทศบาลตําบลบานกลาง  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริหารจัดการโดยยึดหลักกระบวนการมี
สวนรวมและความโปรงใส โดยเปนแบบอยางในแงของการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส และการใหภาค
ประชาสังคม (civil society)เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการของเทศบาลใหมากท่ีสุด โดยการกระทําท่ี
เปนแบบอยางท่ีดีใหภาคพลเมือง กลุมประชาชน อาสาสมัคร บทบาทสตรี และหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีสวนใน
การตัดสินใจในกิจการของเทศบาล ภายใตการบริหารราชการตามแนวทางพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส 
ความวา  

      พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดทรงต้ังพระราชปณิธานไววา“จะปกครองแผนดินโดยธรรม  
เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” พระราชปณิธานไดทรงแสดงออกอยางเปนรูปธรรมผานทางพระดํารัส  
เพ่ือใหแงคิดตอสังคมไทยในวาระตาง  ๆและผานทางพระราชจริยาวัตรของพระองคอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง  
สมควรอยางย่ิงท่ีคนไทยทุกคนจะนํามาศึกษาเรียนรู ทําความเขาใจและยึดถือเปนแนวทางการดํารงชีวิตและ
การประกอบสัมมาอาชีพเพ่ือความเจริญรุงเรืองของตนเองและครอบครัวรวมท้ังความเจริญกาวหนาของ
ประเทศชาติและสวนรวม โดยมีพระบรมราโชวาทเก่ียวกับเร่ืองความซ่ือสัตย สุจริต ท่ีสมควรอยางย่ิงในการใช
เปนแนวทางในการดําเนินไดแก 
  “คนท่ีไมมีความสุจริต  คนท่ีไมมีความม่ันคง  ชอบแตมักงาย  ไมมีวันท่ีจะสรางสรรค
ประโยชนสวนรวมท่ีสําคัญอันใดได  ผูท่ีมีความสุจริตและความมุงม่ันเทาน้ัน  จึงจะทํางานสําคัญย่ิงใหญท่ีเปน
คุณประโยชนแทจริงไดสําเร็จ” 

             พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
       ของ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๒๒ 

 
  “ในการประกอบการงานท้ังปวงน้ัน ทุกคนตองมีความต้ังใจจริงและขยันหม่ันเพียร ตองรูจัก
คิด พิจารณาดวยปญญา  และความรอบคอบ ยึดม่ันในความสามัคคีและความซ่ือสัตยสุจริตถือเอาประโยชน
สวนรวมเปนจุดประสงคสําคัญจึงจะสามารถปฏิบัติงานตาง  ๆ ใหสําเร็จผลโดยสมบูรณได...” 
       พระราชดํารัส  ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร 
          ประจําจังหวัดนาน  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๑๒ 
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“...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถามี
ความคิดอันน้ีมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณซ่ือตรงไมโลภอยางมาก คนเราก็อยู
เปนสุข...”   

พระราชดํารัส  พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ  ท่ีเขามาเฝาฯถวายชัยมงคล  เน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ณ  ศาลาดุสิดาลัย     ๔  ธันวาคม  ๒๕๔๒ 

พระบรมราโชวาท  พระราชทานเน่ืองในโอกาสวันขาราชการพลเรือน เมษายน  ๒๕๒๘ 
 

 “...การทํางานใหสําเร็จข้ึนอยูกับความสุจริตกายสุจริตใจดวยความคิดความเห็นท่ีเปนอิสระปราศจากอคติ 
และดวยความถูกตองตามเหตุตามผล จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดมุงหมายและประโยชนท่ีพึงประสงคโดย
ครบถวนแทจริง...” 
 
 “...ขาพเจาใครขอใหทานท้ังหลายจงม่ันอยูในความซ่ือสัตยสุจริต ถือเอาประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ัง เพราะ
คุณธรรมอันน้ีเปนมูลฐานอันสําคัญท่ีจะยังความเจริญ และความเปนปกแผนแกสังคมเปนบอเกิดแหงความ
สามัคคี กลมเกลียว ความซ่ือสัตยสุจริตท่ีวาน้ี หมายถึง ความสุจริตซ่ือตรงตอหนาท่ีการงาน ตอตนเองและตอ
ผูอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีเจตนาบริสุทธ์ิไมเอารัดเอาเปรียบ สําหรับทานท่ีใชวิชากฎหมายยอมกินความถึงการรักษา
ความเปนธรรม ไมบิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมาย เพ่ือประโยชนของตนเองดวยความซ่ือสัตยสุจริตจะ 
เปนเสมือนหน่ึงเกราะคุมภัยแกทานตลอดไป ดังบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ท่ีวา..สุจริตคือเกราะบัง สารทพอง” 

พระราชดํารัส  การพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
แกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 
 

“ผูท่ีมีความสุจริตและบริสุทธ์ิใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมีความรูมาก
แตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธ์ิใจ”     

พระราชดํารัส  พระราชทานแกคณะคณาจารยโรงเรียนตาง  ๆ
ณ  พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

๑๘  มีนาคม  ๒๕๒๓ 
 

    เพ่ือนอมนําแนวทางการดําเนินการตามพระบรมราโชวาทขางตนมาใชในการปฏิบัติงาน จึงควรมี
แนวทาง คือ โปรงใส ซ่ือสัตย ซ่ือตรง สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีสวนรวมและตรวจสอบไดประกอบการกับ
เทศบาลตําบลบานกลางไดดําเนินการเร่ืองการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม เร่ิมตนจาก
โครงการการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการปองการทุจริตฯ ตามโครงการประชาศึกษาและ
ชุมชนสัมพันธ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยความรวมมือจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ตอมาเทศบาลตําบลบานกลางไดจัดต้ังศูนยกฎหมายชุมชนเทศบาลตําบลบานกลางข้ึน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือรับเร่ืองราวและรับแจงเหตุการณรองทุกข หรือรองเรียนเร่ืองการปฏิบัติงานท่ีมิชอบหรือทุจริต 
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ตอหนาท่ี เพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ในป ๒๕๕๑ เทศบาลตําบลบานกลางไดรับรางวัล
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการผานเกณฑมาตรฐานการประเมิน ของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติจังหวัดลําพูน ในป ๒๕๕๒ เทศบาลตําบลบานกลาง ไดรับรางวัลองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัลสนับสนุนจากสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในป ๒๕๕๓ เทศบาลตําบลบานกลาง ไดรับรางวัลองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัลสนับสนุนจากสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในป ๒๕๕๔ เทศบาลตําบลบานกลาง ไดรับรางวัลองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัลสนับสนุนจากสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และในป ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลบานกลาง ไดรับรางวัลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัลสนับสนุนจาก
สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอีกคร้ัง 

 
       จากการดําเนินงาน เทศบาลไดมีการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม มีการตอยอดขยายผล

โครงการ โดยเนนสรางจิตสํานึกและกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
สรางกลไกพัฒนาระบบการตรวจสอบ ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจใหประชาชน พนักงานเจาหนาท่ีใหมี
คุณธรรม จริยธรรมไดเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม จึงทําใหเทศบาลไดรับรางวัลจากสํานักงาน ป.ป.ช. เปนปท่ีส่ี 
ซ่ึงถือเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงแรก ในประเทศท่ีไดรับรางวัลดังกลาวส่ีปตอเน่ือง 

        ดังน้ัน เพ่ือเปนการสานตอโครงการ กิจกรรม และใหความรูแกเครือขายปองกันการทุจริต
รวมถึง การริเร่ิมปลูกฝงคุณธรรมแกเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยท่ัวไป จึงไดดําเนินการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย สรางตนแบบคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
ย่ังยืนรวมถึงขยายผลไปรวมกับความซ่ือตรง สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต จัดทําและขับเคล่ือนมาตรฐานความโปรงใสของเทศบาลตําบลบานกลาง เพ่ิม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบ การใชอํานาจ ปองกันและขจัดทุจริต พัฒนากลไกพิทักษทรัพยสินแผนดินพัฒนา
และบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ สรางกลไกรองรับภารกิจ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน พัฒนาองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสรางขวัญและกําลังใจบุคลากร จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบานกลาง เพ่ือนําเสนอแผนปฏิบัติ
การฯ และผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติฯ ตอคณะกรรมการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ 
ดานการปองกันการทุจริต  

         ท้ังน้ี การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน และผลของการปฏิบัติตามแผนดานการปองกันการทุจริต
ของเทศบาลตําบลบานกลาง มีลักษณะเดนท่ีมีความสอดคลองเปน อปท.ตนแบบ คือมีคุณลักษณะองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต ๕ มิติตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช.กําหนดประกอบดวย มิติ
ท่ี ๑ ดานการปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนัก มิติท่ี ๒ ดานการบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต มิติ
ท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน มิติท่ี ๔ ดานการเสริมสรางและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ อปท. และมิติท่ี ๕ ดานความพรอมในการเปนตนแบบดังกลาว 

 
 
 



 
 

8 

๑.๒. วัตถุประสงค 
๑.๒.๑ เพ่ือใหองคเปนตนแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึก

และคานิยมใหมโดยยึดหลักคุณธรรม ความซ่ือตรง 
๑.๒.๒ เพ่ือเปนการบูรณาการทุกภาคสวน ในการเสริมสรางและพัฒนาเครือขายความซ่ือตรงโปรงใส

ตําบลบานกลาง 
๑.๒.๓ เพ่ือสงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
๑.๒.๔ เพ่ือสรางกลไก และพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาท่ีใหมีความ

เขมแข็ง มีประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลอยางจริงจังและตอเน่ือง  
๑.๒.๕ เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความเช่ือม่ัน ศรัทธาตอองคกร 
๑.๒.๖ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ี และประชาชน ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ซ่ือตรง สุจริต เปนแบบอยางท่ีดีแกสังคมไทย  
 

๑.๓ เปาหมาย 
๓.๑ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง 
๓.๒ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานกลาง 
๓.๓ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง เทศบาลตําบลบานกลาง 
๓.๔ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนตําบลบานกลาง 
๓.๕ กลุมองคกรชุมชน กลุมธุรกิจเอกชน กลุมเยาวชน กลุมภาคราชการ กลุมสถาบันศาสนา/มูลนิธิ/

สมาคม 
๓.๖ ประชาชนตําบลบานกลาง 

๑.๔. ประโยชนของการจัดทําแผนปฏิบัติดานการปองกันการทุจริตของเทศบาล 
๑.๔.๑. เพ่ือเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหเทศบาลสามารถดําเนินการพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
๑.๔.๒ เพ่ือใหเทศบาลใชเปนกรอบในการพิจารณาและเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนา

ดานคุณธรรม ความซ่ือตรง โปรงใส           
๑.๔.๓ เพ่ือเปนมาตรการท่ีแสดงถึงความเก่ียวเน่ืองกันและมีความเข่ือมโยง ระหวางงบประมาณ

รายจายประจําปกับแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริตท่ีมีคุณลักษณะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประกอบกับเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศนาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessmant : ITA) ประกอบดวย ๔ มิติ ดังน้ี 

มิติท่ี ๑  การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
มิติท่ี ๒  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
มิติท่ี ๓  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
มิติท่ี ๔  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
           องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
....................................... 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป 
(พ.ศ. 25๖0 - 25๖๔) 

ช่ือหนวยงาน.......เทศบาลตําบลบานกลาง  อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การ
สราง
สังคมท่ีไม
ทนตอ
การทุจริต 

  
1.1 การสราง
จิตสํานึกและ
ความ 
ตระหนักท้ัง
ขาราชการ 
และฝาย 
ประจําของ 
องคกร 
ปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

1.1.1  โครงการจัดงาน
วันเทศบาล  

๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 สํานักปลัด 
เทศบาล 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๙๐ 

1.๑.๒ โครงการ
เทศบาลสีขาว 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา 16 

๑.๑.๓ โครงการพัฒนา  
คุณธรรมและจริยธรรม    
แกบุคลากรในสังกัด                
เทศบาลตําบลบานกลาง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด 
เทศบาล 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๒๐๐ 

๑.๑.๔ โครงการสงเสริม 
ขวัญกําลังใจและ 
ความภาคภูมิใจ 
ในวิชาชีพครู 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๖๕ 

  ๑.๑.๕ โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร 
ในสังกัดเทศบาล 
ตําบลบานกลาง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด 
เทศบาล 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๒๐๐ 

  ๑.๑.๖ มาตรการ  
“สงเสริมการปฏิบัติ 
งานตามประมวล 
จริยธรรมคุณธรรม 
ของเทศบาลตําบล 
บานกลาง” 

- - - - - สํานักงาน
ปลัดเทศบาล 
และ 
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๑.๑.๗ มาตรการ 
“สงเสริมสราง 
องคความรู 
ดานการตอตาน 
การทุจริต” 

- - - - - ทุกกอง ไมใช 
งบประมาณ 

  ๑.๑.๘ กิจกรรมให 
ความรูเร่ือง ผลประ 
โยชนทับซอนของ 
เทศบาล 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

          
 
 
 
 
 
 

สวนที่ ๒ 
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มิติ 
 

ภารกิจตาม
มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 1.1 การสราง
จิตสํานึกและ
ความ 
ตระหนักท้ัง
ขาราชการ 
และฝาย 
ประจําของ 
องคกร 
ปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

๑.๑.๙ มาตรการ  
“จัดทําคูมือการ 
ปองกันผลประโยชน 
ทับซอน” 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

๑.๑.๑๐ มาตรการ 
“ปลูกฝงองคความรู 
ใหมีความเขาใจ 
เก่ียวกับ 
 Conflict  
of Interest” 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

๑.๑.๑๑ โครงการ 
บริหารจัดการดานฝก                
อบรมและ 
การเดินทาง 
ปฏิบัติราชการของ 
บุคลากรในสังกัด 
เทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๙๙ 

๑.๑.๑๒ โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ 
ผูบริหาร สมาชิก 
สภาทองถ่ิน และ 
ผูนําทองถ่ิน 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๙๙ 

๑.๑.๑๓ โครงการ 
อบรมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ 
ผูบริหารเทศบาล 
ตําบลบานกลาง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๒๐๑ 

๑.๑.๑๔ โครงการ 
ปฐมนิเทศพนักงาน 
จางในสังกัดเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๒๐๒ 

๑.๑.๑๕ โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ 
การจัดเก็บรายได 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

กองคลัง อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๒๐๓ 

๑.๑.๑๖ โครงการ 
จัดทําแผนท่ีภาษี 
และทะเบียน 
ทรัพยสิน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

กองคลัง อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๒๐๓ 

๑.๑.๑๗ โครงการ 
ฝกอบรมทบทวน  
อปพร. 
ตําบลบานกลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๒๐๕ 

๑.๑.๑๘ โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ 
เจาหนาท่ีปองกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
ของเทศบาล 
ตําบลบานกบลาง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๒๐๕ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอ

บ 
หมายเหตุ 

 1.1 การสราง
จิตสํานึกและ
ความ 
ตระหนักท้ัง
ขาราชการ 
และฝาย 
ประจําของ 
องคกร 
ปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

๑.๑.๑๙ โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ 
เจาหนาท่ีเทศกิจ 
ของเทศบาลตําบล 
บานกลาง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๒๐๕ 

๑.๑.๒๐ โครงการ 
พัฒนาระบบ 
สารสนเทศภายใน 
หนวยงานของ 
เทศบาลตําบล 
บานกลาง 

๓๐,๐๐๐ ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๒๑๖ 

๑.๑.๒๑ โครงการ 
เสริมสรางความ 
เขมแข็งและเพ่ิม 
ทักษะการจัด 
การเรียนรูของ 
บุคลากรสังกัด 
เทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๖๖ 

๑.๑.๒๒ โครงการ 
เสริมสรางการ 
จัดการเรียนใน 
ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนตนของ 
โรงเรียนเทศบาล ๑  
บานกลาง 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ กองการศึกษา 
(โรงเรียน 
เทศบาล ๑  
บานกลาง) 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๖๘ 

๑.๑.๒๓  
โครงการ ๕ ส. 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๙ 

 1.2 การสราง
จิตจิตสํานึก
และความ 
ตระหนัก 
แกประชาชน 
ทุกภาค 
สวนในทองถ่ิน 

1.2.1  กิจกรรม "วัน
รณรงคความซ่ือตรงของ
สังคมไทย" 

- - - - - กองวิชาการ 
และ

แผนงาน 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

๑.๒.๒ โครงการ 
วันสําคัญทางศาสนา 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา  ๑๓๖ 

1.2.๓ โครงการ
เสริมสรางความรู ความ
เขาใจ เร่ือง
ประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมของประชาชน 

๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๙๖ 

๑.๒.๔ โครงการ 
เสริมสรางความ 
สามัคคีปรองดอง 
ของประชาชนใน 
เขตพ้ืนท่ีตําบล 
บานกลาง 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๙๖ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอ

บ 
หมายเหตุ 

  ๑.๒.๕ โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ 
และคุณภาพ 
ชีวิตผูสูงอายุ 
ในโรงเรียน 
ปจฉิมาลัย 

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

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๓๔ 

๑.๒.๖ โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ 
และคุณภาพ 
ชีวิตสตรีใน 
โรงเรียน 
มัชฌิมาลัย 

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

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๓๕ 

  ๑.๒.๗ โครงการ 
เฝาระวังการคา 
มนุษยคุมครอง 
เด็กในชุมชนและ 
การปองกันความ 
รุนแรงตอเด็ก สตรี  
และบุคคลใน 
ครอบครัว 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๒๘ 

  ๑.๒.๘ โครงการ 
ชําระภาษีดวยใจ 
โปรงใส ตรงเวลา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองคลัง อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๒๐๔ 

  ๑.๒.๙ โครงการ  
ฝกอบรมคายครอบครัว
คุณธรรม อ่ิมรัก ปนสุข 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๓๒ 

  ๑.๒.๑๐ โครงการ  
อบรมใหความรู
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
แหลงนํ้าสาธารณะ การ
บุกรุกลํานํ้าสาธารณะใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลบาน
กลาง 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองสาธารณ 
สุขและส่ิงแวด 
ลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๔๕ 

  ๑.๒.๑๑ โครงการ  
ศักยภาพผูนําทองถ่ิน 
คณะทํางานศูนยพัฒนา
ครอบครัวและสภาเด็ก 
และเยาวชนตําบลบาน
กลาง 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๒๘ 
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มิติ 
 

ภารกิจตาม
มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 1.3 การปลุก
จิตสํานึกและ
สรางความ
ตระหนักแก
เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 โครงการ 
เทศบาลสีขาว 

๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยูในแผน 
พัฒนาสามป
หนา 190 

๑.๓.2 โครงการ
โรงเรียนสีขาว"โตไป
ไมโกง" 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยูในแผน 
พัฒนาสามป
(เพ่ิมเติม) 
หนา ๑๖ 

  ๑.๓.3 การจัด
กิจกรรม"วันรณรงค
ความซ่ือตรงของ
สังคมไทย'' 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

  ๑.๓.๔ โครงการ  
การบริหารจัดการ
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
บานกลาง"รูปแบบ
โรงเรียนเล็กใน
โรงเรียนใหญ'' 

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

ใชงบบริหาร 
จัดการของ
โรงเรียน 

  ๑.๓.๕ กิจกรรม   
"หมูบานคุณธรรม" 

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

ใชงบบริหาร 
จัดการของ
โรงเรียน 

  ๑.๓.๖ กิจกรรม       
”หองเรียนคุณธรรม” 
 

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

ใชงบบริหาร 
จัดการของ
โรงเรียน 

  ๑.๓.๗ โครงการ 
วันเด็กแหงชาติ 

๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000   ๑๐0,000 กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา  ๑๕๗ 

  ๑.๓.๘ โครงการเขา
รวมชุมนุมลูกเสือ
ระดับเขตและ
ระดับประเทศ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา  ๑๖๑ 

  ๑.๓.๙ โครงการ
ฝกอบรมเสริม 
เพ่ิมรายไดแกกลุม
เยาวชนตําบล 
บานกลาง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๒๔ 

๑.๓.๑๐ โครงการ
พัฒนาระบบงาน
คุมครองเด็กชุมชนใน
ตําบลบานกลาง 

๑๐0,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๒๖ 

  ๑.๓.๑๑ โครงการ
เสริมสรางทักษะชีวิต
แกเด็กและเยาวชน
ตําบลบานกลาง 

๑๐0,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๓๒ 

๑.๓.๑๒ โครงการ 
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในชุมชน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐   ๑๕๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๓๒ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ป 2560  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  ๑.๓.๑๓ โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
เยาวชนตําบล 
บานกลาง 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐   ๑๒๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๓๓ 

  ๑.๓.๑๔ โครงการ  
วันเยาวชนแหงชาติ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐   ๔๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๓๕ 

  ๑.๓.๑๕ โครงการ 
สงเสริมพุทธ
ศาสนาแกเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนตําบล 
บานกลาง 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐   ๑๘๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๔๐ 

  ๑.๓.๑๖ โครงการ 
สงเสริมสุนทรีย
ดานศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลปแกเด็ก
และเยาวชน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐   ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๔๒ 

  ๑.๓.๑๗ โครงการ 
พัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
ดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๕๙ 

  ๑.๓.๑๘ โครงการ 
สงเสริมความ 
ประพฤตินักเรียน 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐   ๗๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๕๙ 

  ๑.๓.๑๙ โครงการ 
Summer  Camp 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๖๐ 

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

๕,๖๔๐,๐๐๐ ๕,๖๔๐,๐๐๐ ๕,๖๔๐,๐๐๐ ๕,๖๔๐,๐๐๐    ๕,๖๔๐,๐๐๐   
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒. การ
บริหาร 
ราชการ
เพ่ือ 
ปองกัน
การทุจริต 

๒.๑ แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองใน
การตอตาน
การทุจริตของ
ผูบริหาร 

๒.๑.๑ กิจกรรม
ประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารของเทศบาล
ตําบลบานกลาง 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๒.๑.๒ กิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ
ปฏิญญา ๓ ฝายของ
ผูบริหาร “สังคมไทย
มีวินัย และยึดม่ันใน
คุณธรรมจริยธรรม 
ทุกภาคสวนรวมใจกัน
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต” 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๒.๑.๓ กิจกรรม 
“การจัดทําประมวล
จริยธรรม”ของ
ขาราชการเทศบาล
ตําบลบานกลาง           
เพ่ือใชเปนแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ตามหลักการบริหาร
จัดการท่ีดี 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

 ๒.๒มาตรการ
สรางความ
โปรงใสใน 

๒.๒.๑ มาตรการการ
สรางความโปรงใสใน
การบริหารงานบุคคล 

- - - - - สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

ไมใช 
งบประมาณ 

 การปฏิบัติ
ราชการ 

๒.๒.๒ มาตรการออก
คําส่ังมอบหมายของ
นายกเทศมนตรีตําบล
บานกลาง ปลัดทศ
บาล รอง
ปลัดเทศบาล และ
หัวหนา สวนราชการ 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๒.๒.๓ กิจกรรม 
“การสรางความ
โปรงใสในการ
พิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือน” 

- - - - - สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๒.๒.๔ กิจกรรม 
“ควบคุมการเบิก
จายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจํา” 

- - - - - ทุกสํานัก/กอง ไมใช 
งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  ๒.๒.๕ กิจกรรม 
“การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหา
พัสดุ” 

- - - - - กองคลัง ไมใช 
งบประมาณ 

  ๒.๒.๖ กิจกรรม 
“การสรางความ
โปรงใสในการใช
จายเงินงบประมาณ” 

- - - - - กองคลัง ไมใช 
งบประมาณ 

  ๒.๒.๗ กิจกรรม 
“เผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการ
จัดซ้ือจัดจาง” 

- - - - - กองคลัง ไมใช 
งบประมาณ 

  ๒.๒.๘ กิจกรรม 
“การจัดบริหาร
สาธารณะและการ
บริการประชาชน
เพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชน
โดยเทาเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ 

- - - - - ทุกสํานัก/กอง ไมใช 
งบประมาณ 

  ๒.๒.๙ มาตรการ 
“ปองกันและการ
ทุจริตและสรางความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานทะเบียน
ราษฎร 

- - - - - สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๒.๒.๑๐ โครงการ
สํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๒.๒.๑๐ โครงการ
สํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๒.๒.๑๑ กิจกรรม 
“การใชบัตรคิวในการ
ติดตอราชการ 

- - - - - กองคลัง ไมใช 
งบประมาณ 

  ๒.๒.๑๒ มาตรการ 
“ยกระดับคุณภาพ
การบริการ
ประชาชน” 

- - - - - ทุกสํานัก/กอง ไมใช 
งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ๒.๓ มาตรการ
การใชดุลย
พินิจและใช
อํานาจหนาท่ี
ใหเปนไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

๒.๓.๑ “กิจกรรม 
“การลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 

- - - - - ทุกสํานัก 
/กอง 

ไมใช 
งบประมาณ 

๒.๓.๒ มาตรา” การ
มอบอํานาจอนุมัติ 
อนุญาต ส่ังการเพ่ือ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

- - - - - ทุกสํานัก 
/กอง 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๒.๓.๓ มาตรการ 
“มอบอํานาจของ
นายกเทศมนตรีตําบล
บานกลาง 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๒.๓.๔ มาตรการ  
“มอบอํานาจเจา
พนักงานทอง 
ถ่ินตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ 

- - - - - กองชาง ไมใช 
งบประมาณ 

  ๒.๓.๕ มาตรการ 
“การออกคําส่ัง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ 

- - - - - กองวิชากา 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

 ๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ
การปฏิบัติ
ปฏิบัติตนให
เปนท่ีประจักษ 

๒.๔.๑ โครงการเชิดชู 
เกียรติพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และ 
พนักงานจางของ 
เทศบาลตําบล 
บานกลาง 
ผูมีคุณธรรมและ 
จริยธรรม 
ในการปฏิบัติราชการ 
และใหบริการประชาชน
ดีเดนประจําป 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๒๐๒ 

  ๒.๔.๒ โครงการ  
“สงเสริมและยกยอง 
คนดี (คนดีศรีบานกลาง)

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๙๓ 

  ๒.๔.๓ กิจกรรม  
“ยกยองบุคคลสําคัญ 
ดานการเมือง 
การปกครอง” 

- - - - - สํานัก 
ปลัดเทศบาล 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  ๒.๔.๓ กิจกรรม  
“ยกยองบุคคลสําคัญ 
ดานการเมือง 
การปกครอง” 

- - - - - สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

 

  ๒.๔.๔ กิจกรรม 
“ยกยองผูสูงอายุท่ีทํา
คุณประโยชนดาน
การสงเสริมและ
พัฒนาผูสูงอายุ" 

- - - - - กองสวัสดิการ 
การสังคม 

 

  ๒.๔.๕ กิจกรรม 
“ยกยองบุคคลสําคัญ
ดานการพัฒนา
บทบาทสตรี" 

- - - - - กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

  ๒.๔.๖ กิจกรรม 
“ยกยองบุคคลสําคัญ
ดานสาธารณาสุข 
มูลฐาน" 

- - - - - กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

 

  ๒.๔.๗ กิจกรรม 
“ยกยองปราชญ
ชาวบานและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน” 

- - - - - กองการศึกษา  

  ๒.๔.๘ กิจกรรม 
“ยกยองกลุมอาชีพ
ย่ังยืนสืบสานภูมิ
ปญญาทองถ่ิน” 

- - - - - กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

  ๒.๔.๙ กิจกรรม 
“ยกยองบุคคลท่ี
ประสบความสําเร็จ
ในดานการศึกษา” 

- - - - - กองการศึกษา  

  ๒.๔.๑๐ กิจกรรม 
“ยกยองครอบครัว
อบอุนไรความ
รุนแรง” 

- - - - - กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

 ๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี
ไดทราบหรือ
รับแจงหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๒.๕.๑ มาตรการ 
“จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

- - - - - ทุกสํานัก 
/กอง 

ไมใช 
งบประมาณ 

๒.๕.๒ กิจกรรม “ให
ความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบท่ี
ดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล  

- - - - - ทุกสํานัก 
/กอง 

ไมใช 
งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  ๒.๕.๓ มาตรการ  
“ใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบ
ท้ังภาครัฐและองคกร
อิสระ” 

- - - - - ทุกสํานัก 
/กอง 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๒.๕.๔ กิจกรรม 
“กระบวนการรับเร่ือง
รองทุกข รองเรียน 
ของคณะทํางาน
เครือขายศูนยรับ
เร่ืองราวรองทุกข 
รองเรียน ตําบลบาน
กลาง” 

- - - - - ทุกสํานัก 
/กอง 

ไมใช 
งบประมาณ 

 รวม ......๑๐........มาตรา 
.......๒๒......กิจกรรม 
........ ๒.....โครงการ 
รวม  ๓๔ มาตรา/
กิจกรรม/โครงการ 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐   

รวมเปนเงินทั้งหมด ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

๓.การสงเสริม 
บทบาทและ 
การมีสวนรวม 
ของภาค 
ประชาชน 

๓.๑ จัดใหมี
และเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
ในชองทางท่ี
เปนการ
อํานวยความ 

๓.๑.๑ มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
ตําบลบานกลางใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

 สะดวกแก
ประชาชนไดมี
สวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ 

๓.๑.๒ กิจกรรม 
“การออกระเบียบ
จัดต้ังศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
ตําบลบานกลาง 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

 ราชการ 
ตามอํานาจ
หนาท่ีของ
องคกร
ปกครอง 

๓.๑.๓ กิจกรรม 
“การใหความรู/
อบรมตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

 สวนทองถ่ิน 
ไดทุกข้ันตอน 

๓.๑.๔ มาตรการ”
เผยแพรขอมูล
ขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” 

- - - - - กองวิชากา 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๓.๑.๕ กิจกรรม 
“การเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการเงิน 
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินของเทศบาล  

- - - - - -กองคลัง 
-กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๓.๑.๖ มาตรการ 
“จัดใหมีชองทางท่ี
ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของ
เทศบาล 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๓.๑.๗ กิจกรรม “ส่ือ
ประชาสัมพันธ” 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๓.๑.๘ โครงการ
บอรดประชาสัมพันธ
การจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือ
เปนการแจงผลการ
จัดซ้ือจัดจาง
ประจําเดือนของ
เทศบาลตําบล 
บานกลางใหมีการ
รับทราบโดยท่ัวกัน  
ท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงขอมูล
เปนประจําเดือน  

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

 
 
 
 

 
 
 
 
 

๓.๑.๙ กิจกรรม 
“ประชาสัมพันธ
ขาวสารทางเสียงตาม
ของเทศบาลตําบล 
บานกลาง” 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

๓.๑.๑๐  กิจกรรม 
“จัดต้ังศูนยปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต” เพ่ือเปนชอง
ทางการรับแจง
เหตุการณประพฤติมิ
ชอบ และดําเนินการ
ทางทันทวงที  
  แตไดรับความพึงพา
ตอการใหบริการและ
การเขามารับการ
บริการ ท่ีมีการ
แนะนําบอกตอ หรือ
การกลับเขารับรับ
การบริการอยาง
ตอเน่ือง ท่ีมีจํานวน
มากข้ึนเร่ือยๆ  

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  3.1.๑1 โครงการ 
เผยแพร 
กฎหมายในชีวิต 
ประจําวัน 
สําหรับประชาชน 

- - - ๕๐,๐๐๐   ๕๐,๐๐๐ กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๙๐ 

  3.1.๑๒ กิจกรรม 
“มุมคุณธรรมตําบล
บานกลาง” 

- - - -         - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  3.1.๑๓ โครงการ
ภาษาตางประเทศ 
เพ่ือการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ  เพ่ือ
รองรับประชาชม 
เศรษฐกิจอาเซียน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๒๑๗ 

  3.1.๑๔ โครงการ
สงเสริมความรูดาน
กฎหมาย(กฎหมาย
รายเดือน) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๙๒ 

  3.1.๑๕ โครงการ
สงเสริมการอาน
ความรูในหองนํ้า 
(Toilet  
knowledge) 

- - - -         - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

  ๓.๑.๑๖ โครงการ 
สงเสริมการอานใน
หมูบาน 

- - - -         - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

๓.๑.๑๗ โครงการ 
เผยแพรขอมูลจัดซ้ือ
จัดจาง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๙๐ 

  ๓.๑.๑๘ โครงการ 
จัดต้ังศูนยบริการ
ขอมูลขาวสารติดตอ
สอบถามดานหนา
อาคารสํานักงาน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๙๐ 

  ๓.๑.๑๙ โครงการ 
ส่ือมวลชนสัมพันธ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๙๕ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ๓.๒ การรับฟง
ความคิดเห็น 
การ 
รับและ
ตอบสนอง
เร่ือง 
รองเรียน รอง
ทุกขของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ โครงการจัด 
ทําแผนชุมชน ๑๒  
หมูบาน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๓๑ 

๓.๒.๒ โครงการ 
จัดทําแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๙๗ 

๓.๒.๓ โครงการ 
เทศบาลพบ 
ตําบลบานกลางพบ 
ประชาชน 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๙๑ 

๓.๒.๔ กิจกรรม  
“จัดต้ังศูนยรองทุกข 
รองเรียน” เพ่ือเปนการ
บริหารจัดการปญหา 
ของพ่ีนองประชาชน 
อยางเบ็ดเสร็จและ 
เปนไปอยางรวดเร็ว 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

๓.๒๕ มาตรการ  
“แกไขเหตุเดือดรอน 
รําคาญ ดานการ 
สาธารณสุขและ 
ส่ิงแวดลอม” 

- - - - - กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

ไมใช 
งบประมาณ 

 ๓.๓ การ
สงเสริมให
ประชาชนมี
สวนรวม
บริหารกิจการ
ของปกครอง
สวนทองถ่ิน 

๓.๓.๑ มาตรการ
แตงต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบานกลาง 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

 ๓.๓.๒ กิจกรรม 
“การประชุม
ประชาคมหมูบาน
และประชาคมตําบล 
ประจําป” 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๓.๓.๓ กิจกรรม 
“การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน” 

- - - - - กองสวัสดิการ 
สังคม 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๓.๓.๔ กิจกรรม 
“การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ” 

- - - - - ทุกสํานัก/กอง ไมใช 
งบประมาณ 

  ๓.๓.๕ กิจกรรม 
“การติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล” 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๓.๓.๖ มาตรการ 
“แตงต้ังตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง” 

- - - - -  กองชาง 
กองคลัง 

ไมใช 
งบประมาณ 



 
24 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  ๓.๓.๗ กิจกรรม 
“การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาของ
เทศบาลและสมาคม
ผูปกครองนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
บานกลาง 

- - - -         - กองการศึกษา 
โรงเรียน 
เทศบาล ๑  
บานกลาง 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๓.๓.๘  โครงการ 
เทศบาลตําบล 
บานกลางพบ
ประชาชน 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๙๑ 

  ๓.๓.๙ โครงการ 
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๙๗ 

  ๓.๓.๑๐ โครงการ 
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๙๗ 

  ๓.๓.๑๑ โครงการ 
พัฒนาศักยภาพผูนํา
หมูบาน 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๒๐๑ 

  ๓.๓.๑๒ โครงการ 
เสริมสรางความรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๒๑ 

  ๓.๓.๑๓ โครงการ 
ยอนรอยตามวิถี
ชุมชนคนบานกลาง
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๒๑ 

  ๓.๓.๑๔ โครงการ 
สงเสริมแหลง
ทองเท่ียวชุมชนใน
ตําบลบานกลาง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -กองสวัสดิการ 
สังคม 
-กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๒๒ 

  ๓.๓.๑๕ โครงการ 
ฝกอบรมอาชีพท้ัง 
๑๒ หมูบานในตําบล
บานกลาง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๒๒ 

  ๓.๓.๑๖ โครงการ 
สงเสริมและพัฒนา
กลุมอาชีพในตําบล
บานกลาง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๒๓ 

  ๓.๓.๑๗ โครงการ 
รวมพลังแผนดินขจัด
ส้ินยาเสพติด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๒๕ 

 
 
 
 



25 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

  ๓.๓.๑๘ โครงการ 
เสริมสรางเครือขาย
จิตอาสาพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของ
มนุษยเพ่ือชวยเหลือ 
ผูพิการตําบล 
บานกลาง (อพมก.) 

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๒๖ 

๓.๓.๑๙ โครงการ 
เสริมสรางเครือขาย
อาสาสมัครผูสูงอายุ 
(อผส.) ตําบล 
บานกลาง 

๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๒๗ 

๓.๓.๒๐ โครงการ 
พัฒนาวิทยากร
กระบวนการเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๒๙ 

๓.๓.๒๑ โครงการ 
เสริมสรางสายใยรัก
ถักทอสายใย
ครอบครัว 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ กองสวัสดิการ 
สังคม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๒๙ 

๓.๓.๒๒ โครงการ 
สืบสานประเพณีลอย
กระทง 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๓๘ 

๓.๓.๒๓ โครงการ 
สรงนํ้าพระธาตุ 
หริภุญชัย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๓๗ 

๓.๓.๒๔ โครงการ 
สืบสานประเพณี
สงกรานต 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๓๘ 

๓.๓.๒๕ โครงการ 
สงเสริมการเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๓๘ 

๓.๓.๒๖ โครงการ 
เทศกาลลําไยผลไม
มหัศจรรย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๓๙ 

๓.๓.๒๗ โครงการ 
สงเสริม
ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรม 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๓๙ 

๓.๓.๒๘ โครงการ 
เปดบานผอเมือง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๓๙ 

๓.๓.๒๙ โครงการ 
ทุนทางวัฒนธรรม 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๔๒ 

๓.๓.๓๐ โครงการ 
เรารักษส่ิงแวดลอม 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๔๔ 

 
 



 
26 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

  ๓.๓.๓๑ โครงการ 
ชุมชนนาอยูหมูบาน
นามอง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๔4 

๓.๓.๓๒ โครงการ 
เฝาระวังคุณภาพ
แหลงนํ้าธรรมชาติ
และประปาหมูบาน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข                
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๔๖ 

๓.๓.๓๓ โครงการ 
คลองสวยนํ้าใส 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข        
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๔๖ 

๓.๓.๓๔ โครงการ 
พัฒนาภูมิทัศนสองฝง
ริมนํ้าสาธารณะโดย
การมีสวนรวมของ
ประชาชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข            
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๔๘ 

๓.๓.๓๕ โครงการ 
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๕๗ 

๓.๓.๓๖ โครงการ 
สงเสริมความรวมมือ
การจัดการศึกษาโดย
โรงเรียนเปนฐาน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๕๘ 

๓.๓.๓๗ โครงการ 
บริหารจัดการโดยใช 
โรงเรียนเปนฐาน 
(SBM) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๖๒ 

๓.๓.๓๘ โครงการ 
เสริมสรางความ
เขมแข็งและเพ่ิม
ศักยภาพของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา  
(โรงเรียนเทศบาล ๑ 
บานกลาง) 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๖๓ 

๓.๓.๓๙ โครงการ 
หนวยสาธารณสุข
เคล่ือนท่ีเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตําบล 
บานกลาง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๑ 

๓.๓.๔๐ โครงการ 
พัฒนาราน 
เสริมสวย-แตงผม
ตําบลบานกลาง 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๑ 

๓.๓.๔๑ โครงการ 
ท่ีพักอาศัยเชิง
พาณิชยนาอยู 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๑ 

๓.๓.๔๒ โครงการ 
ตลาดสดนาซ้ือตําบล
บานกลาง 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๒ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  ๓.๓.๔๓ โครงการ 
พัฒนาศักยภาพแกน
นําสุขภาพและดาน
ส่ิงแวดลอม 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๒ 

๓.๓.๔๔ โครงการ 
โรงงานอุตสาหกรรม
นาทํางาน (Happy 
Work Place) 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๓ 

๓.๓.๔๕ โครงการ 
พัฒนาความรูแก 
ผูประกอบกิจการท่ี
เปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๓ 

๓.๓.๔๖ โครงการ 
มหกรรมอาหาร
สะอาด รสชาติอรอย
ตําบล       บานกลาง 

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๔ 

๓.๓.๔๗ โครงการ 
พัฒนาดานสุขาภิบาล
ในสถานท่ีจําหนาย
อาหาร และสะสม
อาหาร 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๔ 

๓.๓.๔๘ โครงการ 
คลินิคชุมชนอบอุน
ตําบลบานกลาง 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๕ 

๓.๓.๔๙ โครงการ 
อาหารปลอดภัยไมใช
นํ้ามันทอดซํ้า 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๕ 

๓.๓.๕๐ โครงการ 
มหกรรมสรางเสริม
สุขภาพตําบล 
บานกลาง 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๖ 

๓.๓.๕๑ โครงการ 
อย.นอยในโรงเรียน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๖ 

๓.๓.๕๒ โครงการ 
ชุมชนสุขภาพดีขับข่ี
ปลอดภัย 

- - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๗ 

๓.๓.๕๓ โครงการ 
ปองกันและควบคุม
จากโรคอุบัติใหม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๗ 

๓.๓.๕๔ โครงการ 
ปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๗ 

๓.๓.๕๕ โครงการ 
ปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๘ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  ๓.๓.๕๖ โครงการ 
พัฒนาระบบ
การแพทยฉุกเฉิน
เทศบาลตําบลบาน
กลาง 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๑๘๘ 

มิติที่ ๓ รวม ......๖.....มาตรการ 
......๑๓..กิจกรรม 
.... ๖๑..โครงการ 
รวม ๘๐ มาตรา/
กิจกรรม/โครงการ 

๔,๘๘๖,๐๐๐ 
 

๔,๘๘๖,๐๐๐ 
 

๗,๒๑๖,๐๐๐ ๗,๒๑๖,๐๐๐ ๗,๒๑๖,๐๐๐   

รวมเปนเงินทั้งหมด  ๒๖,๕๓๔,๐๐๐ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๔. การ
เสริมสราง 
และ
ปรับปรุง 
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การ 

๔.๑ มีการ
จัดวางระบบ
และรายงาน
การควบคุม 

๔.๓.๔ มาตรการ     
“การวางระบบ
ควบคุมภายในของ
เทศบาลตําบล 
บานกลาง” 

- - - - - สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

ไมใช 
งบประมาณ 

ปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร 
ปกครอง
สวน 

ภายใน
ตามท่ีคณะ 
กรรมการ 

๔.๑.๒ กิจกรรม 
“การจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน 

- - - - - สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

ไมใช 
งบประมาณ 

ทองถ่ิน ตรวจเงิน
แผนดิน
กําหนด 

๔.๑.๓ กิจกรรม 
“ติดตามประเมินผล
การระบบควบคุม
ภายใน 

- - - - - สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

ไมใช 
งบประมาณ 

 ๔.๒ การ
สนับสนุนให
ภาค
ประชาชนมี
สวนรวม 

๔.๒.๑ กิจกรรม 
“การรายงานผลการ
ใชจายเงินให
ประชาชนไดรับทราบ 

- - - - - ทุกสํานัก 
/กอง 

ไมใช 
งบประมาณ 

 มีสวนรวม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
หรือการ
บริหาร
ราชการตาม
ชองทางท่ี
สามารถ
ดําเนิน 
การได 

๔.๒.๒ กิจกรรม 
“การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ 
การจาย และการ 
ใชประโยชนทรัพยสิน
ของเทศบาลตําบล 
บานกลาง 

- - - - - ทุกสํานัก 
/กอง 

ไมใช 
งบประมาณ 

๔.๒.๓ กิจกรรม 
“การจัดหา
คณะกรรมการ 
จัดซ้ือจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน 
 

- - - - - กองชาง 
กองคลัง 

ไมใช 
งบประมาณ 

๔.๓.๔ กิจกรรม 
“การพัฒนาเครือขาย
ศูนยรับเร่ืองราวรอง
ทุกขรองเรียนตําบล 
บานกลาง” 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ๔.๓ การ
สงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบ
ของสภา
ทองถ่ิน 

๔.๓.๑โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ 
ผูบริหาร สมาชิก 
สภาทองถ่ิน และ 
ผูนําทองถ่ิน 

๒๕๐,๐๐๐    ๒๕๐,๐๐๐ 
 

   ๒๕๐,๐๐๐ 
 

   ๒๕๐,๐๐๐ 
 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

อยูในแผน 
พัฒนาส่ีป 
หนา ๒๐๑ 

  ๔.๓.๒ กิจกรรม  
“การสงเสริม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ใหมีบทบาทในการ 
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติของ 
ฝายบริหาร 

- - - - - สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๔.๓.๓ กิจกรรม  
“การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล 
บานกลาง” 

- - - - - สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

ไมใช 
งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอ

บ 
หมายเหตุ 

 ๔.๔ เสริม
พลังการมี
สวนรวม 

๔.๔.๑ มาตรการเฝา
ระวังการคอรรัปช่ัน
โดยภาคประชาขน 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

 ของชุมชน 
(Communi
ty) และ
บูรณาการ 

๔.๔.๒ กิจกรรมการ
ติดปาย
ประชาสัมพันธกรณี
พบเห็นการทุจริต 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

 ทุกภาคสวน
เพ่ือตอตาน
การทุจริต 

๔.๔.๓ มาตรการ   
“สงเสริมและพัฒนา
เครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต” 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๔.๔.๔ กิจกรรม
เครือขาย ดังน้ี  
   ๑. เครือขายเด็ก
และเยาวชนตําบล
บานกลาง 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๒. เครือขายกลุม
โรงเรียนสีขาว"โตไป
ไมโกง"และรวมกับ
คณะกรรมการ
ส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงให
มในการจัดกิจกรรมฯ  

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 

  ๓. เครือขายหมูบาน
คุณธรรม ของ
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
บานกลาง    

- - - - - กองการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 
บานกลาง) 

ไมใช
งบประมาณ 

  ๔. เครือขายกลุมสภา
วัฒนธรรมตําบลบาน
กลาง   

- - - - - กองการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 
บานกลาง) 

ไมใช
งบประมาณ 

  ๕. เครือขาย
คณะทํางานศูนย
พัฒนาครอบครัวและ
เสริมสรางเครือขาย
ครอบครัวคุณธรรม 

- - - - - กองสวัสดิการ 
สังคม 

ไมใช
งบประมาณ 

  ๖. เครือขายการ
ปองกันการทุจริตและ
ความซ่ือตรงในตําบล             
บานกลาง 
 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  ๗. กิจกรรม       
“ขยายถายทอด   
องคความรูแกคณะ
ศึกษาดูงาน”    
จํานวน 4 คณะ   
รวมท้ังส้ิน ๒๒0 คน 
(ต้ังแตเดือน ตุลาคม 
๒๕๕8 - กันยายน 
๒๕๕9) 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช
งบประมาณ  
แตมี
มาตรการ
ดําเนินงาน 

  ๘. ขยายเครือขาย
ดานความซ่ือตรง 
บันทึกขอตกลง
รวมกันระหวางศูนย
คุณธรรม (องคการ
มหาชน) กิจวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม และกับ 
อปท.จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน             ๕ 
แหง คือ ๑) อบต.
บานกลาง เชียงใหม  
๒) อบต. มะขุนหวาน       
๓) อบต.ก๊ึดชาง ๔) 
อบต.ดอนแกว ๕) 
ทต.บานกลาง ลําพูน 
ในบันทึกความเขาใจ
วาดวยความรวมมือ
การดําเนินงาน 
โครงการ "การพัฒนา
ดัชนีช้ีวัดความซ่ือตรง
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือ
ยกระดับความอยูดีมี
สุขของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือ
วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ 
๒๕๕๗ ท่ีผานมา 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช
งบประมาณ   
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  ๙. ขยายเครือขาย 
อปท. รวมกับศูนย
คุณธรรม(องคการ
มหาชน) หนวยงาน
องคกรภาคีและ
เครือขายอปท. 
จํานวน ๓๘ องคกร 
โดยบันทึกความ
รวมมือ เม่ือวันท่ี ๒๗ 
มกราคม ๒๕๕๘ โดย
ใหความรวมมือ                
ในโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ใน อปท.  
วัตถุประสงคความ
รวมมือ 
เพ่ือความรวมมือใน
การสงเสริม  
สนับสนุน การสราง
กลไกใหเกิด
กระบวนการ
ขับเคล่ือน คุณธรรม  
จริยธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
อยางเปนรูปธรรม 
และ
กระบวนการพัฒนา 
ยกระดับแหลงเรียนรู 
ดานคุณธรรมตนแบบ 
รวมถึงการรวบรวม
องคความรูนวัตกรรม
ดานการสงเสริม
คุณธรรม  ความ
ซ่ือตรงในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
สูเปาหมาย 
การเปน "องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ตนแบบดานความ
ซ่ือตรง" เพ่ือเปน
แบบอยางใหแก
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนๆตอไป 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ไมใช 
งบประมาณ   
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  9. ขยายเครือขาย 
อปท. รวมกับศูนย
คุณธรรม(องคการ
มหาชน) หนวยงาน
องคกรภาคีและ
เครือขายอปท. 
จํานวน ๓๘ องคกร 
โดยบันทึกความ
รวมมือ เม่ือวันท่ี ๒๗ 
มกราคม ๒๕๕๘ โดย
ใหความรวมมือใน
โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ใน อปท. 
วัตถุประสงคความ
รวมมือ 
เพ่ือความรวมมือใน
การสงเสริม  
สนับสนุน การสราง
กลไกใหเกิด
กระบวนการ
ขับเคล่ือน คุณธรรม  
จริยธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
อยางเปนรูปธรรม 
และระบวนการ
พัฒนา ยกระดับ
แหลงเรียนรู ดาน
คุณธรรมตนแบบ 
รวมถึงการรวบรวม
องคความรูนวัตกรรม
ดานการสงเสริม
คุณธรรม  ความ
ซ่ือตรงในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
สูเปาหมายการเปน 
"องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตนแบบดาน
ความซ่ือตรง" เพ่ือ
เปนแบบอยางใหแก
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนๆตอไป 
 

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

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

- - - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  11. เครือขาย อปท. 
เทศบาลตําบลบาน
กลางไดขยายไปยัง 
อปท.ในจังหวัดลําพูน 
จํานวน 8 หนวยงาน  
๑) อบต.ทุงหัวชาง อ.
เมือง จ.ลําพูน  
๒) ทต.ทากาศเหนือ  
อ.เมือง จ.ลําพูน 
๓) อบต.ทาตุม อ.
เมือง จ.ลําพูน  
๔) ทต.ทาทุงหลวง  
อ.เมือง จ.ลําพูน  
๕) ทต.ศรีวิชัย อ.
เมือง จ.ลําพูน 
๖) อบต.ปาพลู  อ.
เมือง จ.ลําพูน 

       

  ๗)  ทต.วังดิน  อ.
เมือง จ.ลําพูน  
๘) ทต.ทาขุมเงิน  อ.
แมทา จ.ลําพูน 

       

  12. กิจกรรมนําเสนอ
ผลงาน อปท.ตนแบบ 
ดานการปองกันการ
ทุจริต ในงานสมัชชา
คุณธรรมแหงชาติ 
คร้ังท่ี 8 ณ อิมเพค
อารินา เมืองทองธานี 
เสนอผลงานดาน
คุณธรรม จริยธรรม 
และรางวัล อปท.
ตนแบบ ดานการ
ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
รวมท้ังมีการจัด
กิจกรรมตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือรับ
ของท่ีระลึกและรวม
เขียนความดีลงในใบ
โพธ์ิ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖0  ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔ หนวยงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  ติดตนไมคุณธรรม ซ่ึง
มีผูเขาชมในงาน
นิทรรศการ ในบูธ
ของเทศบาลตําบล
บานกลางและรวม
กิจกรรม ราว
ประมาณ 300 คน                 
 

       

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

- - - - -   

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

สวนท่ี3   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 1.1.1   
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการจัดงานวันเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยกระทรวงมหาดไทย ไดประกาศกําหนดใหวันท่ี  ๒๔  เมษายน ของทุกปเปน “วันเทศบาล” เพ่ือ
เปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจเชิดชูความสําคัญของการปกครองทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล ซ่ึงถือเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะและชวยแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 
รวมท้ังเปนฐานรากของการพัฒนา โดยยึดถือประโยชนสวนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลเปนหลัก รวมท้ัง
เปนส่ิงเตือนใจใหผูบริหารของทองถ่ิน พนักงาน ลูกจาง และประชาชนในเขตเทศบาลไดตระหนักถึงความรัก 
ความสามัคคี ความเสียสละและความรับผิดชอบในการท่ีจะรวมกันพัฒนาทองถ่ินของตนใหเจริญกาวหนาและ
เปนการสรางพลังของคนในทองถ่ินใหมีความเข็มแข็งในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
  เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงไดจัดใหมีโครงการจัดงานวันเทศบาล
ข้ึน ในวันท่ี ๒๔ เมษายนของทุกป โดยจัดใหมีพิธีทําบุญอาคารและถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ เพ่ือ
ความเปนสิริมงคลแกการปฏิบัติราชการ การจัดกิจกรรม Bigcleaning Day บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล
บานกลาง การจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบาน
กลางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติราชการ ซ่ึงจะชวยใหผูไดรับการชมเชยหรือยกยองเชิดชูเกียรติ เปนแบบอยางท่ีดีใหกับพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลางตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปเห็นความสําคัญในบทบาทหนาท่ีของเทศบาลในการบําบัดทุกขบํารุงสุข
      ใหกับประชาชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 ๓.๒ เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง ไดตระหนักถึง ความ       
       สามัคคี ความเสียสละ และความรับผิดชอบในการท่ีจะรวมกันพัฒนาทองถ่ินของ ตนใหมีความ  
       เจริญกาวหนาตอไป 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางพลังของคนในทองถ่ินใหมีการประสานงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๔ เพ่ือสรางความศรัทธาและความเขาใจความรับผิดชอบรวมกัน 
 ๓.๕ เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการ ยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล 
       ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
       ปฏิบัติราชการใหบริการประชาชน ใหเปนแบบอยางท่ีดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต                                                                                                      
 คณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  จํานวน  
๒๐๐  คน 
5. พื้นท่ีดําเนินการ                                                                                                     
 สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง 
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6. วิธีดําเนินการ                                                                                                                                 

 ๕.๑  ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบการจัดงาน 
 ๕.๒  เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 ๕.๓  แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ , ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ และดําเนินการ 
        ตามโครงการฯ 
 ๕.๔  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและเห็นความสําคัญการปกครองทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล  
 ๕.๕  ดําเนินการจัดกิจกรรม 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ                                                                                                     
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564  
 
8. งบประมาณดําเนินการ                                                                                                                 

 งบประมาณสํานักปลัดเทศบาลแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ หนา 4/53 ขอ 06 เพ่ือจายเปน
คาใชจายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล เปนเงินจํานวน 8๐,๐๐๐ บาท (แปดหม่ืนบาทถวน) โดยมีรายละเอียด
คาใชจายดังตอไปน้ี 
 8.๑.กิจกรรมพิธีทางศาสนา พรอมฟงการบรรยายธรรมะ 

8.๑.๑ คาเคร่ืองไทยทาน ถวายพระพุทธ  พระภิกษุสงฆ และอาจารย 

จํานวน ๑๓ ชุด  ๆ 

8.๑.๒ คาภัตตาหารเพลถวายพระภิกษุสงฆ คาอาหารวางพรอมเคร่ืองด่ืม และคาเล้ียงรับรอง 

อาหารกลางวันพรอมเคร่ืองด่ืมจํานวน ๑ ม้ือ แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน 

ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม ๒๐๐ คนๆละ ๑๒๕ บาท  

8.๑.๓ คาจัดซ้ือวัสดุในการจัดสถานท่ี เชน ดายสายสิญจน เปนตน       

8.๑.๔ คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย จํานวน ๑.๓๐ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท    

          8.๒. กิจกรรม Bigcleaning Day 

            รวมเปนเงิน  ๓๙,๙๐๐  บาท  (สามหมื่นเกาพันเกาบาทถวน) (ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ีย   

        จายกันได) 

 

9. ผูรับผิดชอบ                                                                                                               
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานกลาง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ     
 ๑๐.๑ สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน ลูกจาง   
        พนักงานจางและประชาชนในตําบลบานกลาง                        
 ๑๐.๒ คณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจาง และ พนักงานจาง มีความ    
        เขาใจบทบาทหนาท่ีของเทศบาล  ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจ  มีรักความความผูกพันตอ     
        องคกร รวมถึงมีความตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบตอการทํางาน อันสงผลใหเกิด   
        ประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินมากย่ิงข้ึน 
 ๑๐.๓ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลางมีขวัญและ 
        กําลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
 ๑๐.๔ มีบุคคลตนแบบของผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีราชการและใหบริการ   
        ประชาชนของเทศบาลตําบลบานกลาง 
 

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

ลําดับท่ี ๑.1.2      

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการเทศบาลสีขาว 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ    
ธรรมาภิบาลทองถ่ิน นับเปนหัวใจสําคัญย่ิงของการสงเสริมประชาธิปไตย  และการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและขับเคล่ือนใหเทศบาลเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยใหมี
ความสมบูรณ  จึงจําเปนตองสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมพรอมท้ังสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การเขารวมบริหาร  สงเสริมกระบวนการเรียนรู  การเปดเผยขอมูลขาวสาร และสรางระบบเปด(open 
system)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกระทําใหเห็นถึงความโปรงใสในการบริหารงาน ความรับผิดชอบ 
ในจริยธรรมและคุณธรรมของผูบริหารทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลบานกลาง  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริหารจัดการโดยยึดหลักกระบวนการมีสวน
รวมและความโปรงใส  โดยเปนแบบอยางในแงของการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส  และการใหภาคประชา
สังคม(civil society)  เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการของเทศบาลใหมากท่ีสุด  โดยการกระทําท่ีเปน
แบบอยางท่ีดีใหภาคพลเมือง กลุมประชาชน อาสาสมัคร บทบาทสตรี และหนวยงานท่ีเก่ียวของและมีสวนใน
การตัดสินใจในกิจการของเทศบาล  ภายใตการบริหารราชการตามแนวทางพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส ความวา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดทรงต้ังพระราชปณิธานไววา “จะปกครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือ
ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” พระราชปณิธานไดทรงแสดงออกอยางเปนรูปธรรมผานทางพระดํารัส  
เพ่ือใหแงคิดตอสังคมไทยในวาระตาง  ๆและผานทางพระราชจริยาวัตรของพระองคอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง  
สมควรอยางย่ิงท่ีคนไทยทุกคนจะนํามาศึกษาเรียนรู  ทําความเขาใจและยึดถือเปนแนวทางการดํารงชีวิตและ
การประกอบสัมมาอาชีพเพ่ือความเจริญรุงเรืองของตนเองและครอบครัว รวมท้ังความเจริญกาวหนาของ
ประเทศชาติและสวนรวม  โดยมีพระบรมราโชวาทเก่ียวกับเร่ืองความซ่ือสัตย สุจริต          ท่ีสมควรอยางย่ิง
ในการใชเปนแนวทางในการดําเนินไดแก 

 “คนท่ีไมมีความสุจริต  คนท่ีไมมีความม่ันคง  ชอบแตมักงาย ไมมีวันท่ีจะสรางสรรคประโยชนสวนรวม
ท่ีสําคัญอันใดได  ผูท่ีมีความสุจริตและความมุงม่ันเทาน้ัน จึงจะทํางานสําคัญย่ิงใหญท่ีเปนคุณประโยชนแทจริง
ไดสําเร็จ” 
             พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
        ของ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 
 

“ในการประกอบการงานท้ังปวงน้ัน ทุกคนตองมีความต้ังใจจริงและขยันหม่ันเพียร ตองรูจักคิด 
พิจารณาดวยปญญา  และความรอบคอบ ยึดม่ันในความสามัคคีและความซ่ือสัตยสุจริตถือเอาประโยชน
สวนรวมเปนจุดประสงคสําคัญจึงจะสามารถปฏิบัติงานตาง  ๆ ใหสําเร็จผลโดยสมบูรณได...” 
       พระราชดํารัส  ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร 



          ประจําจังหวัดนาน ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๒ 
 

43 

 
“...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถา

มีความคิดอันน้ีมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณซ่ือตรงไมโลภอยางมาก คนเราก็
อยูเปนสุข... 

พระราชดํารัส  พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ  ท่ีเขามาเฝาฯ 
ถวายชัยมงคล  เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ  ศาลาดุสิดาลัย 

๔  ธันวาคม  ๒๕๔๒ 

“...การทํางานใหสําเร็จข้ึนอยูกับความสุจริตกายสุจริตใจดวยความคิดความเห็นท่ีเปนอิสระปราศจาก
อคติ และดวยความถูกตองตามเหตุตามผล จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดมุงหมายและประโยชนท่ีพึงประสงคโดย
ครบถวนแทจริง...” 

พระบรมราโชวาท  พระราชทานเน่ืองในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 
เมษายน  ๒๕๒๘ 

“...ขาพเจาใครขอใหทานท้ังหลายจงม่ันอยูในความซ่ือสัตยสุจริต ถือเอาประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ัง 
เพราะคุณธรรมอันน้ีเปนมูลฐานอันสําคัญท่ีจะยังความเจริญ และความเปนปกแผนแกสังคมเปนบอเกิดแหง
ความสามัคคี กลมเกลียว ความซ่ือสัตยสุจริตท่ีวาน้ี หมายถึง ความสุจริตซ่ือตรงตอหนาท่ีการงาน ตอตนเอง
และตอผูอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีเจตนาบริสุทธ์ิไมเอารัดเอาเปรียบ สําหรับทานท่ีใชวิชากฎหมายยอมกินความถึงการ
รักษาความเปนธรรม ไมบิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมาย เพ่ือประโยชนของตนเองดวยความซ่ือสัตย
สุจริตจะเปนเสมือนหน่ึงเกราะคุมภัยแกทานตลอดไป ดังบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวท่ีวา..สุจริตคือเกราะบัง สารทพอง” 

พระราชดํารัส  การพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
แกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 

 “ผูท่ีมีความสุจริตและบริสุทธ์ิใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี
ความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธ์ิใจ”     

พระราชดํารัส  พระราชทานแกคณะคณาจารยโรงเรียนตาง  ๆ
ณ  พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

๑๘  มีนาคม  ๒๕๒๓ 

 เพ่ือนอมนําแนวทางการดําเนินการตามพระบรมราโชวาทขางตนมาใชในการปฏิบัติงาน จึงควรมี
แนวทางคือโปรงใส ซ่ือสัตย ซ่ือตรง สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีสวนรวมและตรวจสอบได 
 ประกอบการท่ีเทศบาลตําบลบานกลางไดดําเนินการเร่ืองการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
เปนรูปธรรม เร่ิมตนจากโครงการการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการปองการการทุจริตฯ 
ตามโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยความรวมมือจากสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตอมาเทศบาลตําบลบานกลางไดจัดต้ังศูนยกฎหมายชุมชนเทศบาล
ตําบลบานกลางข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับเร่ืองและรับแจงเหตุการณรองทุกข หรือรองเรียนเร่ืองการ
ปฏิบัติงานท่ีมิชอบหรือทุจริตตอหนาท่ี เพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ในป ๒๕๕๑ เทศบาล
ตําบลบานกลางไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการผานเกณฑมาตรฐานการประเมิน  
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ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจังหวัดลําพูน ในป ๒๕๕๒ เทศบาลตําบลบานกลาง 
ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงิน
รางวัลสนับสนุนจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในป ๒๕๕๓ เทศบาลตําบลบานกลาง 
ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงิน
รางวัลสนับสนุนจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในป ๒๕๕๔ เทศบาลตําบลบานกลาง 
ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดน 
ดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัลสนับสนุนจากสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และในป ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลบานกลาง ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัลสนับสนุนจากสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติอีกคร้ัง น้ัน 
 จากการดําเนินงาน เทศบาลไดมีการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม มีการตอยอดขยายผลโครงการ โดย
เนนสรางจิตสํานึกและกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมการปองกันและปราบปรามการทุจริต สรางกลไก
พัฒนาระบบการตรวจสอบ ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจใหประชาชน พนักงานเจาหนาท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม
ไดเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม จึงทําใหเทศบาลไดรับรางวัลจากสํานักงาน ป.ป.ช. เปนปท่ีส่ี ซ่ึงถือเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงแรก ในประเทศท่ีไดรับรางวัลดังกลาวส่ีปตอเน่ือง 

ดังน้ัน เพ่ือเปนการสานตอโครงการและใหความรูแกเครือขายปองกันการทุจริตรวมถึง การริเร่ิม
ปลูกฝงคุณธรรมแกเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยท่ัวไป จึงควรดําเนินการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัย สรางตนแบบคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางย่ังยืนรวมถึง
ขยายผลไปรวมกับความซ่ือตรง  สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
จัดทําและขับเคล่ือนมาตรฐานความโปรงใสของเทศบาลตําบลบานกลาง เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ การ
ใชอํานาจ ปองกันและขจัดทุจริต พัฒนากลไกพิทักษทรัพยสินแผนดิน พัฒนาและบังคับใชกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางกลไกรองรับภารกิจ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน พัฒนาองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจบุคลากร จึงไดจัดทําแผนงานโครงการเทศบาลใสสะอาดข้ึน  
 การดําเนินกิจกรรมความสอดคลองกับแผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ กลยุทธ
ขอท่ี ๒ ผลักดันทุกภาคสวนในการเสริมสรางคุณธรรมความซ่ือตรง ขอท่ี ๓ สนับสนุนองคกรภาคีเครือขายเขา
มามีสวนรวมในการบําเพ็ญประโยชน และอุทิศเพ่ือสวนรวม และขอท่ี ๕ พัฒนาทุกภาคสวน ในสังคมใหเกิด
ความตระหนักในการเสริมสรางวัฒนธรรมและคุณคาความซ่ือตรง  

 ๓. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือใหองคเปนตนแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกและ

     คานิยมใหมโดยยึดหลักคุณธรรม ความซ่ือตรง 
๒) เพ่ือเปนการบูรณาการทุกภาคสวน ในการเสริมสรางและพัฒนาเครือขายความซ่ือตรงโปรงใส    

     ตําบลบานกลาง 
๓) เพ่ือสงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
๔) เพ่ือสรางกลไก และพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาท่ีใหมีความ   

     เขมแข็ง มีประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลอยางจริงจังและ   
     ตอเน่ือง 
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๕) เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความเช่ือม่ัน ศรัทธาตอองคกร 
๖) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ   

     เจาหนาท่ี และประชาชน ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ซ่ือตรง สุจริต เปนแบบอยางท่ีดีแก   
     สังคมไทย  
 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง 
๔.๒ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานกลาง 
๔.๓ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง เทศบาลตําบลบานกลาง 
๔.๔ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนตําบลบานกลาง 
๔.๕ กลุมองคกรชุมชน กลุมธุรกิจเอกชน กลุมเยาวชน กลุมภาคราชการ กลุมสถาบันศาสนา/มูลนิธิ/

       สมาคม 
๔.๖ ประชาชนตําบลบานกลาง 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ     

 ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 

๖.วิธีดําเนินการ                                                                                                                   
การดําเนินการตามโครงการเทศบาลสีขาว ประกอบดวยการดําเนินการ ๒ สวน แยกตามท่ีมาของ

งบประมาณดําเนินการ ท่ีมีความสอดคลองและบูรณาการการทํางานระหวางกัน คือ 
6.๑ งบประมาณจากเทศบาลตําบลบานกลาง ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายการปองกัน

       และปราบปรามการทุจริตและเครือขายความซ่ือตรงในตําบล มีการดําเนินโครงการ คือ  
๑. วางแผนและเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ    
๒. ขออนุมัติดําเนินโครงการ   
๓. ประชาสัมพันธและแจงกลุมเปาหมายใหเขารวมโครงการ 
๔. จัดการอบรมใหความรูแกผูเขารวมโครงการ 
๕. ศึกษาดูงานองคกรตนแบบดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือองคกรท่ีมีความเปน

      เลิศในการบริหารจัดการท่ีดี 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ   
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ   
 40,000 (ส่ีหม่ืนบาทถวน)      
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๙. ผูรับผิดชอบ      
 กองวิชาการและแผนงาน ฝายบริหารงานท่ัวไป  งานนิติการ    

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ                                                                                                              
๑) ประชาชนทุกหมูเหลามีคุณธรรม จริยธรรม และวินัย  
๒) ประสิทธิภาพการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพ่ิมมากข้ึน 
๓) ประชาชนทุกหมูเหลาไดปองกันและขจัดทุจริต  
๔) ขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลตําบลบานกลาง คณะผูบริหาร 

เทศบาลตําบลบานกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานกลาง มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดีข้ึน 
๕) กลุมเครือขายปองกันการทุจริตมีการรวมตัวและมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง 

ย่ังยืนและรวมกันพิทักษทรัพยสินแผนดิน 
๖) เทศบาลตําบลบานกลางเปนตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม  
๗) หนวยงาน องคกร ชุมชน ประชาชนมีความเช่ือม่ันและไดเขามามีสวนรวม  

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๘) บุคลากรมีขวัญและกําลังใจท่ีดีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

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

ลําดับท่ี 1.1.22   
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 โครงการเสริมสรางการจัดการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ บานกลาง ไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญท่ีจะพัฒนานักเรียนใหมี

ทักษะการเรียนรู เนนใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียน กระตุนให
นักเรียนฝกกระบวนการคิด มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ไดฝกทักษะ ไดลงมือปฏิบัติจริง ภายใตบรรยากาศของ
กิจกรรม  การเรียนรูท่ีสงเสริม และสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออก ไดแสวงหาความรูดวยตนเองอยางอิสระ
และมีความเพลิดเพลินในการเรียนรูตลอดจนจะทําใหนักเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญในการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเสริมสรางและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนใหย่ังยืน  โรงเรียนจึง
มุงเนนพัฒนาผูเรียนไดเรียนรู  ท้ังทางกาย ทางจิต  ทางสังคม  ทางปญญาหรือจิตวิญญาณ และสงเสริม
นักเรียนใหมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง  มีเจตคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีเหมาะสม  การปฏิบัติ
ท่ีเก่ียวโยงกับทุกมิติของชีวิตจนเปนกิจนิสัย อันจะสงผลใหสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   

ดังน้ันเพ่ือเปนการเตรียมความพรอม เขาสูสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วจึงจําเปนท่ีตองให
การสงเสริมอยางเต็มท่ี เพ่ือใหนักเรียนเปน คนดี คนเกง และมีความสุข 

 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึนสูความเปนเลิศ 
3.2 เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
3.3 เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและเต็ม

ศักยภาพ 
3.4 เพ่ือใหนักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ 

 
4. เปาหมาย/ผลผลิต                                                                                                      
 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง 
 
5. พื้นท่ีดําเนินการ                                                                                                     
 โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ                                                                                                                                 

 6.๑ เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 6.2 วางแผนดําเนินงาน  ประสานกองการศึกษาและฝายท่ีเก่ียวของ 
 6.๓ ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ 



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

 70,000  บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถวน) 
 

9. ผูรับผิดชอบ                                                                                                               
 โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ     
10.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
10.2  ไดส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
10.3  ครูมีทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
10.4  นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ 

 
 

.................................................................................. 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
ลําดับท่ี ๑.2.๑        

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
การจัดนิทรรศการ “วันรณรงคความซ่ือตรงของสังคมไทย” 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ    
การปลูกฝงเร่ืองคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ตองปลูกฝงใหลึกเขาไปในจิตใจไมใชสอนกันเพียงอยาง

เดียว การศึกษามีบทบาทในการเสริมสรางคานิยมและทัศนคติเก่ียวกับความซ่ือสัตยไดอยางไรบาง สาระสําคัญ
ของการปลูกฝงเร่ืองคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ตองปลูกฝงใหลึกเขาไปในจิตใจไมใชสอนกันเพียงผิวเผิน 
การศึกษามีบทบาทในการเสริมสรางคานิยมและทัศนคติเก่ียวกับความซ่ือสัตยไดอยางไรบางก็คือ ๑) ทําไมตอง
มาพูดกันเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริต ความซ่ือสัตยสุจริตของขาราชการ นักการเมือง พอคา และ ประชาชน กลาว
ไดวา ความซ่ือสัตยสุจริตเปนตนตอ และรากเหงาของปญหาหลาย ๆ อยางถาคนเราเปนคนดี มีความซ่ือสัตย
สุจริต ปญหาหลายอยางจะไมเกิด หรือเกิดก็ไมมาก ถาขาราชการซ่ือสัตยไมทุจริต ก็จะไมมีชองทางใหคนอ่ืน
อาศัยประโยชน ถานักการเมืองซ่ือสัตยเห็นแกประโยชนสวนรวมการกําหนดนโยบาย และการตัดสินใจก็จะเกิด
ผลดีกับประเทศชาติและประชาชน จึงจําเปนตองคิดปลูกฝงเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริตใหกับคนไทยทุกคน คน
ไทยท้ังชาติไมวาเด็กหรือผูใหญ ประชาชนหรือขาราชการ เพ่ือใหเปนพ้ืนฐานความเจริญรุงเรืองของชาติไมใช
เพียงขาราชการเทาน้ันท่ีตองมีความซ่ือสัตยสุจริต คนไทยทุกคนตองมีความซ่ือสัตยสุจริตดวย  ๒) เราจะเร่ิม
ปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริตเม่ือไร นิสัยความซ่ือสัตยสุจริตสรางต้ังแตแรกเกิดและเร่ิมกอตัวข้ึน จากความรัก
ความอบอุนท่ีพอแม ญาติพ่ีนองไดแสดงออกแกเด็ก พอแมจึงเปนตนแบบท่ีสําคัญในวัยเด็ก เม่ือถึงวัยเขาสู
โรงเรียนถือครูเสมือนพอแมคนท่ีสอง เด็กเช่ือในส่ิงท่ีครูสอน ครูทําใหดูเปนตัวอยางไมวาต้ังใจหรือไมก็ตามการ
ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติเร่ือความซ่ือสัตยสุจริต จึงเปนบทบาทของครูทุกคนในโรงเรียน และผูบริหารท่ีตอง
ทําตนเปนแบบอยาง ๓) การปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริตเปนหนาท่ีของใคร องคกรหลักท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ี
สําคัญคือ  ครอบครัว พอแม ผูปกครอง ญาติพ่ีนอง ตองชวยกันดูแลสรางและปลูกฝงจิตสํานึกน้ีดวยการ
แนะนําส่ังสอน ทําตัวอยางท่ีดีใหกับคนในครอบครัวของตน โรงเรียนและสถานศึกษา เปนสถาบันท่ีทําหนาท่ีให
การศึกษาอบรมบมนิสัยคือ ใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง การสรางนิสัย การประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตองหัวใจ
สําคัญของการศึกษา คือทําใหคนเปนคนดีเปนคนท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืนท้ังตอสังคมท่ีตนอยูอาศัยและตอ
ประเทศชาติ การเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต ผูท่ีมีบทบาทสําคัญย่ิงคงเปนของโรงเรียนและ
สถานศึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีหลักคือ การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความงอกงามในทุก ๆ ดานอยางมีดุลยภาพ คือตองให
เด็กไดพัฒนาท้ังทางดานจิตใจ ปญญา รางกาย และทางสังคม ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณลักษณะทางจิตใจ 
ประการหน่ึงท่ีพึงปลูกฝงพัฒนาใหเกิดกับเด็กทุกคน  
        ดังน้ัน เทศบาลตําบลบานกลางไดเล็งเห็นความสําคัญ จึงไดจัดกิจกรรม “การจัดนิทรรศการสัปดาห 
“วันรณรงคความซ่ือตรงของสังคมไทย” เพ่ือสรางความรูเนนองคความรูดานคุณธรรมท่ีจะนําไปสูความซ่ือตรง
ใหเกิดความประชาชนตําบลบานกลาง เพ่ือเปนการเผยแพรความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความซ่ือตรง
โปรงใส และพอเพียง ตลอดจน เพ่ือเพ่ิมชองทางใหกับเด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนตําบลบานกลาง
ไดรับทราบเก่ียวกับองคความรู แนวคิดดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือตรงของสังคมไทยดังกลาว 
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๓.วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือสรางความรูเนนองคความรูดานคุณธรรมท่ีจะนําไปสูความซ่ือตรงใหเกิดแกประชาชน  
          ตําบลบานกลาง 

๒) เพ่ือเปนการเผยแพรความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความซ่ือตรงโปรงใสและพอเพียง  
๓) เพ่ือเพ่ิมชองทางใหกับประชาชนตําบลบานกลางไดรับทราบเก่ียวกับองคความรู แนวคิดดาน

          การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
๑) นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง โรงเรียนวัดข้ีเหล็ก  และโรงเรียนธนรัตนวิทยา  
๒) ประชาชนในตําบลบานกลาง ผูมาติดตอราชการ พนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานเทศบาล  

          ตําบลบานกลาง       

๕. พื้นท่ีดําเนินการ   
๑) โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง โรงเรียนวัดข้ีเหล็ก  และโรงเรียนธนรัตนวิทยา       
๒) เทศบาลตําบลบานกลาง ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 

๖.วิธีดําเนินการ     
๑) ประชาสัมพันธเผยแพรการจัดงานตอส่ือตาง ๆ เชน ทางเสียงตามสาย วิทยุ หนังสือเพ่ือให

          ประชาชนไดทราบ 
๒) สนับสนุนคาใชจายใหโรงเรียนในเขตเทศบาลจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน และจัดนิทรรศการ 

          ณ เทศบาลตําบลบานกลาง ดําเนินการ   จัดนิทรรศการ หัวขอ “ความซ่ือตรง โปรงใส และ
          เพียงพอ ณ บริเวณช้ันลางอาคารสํานักงานเทศบาล  

๓) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 
๔) ติดตามประเมินผลโครงการ 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ   
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ      
กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลบานกลาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
๑) ประชาชนตําบลบานกลางไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

          ความซ่ือตรง โปรงใส 
                ๒) ครูและนักเรียนไดนําเสนอผลผล แลกเปล่ียนเรียนรู และเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเชิง
           คุณธรรม จริยธรรม 
                ๓) ประชาชนตําบลบานกลางไดรับทราบองคความรู แนวคิดดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 



………………………………………………… 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
 ลําดับท่ี  ๑.๒.2 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
    โครงการวันสําคัญทางศาสนา 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ    
 วันสําคัญทางศาสนา นิยมระบุตามปฏิทินจันทรคติ โดยปกติจะเปนท่ีเคยมีเหตุการณสําคัญเม่ือคร้ัง
พุทธกาล หรือเม่ือถึงกําหนดตองปฏิบัติประเพณีสําคัญตามธรรมเนียมในศาสนาพุทธ เชน วันในแตละเดือน 
ไดแก วันพระ วันโกน วันสําคัญประจําปไดแก วันมาฆบูชา เปนวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 3 มีเหตุการณท่ีเก่ียวกับ
พระพุทธเจาอยางนาอัศจรรย คือ พระสาวกท้ัง 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิไดนัดหมาย และพระพุทธเจา
ทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข วันวิสาขบูชา เปนวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 เปนวันประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน 
ของพระพุทธเจา วันอาสาฬหบูชา เปนวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 เปนวันท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเทศนาท่ี
พระองคทรงตรัสรูแกเบญจวัคคีท้ัง 5 วันเขาพรรษา เปนวันท่ีพระพุทธเจาทรงวางกฎเกณฑใหพระสงฆจํา
พรรษาอยูวัดเปนเวลา 3 เดือน มิใหออกไปเผยแพรพระธรรมคําสอน เน่ืองจากเปนชวงฤดูทํานาของชาวบาน  
วันออกพรรษา เปนวันส้ินสุดของการจําพรรษาท่ีวัดของพระสงฆ และสามารถออกไปเผยแพรพระธรรมคํา
สอนได เน่ืองจากเปนชวงหมดฤดูของการทํานา และในแตละวันสําคัญทางศาสนา พุทธศาสนิกชน จะจัด
กิจกรรมเพ่ือแสดงออกถึงความสําคัญของวันน้ันๆ  เชน กิจกรรมทําบุญตักบาตร การฟงเทศน อบรมศึกษา
ธรรมะในวันพระ กิจกรรมเวียนเทียนเพ่ือถวายเปนพุทธบูชา กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ และกิจกรรมอ่ืน  ๆ
 เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญของวันสําคัญทางศาสนา จึงไดจัดทําโครงการ       วัน
สําคัญทางศาสนาและกําหนดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ และกิจกรรมแหเทียน
พรรษา เพ่ืออนุรักษสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม และเพ่ือใหเด็กและเยาวชน ประชาชนในตําบล 
บานกลาง ไดตระหนักถึงความสําคัญของวันสําคัญทางศาสนาและประพฤติปฎิบัติตามเปนหลักใน
ชีวิตประจําวัน ประกอบกับตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2543 กําหนดไวแจง
ชัด ซ่ึงอาจจําแนกท่ีมาของอํานาจหนาท่ีเทศบาล บทท่ี 1 เทศบาลตําบล มาตรา 50 (8) บํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 ขอ (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน                                                          

๓ วัตถุประสงค 
 1.เพ่ืออนุรักษสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของความเปนพุทธศาสนิกชนใหปฏิบัติสืบทอด 
              และคงอยูตลอดไป 
 2.เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก สรางความตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนาใหกับเด็ก 
              เยาวชน ประชาชน ในพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง  



 3.เพ่ือเปดกาสใหเด็ก เยาวชน ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง ไดมีโอกาสทําบุญรวมกันสราง   
    กลไกความรัก ความสามัคคี ในชุมชน โดยใชหลักพุทธศาสนาและกิจกรรมทาง       
    พระพุทธศาสนาเปนตัวเช่ือมโยง 
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๔. เปาหมาย/ผลผลิต            
 - จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ หลังวันออกพรรษา 1 วัน ณ บริเวณถนนสายสันปาฝาย  
 - บานธิ พระสงฆ จํานวน 60 รูป คณะผูบริหารเจาหนาท่ี จํานวน 100 คน  และพุทธศาสนิกชน
   ท่ัวไป จํานวน 500 คน 
 - จัดกิจกรรมแหเทียนเทียนพรรษา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลางถึงวัดรองสาว จํานวน    
   500 คน 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ  
 - ถนนสายสันปาฝาย - บานธิ และวัดสันปาฝาย ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 

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

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

๘. งบประมาณดําเนินการ  
            เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560 - 2564  แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆโครงการวันสําคัญทางศาสนา จํานวนงบประมาณในแตละป 
 
๙. ผูรับผิดชอบ      

กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานกลาง 

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



 4. เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน โดยผานกระบวนการการทํากิจกรรมเก่ียวกับ      
     พระพุทธศาสนารวมกัน สังคมมีความสงบสุข 
 

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

ลําดับท่ี 1.2.5 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในโรงเรียนปจฉิมาลัย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ในปจจุบันในสังคมมีการเปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมตองเผชิญกับวิกฤตเร่ืองคานิยม
คุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมท่ีมีเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยมวัตถุและการใหความสําคัญกับ
เงินตราการเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอผูสูงอายุและสถาบันครอบครัวกอใหเกิดปญหากับ
ผูสูงอายุและครอบครัวมาเปนเวลานานจากสังคมเมืองกระจายไปสูสังคมชนบทจนกระท่ังเปนปญหาใหญ
ซับซอนและเร้ือรังหลายดานต้ังแตดานสุขภาพการพลัดพรากเม่ือสามีหรือภรรยาตายจากกันและตองตอสูกับ
ความเหงาและสภาพการอยูคนเดียวผูสูงอายุบางรายเกิดความทอแทส้ินหวังท่ีทําใหตนเองตองเปนภาระกับ
บุตรหลานท่ีมีรายไดหาเล้ียงตนเองก็ยังไมพอเพียง สังคมไทยในอดีตไมวาจะเปนสังคมเมืองหรือชนบทการอยู
อาศัยรวมกันเปนลักษณะครอบครัวขยายท่ีมีคนสามรุนอยูรวมอาศัยในชายคาเดียวกันท่ีประกอบดวยพอแมลูก
และปูยาหรือตายายรวมลูกหลานท่ียังไมแตงงาน ในปจจุบันน้ีสวนใหญครอบครัวไทยใชชีวิตแบบครอบครัว
เด่ียวมีเพียงพอแมและลูกเทาน้ัน ยอมช้ีใหเห็นวาเปนการแยกผูสูงอายุ ออกจากครอบครัวอยางส้ินเชิงเพราะ
ตางฝายตางแยกกันอยู คนรุนใหมมีโอกาสท่ีจะปรนนิบัติรับใชอยางท่ีเคยเปนในอดีตไดนอยมากภาพท่ีเร่ิมเห็น
เปนเร่ืองปกติคือครอบครัวตางแยกยายอยูกระจัดกระจายผูสูงอายุจะดํารงชีวิตเพียงลําพังหรือถูกทอดท้ิงใหอยู
กันตามลําพัง 
 ตามภารกิจอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและภารกิจท่ีได รับการถายโอนตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ได
กําหนดใหเทศบาล มีอํานาจและหนาท่ีในการสงเคราะห และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกลาวคือ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีอํานาจหนาท่ี
ตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปน้ีคือ (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ มาตรา 53 
ภายใตบังคับแหงกฎหมาย พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังน้ีคือ (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส ดังน้ัน จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองตระหนักและ
ใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือใหคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดสวัสดิการและการใหบริการดานตาง  ๆแกผูสูงอายุเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืนขอ 5.2.4 พัฒนาผูสูงอายุใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ



และสังคมมีคุณภาพ มีคุณคา สามารถปรับตัวเทาทันการเปล่ียนแปลง เปนพลังในการพัฒนาสังคมโดย 1) 
สงเสริมการสรางรายไดและมีงานทําใหผูสูงอายุโดยกําหนดลักษณะประเภทงานและอัตราคาจางท่ีเหมาะสม 
ควบคูกับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะท้ังดานวิชาการและการใชส่ือสารเรียนรูสมัยใหมใหแกผูสูงอายุ เพ่ือการ
ประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเองอยางตอเน่ือง 2) สงเสริมและสนับสนุนให มีการนําความรูและ
ประสบการณของผูสูงอายุท่ีเปนคลังสมองของชาติท้ังภาครัฐและเอกชน ปราชญชาวบาน ผูมีความรูภูมิปญญา
ทองถ่ินมาใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศ 3) สงเสริมผูสูงอายุสามารถพ่ึงตนเอง  
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โดยการปรับสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะสมกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการโดยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเน่ือง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการ
ดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน  
 นโยบายของรัฐบาลสวนกลาง โดยเฉพาะหนวยงานท่ีเก่ียวของตองเพ่ิมโอกาส พัฒนาศักยภาพทาง
สังคมใหผูสูงอายุในกลุมผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตนเองได กลุมผูสูงอายุท่ีตองการความชวยเหลือและผูสูงอายุท่ี
ชวยเหลือตัวเองไมได เพ่ือใหมีสุขภาพคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีโอกาสทํางานตามศักยภาพและความตองการใน
ประเด็นการบริการสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพท้ังกายและใจและการดูแลระยะยาวในสังคมผูสูงอายุ การให
การศึกษาตลอดชีวิต การเสริมทักษะความรูการจัดการและการเขาถึงทรัพยากร การธํารงซ่ึงความเปนไทย 
กลไกการจัดสวัสดิการในสังคม การขยายโอกาสการทํางานใหผูสูงอายุ เพ่ือใหไดงานวิจัยท่ีตอบสนองนโยบาย 
ตอบสนองตอระบบภาครัฐและเอกชนระดับปฏิบัติทองถ่ินในประเด็นตางๆ ท้ังการจัดสรรทรัพยากรจากรัฐ 
เอกชนและทองถ่ิน ประเด็นทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุและการใหบริการท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุกลุมตาง  ๆ 
 ประกอบกับปญหาผูสูงอายุในเชิงพ้ืนท่ี ปจจุบันเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
เปนเทศบาลท่ีมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 18.314 ตารางกิโลเมตรและมีประชากร 10,218 คน แยกเปนชาย 4,793 
คน หญิง 5,488 คน มีความหนาแนนเฉล่ีย 561 คนตอตารางกิโลเมตรและเปนท่ีต้ังของเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือมีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการรานคา รานอาหาร สถานบันเทิงตาง  ๆ
มากมาย มีประชากรตางถ่ินเขาสูพ้ืนท่ีเปนจํานวนมากกวา 40,000 คน โดยท่ีเทศบาลไมไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลในสวนของประชากรแฝงและยังตองรับภาระในการจัดบริการสวัสดิการสาธารณะตาง  ๆ
ใหอีกดวย เชน นํ้าอุปโภคบริโภค การจัดเก็บขยะ ปญหานํ้าเสียและส่ิงแวดลอม ฯลฯ ซ่ึงสงผลตองบประมาณท่ี
จะนํามาจัดบริการดานสวัสดิการสังคมใหกับประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีเปนอยางมากดวย นอกจากน้ียัง
เกิดปญหาสังคมท่ีสงผลกระทบในภาพรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีอีกหลายประการ อันสืบเน่ืองมาจากความไม
สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการเสียระบบทาง
สังคม เชน ปญหาผูสูงอายุ ปญหาอาชญากรรม ปญหาโรคเอดส ปญหายาเสพติด ปญหาครอบครัว ปญหาการ
ฆาตัวตาย เปนตน จากสภาพปญหาดังกลาว สงผลใหเทศบาลตํายลบานกลางในฐานะหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลประชาชนตองเขามาดูแลแกไขและหาแนวทางปองกัน โดยจัดบริการสวัสดิการ
สังคมดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนผูประสบปญหาในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะปญหาผูสูงอายุในพ้ืนท่ีซ่ึง
มีผูสูงอายุจํานวน 1,053 คน มีผูสูงอายุท่ีประสบปญหาดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล เน่ืองจากเปนผู
พิการ เปนผูปวยเร้ือรัง ปญหาดานรายได เปนผูสูงอายุท่ีมีฐานะลําบากยากจน ปญหาดานนันทนาการ เปน
ผูสูงอายุท่ีขาดองคความรูดานการออกกําลังกายตามสภาพวัย ปญหาดานความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว 
ผูดูแลและการคุมครอง ผูสูงอายุท่ีอยูตามลําพังลูกหลานไปทํามาหากินตางถ่ิน ผูสูงอายุท่ีอยูตามลําพังเน่ืองจาก
คูชีวิตเสียชีวิตไปกอนปญหา   ดานการสรางบริการและเครือขายการเก้ือหนุน ผูสูงอายุไมมีสถานท่ีสําหรับทํา
กิจกรรมในดานตาง  ๆ 



 ดังน้ัน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จึงไดมีการจัดทํา
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในโรงเรียนปจฉิมาลัย เพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล ดานอาชีพรายได ดานนันทนาการ 
ดานความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล การคุมครองและดานการสรางบริการและเครือขายการเก้ือหนุน 
เพ่ือแกไขปญหาผูสูงอายุท่ีประสบปญหาสุขภาพและการรักษาพยาบาล เน่ืองจากเปนผูพิการ เปนผูปวยเร้ือรัง 
โดยจัดกิจกรรมฝกอบรมดานนันทนาการแกไขปญหาผูสูงอายุท่ีขาดองคความรูดานการออกกําลังกายตาม 
สภาพวัยและมีปญหาเก่ียวกับสุขภาพจิตและการเขาสังคมผูสูงอายุท่ีอยูตามลําพังลูกหลานไปทํามาหากินตาง 
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ถ่ิน ผูสูงอายุท่ีอยูตามลําพังเน่ืองจากคูชีวิตเสียชีวิตไปกอน จัดกิจกรรมฝกอบรมดานภูมิปญญาและฝกอบรม
ดานอาชีพ แกไขปญหาผูสูงอายุดานรายได เปนผูสูงอายุท่ีมีฐานะลําบากยากจน ปญหาดานความม่ันคงทาง
สังคม ครอบครัว ผูดูแลและการคุมครองสวัสดิภาพผูสูงอายุ ซ่ึงเปน การดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการสงเสริมผูสูงอายุและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการสงเสริมผูสูงอายุ 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือฝกอบรมดานสุขภาพเพ่ือแกไขปญหาผูสูงอายุท่ีประสบปญหาสุขภาพและการรักษาพยาบาล
จัดกิจกรรมฝกอบรมดานนันทนาการแกไขปญหาผูสูงอายุท่ีขาดองคความรูดานการออกกําลังกายตามสภาพวัย
และมีปญหาเก่ียวกับสุขภาพจิตและการเขาสังคม 
 3.2 เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในพ้ืนท่ีดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล             
ดานนันทนาการ ดานภูมิปญญาประเพณีวัฒนธรรม ดานอาชีพสรางรายได ดานความม่ันคงทางสังคม 
ครอบครัว การคุมครองและดานการสรางบริการและเครือขายการเก้ือหนุน พัฒนาศักยภาพทางสังคมในกลุม
ผูสูงอายุท่ีตองการความชวยเหลือและผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตัวเองไมได 
 3.3 เพ่ือสงเสริมจัดต้ังศูนยเรียนรูชุมชนเปนศูนยบริการทางสังคมมีลักษณะเปนโรงเรียนปจฉิมาลัย  เพ่ือ
สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล ดานรายได ดาน
นันทนาการ ดาน ภูมิปญญาประเพณีวัฒนธรรม ดานความม่ันคงทางสังคม ครอบครัวและคัดเลือกคณะกรรมการ
ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ โดยจัดเวทีประชาคมเพ่ือเสนอช่ือและคัดเลือกคณะกรรมการศูนยบริการทางสังคม
ผูสูงอายุ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ : จัดฝกอบรมใหกับผูสูงอายุจาก 12 หมูบานในพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน รวมท้ังส้ิน 135 คน 
 4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : กิจกรรมฝกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
โรงเรียนปจฉิมาลัยมีรายละเอียดดังน้ี 4.2.1 สงเสริมสนับสนุนดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 4.2.2 
สงเสริมสนับสนุน  ดานนันทนาการ การออกกําลังกาย 4.2.3 สงเสริมสนับสนุนดานอาชีพรายไดสรางความ
เขมแข็งในอาชีพ 4.2.4 สงเสริมสนับสนุนดานภูมิปญญาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรมศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และไดรับองคความรูอยางรอบดาน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 หองประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 



6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธเชิญชวนผูสูงอายุและสํารวจขอมูลความตองการฝกอบรมของผูสูงอายุ 
 6.2 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 6.3 ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 
 6.4 จัดเตรียมสถานท่ีฝกอบรมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 
 6.5 เชิญวิทยากรบรรยายในการฝกอบรม 
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 6.6 ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงาน 
 6.7 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 6.8 ติดตามผลการดําเนินงานหลังจากส้ินสุดโครงการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปปงบประมาณ 2560 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 1,000,000 บาท (หน่ึงลานบาทถวน) 
 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผูสูงอายุจาก 12 หมูบานในพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูนท่ีเขารวมการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ จํานวน 135 คน 
 10.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : ผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการมีความรูความเขาใจดานสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล ดานนันทนาการ การออกกําลังกาย ดานอาชีพรายได และดานภูมิปญญาศาสนา
ประเพณี เพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเองอยางสมวัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

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

ลําดับท่ี 1.2.6 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรีในโรงเรียนมัชฌิมาลัย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 การพัฒนาสตรีของไทยมีการพัฒนากาวหนาไปไดระดับหน่ึง เม่ือเปรียบเทียบกับสถานการณกอนท่ีจะ
เร่ิมกิจกรรมการพัฒนาสตรีตามแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับตางๆ อยางตอเน่ือง ผลท่ีเห็นเดนชัดจากการสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสตรีในภาครัฐและการต่ืนตัวขององคกรพัฒนาเอกชน รวมท้ังชุมชนระดับตาง  ๆ
ในปจจุบันประเทศไทยมีประชากรท่ีเปนสตรีมากกวาบุรุษเล็กนอยและมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึน จาก
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและทางการแพทย สงผลใหสตรีมีอายุขัยเพ่ิมข้ึน อีกท้ังการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม จึงพบวามีจํานวนสตรีท่ีเปนหัวหนาครัวเรือนหรือเปนหมายและสตรีสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง แตการ
ท่ีจํานวนประชากรสตรีท่ีมีมากกวาบุรุษไมไดหมายความถึงการท่ีสตรีจะไดรับโอกาส ทางสังคม การศึกษาและ
การเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองเทาเทียมกับบุรุษแตอยางใด ในทางตรงกันขามสังคมไทยยังคงเผชิญกับ
ปญหาความไมเสมอภาคระหวางหญิงชาย ซ่ึงยังเปนผลมาจากการท่ีคนในสังคมบางสวนยังมีเจตคติวาสตรีมี
ความสามารถดอยกวาบุรุษและปลูกฝงใหสตรีเปนผูตาม เปนชางเทาหลังเสมอ สงผลใหขาดโอกาสและการ
ยอมรับในการเขารวมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นอกจากน้ียังมีปญหาใหมๆท่ีเกิดข้ึนจากกระแสการ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปญหาความม่ันคง เทคโนโลยีการติดตอส่ือสาร  และส่ิงแวดลอมท่ี
สงผลตอสวัสดิภาพ ความม่ันคงปลอดภัย โอกาส สิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษยและคุณภาพชีวิตของสตรี 
โดยเฉพาะสตรีในพ้ืนท่ีชนบทและสตรีท่ีจัดในกลุมเปาหมายพิเศษตาง  ๆ 
 การพัฒนาสตรีเปนประเด็นนโยบายในหลายมิติดวยกัน ซ่ึงรวมไปถึงมิติท่ีมุงเนนใหสตรีเปน
กลุมเปาหมายสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รัฐบาลไดใหความสนใจในการสงเสริมและ
พัฒนาสตรีมานานกวาส่ีทศวรรษ หนวยงานหลายหนวยงาน ท้ังในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชา
สังคม ใหความสนใจและมีผลจากการดําเนินงานดานสตรีมาอยางตอเน่ือง มีผลการพัฒนาท่ีเปนท่ีประจักษใน
ระดับหน่ึง ไมวาจะเปนความกาวหนาในการกําหนดและแกไขปญหากฎหมายตางๆ ท่ีเปนเง่ือนไขของความไม
เทาเทียมกัน การดําเนินนโยบายกิจกรรมและโครงการท่ีสงเสริมสถานภาพสตรี ปรากฏใหเห็นต้ังแตป 2545 
โดยรัฐบาลไดจัดต้ังกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยข้ึน ซ่ึงเปนกระบวนภาคสังคมทําหนาท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาสังคม สรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความม่ันคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน อีกท้ังไดต้ังสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
(สค.) เปนองคกรกลางระดับชาติและเปนกลไกดานการพัฒนาสังคมตามนโยบายของรัฐบาลท่ีเนน



กลุมเปาหมายสตรี เพ่ือใหมีการพัฒนา พิทักษและคุมครองสิทธิตามกรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 และ 2550 โดยบูรณาการแนวคิด ทิศทางและการบริหารใหเปนระบบจากภาคีทุกภาคสวนและ
ทุกระดับสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงไดปรับปรุงและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสตรี
ฯ ใหมใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศฉบับตางๆ โดยไดเร่ิมดําเนินการ
ต้ังแตการจัดทําแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 เปนตนมา และมีการ
ปรับเปล่ียนแผนพัฒนาสตรีฯ ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและการเปล่ียนแปลงของปจจัยแวดลอมตาง  ๆ 
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เน่ืองจากสตรีเปนกลุมเปาหมายท่ีมีความสําคัญและประเทศไทยยังประสบปญหาในการยกระดับคุณภาพชีวิต
และการสงเสริมสถานภาพสตรีใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

การกําหนดแผนพัฒนาสตรี ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงเปนภารกิจท่ีมีความสําคัญ            
ท่ีสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดดําเนินการจัดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาสตรีฯ ในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 มาต้ังแตเดือนมากราคม พ.ศ. 2554 โดยใชกระบวนการมีสวนรวม ดังน้ัน
แนวทางและยุทธศาสตรในแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับน้ี เปนผลมาจากระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูท่ี
เก่ียวของหลักทุกภาคสวน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ใหความสําคัญในประเด็นความเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย ไดแก หญิงชายมีสิทธิเสมอกันในกฎหมายและการไดรับความคุมครองตามกฎหมาย (มาตรา 30) 
การดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐในดานตางๆ ท้ังดานสังคม สาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรมและดาน
เศรษฐกิจ ใหคํานึงถึงความเสมอภาคของหญิงชาย รวมท้ังการคุมครองแรงงานหญิงชาย (มาตรา 80 และ 84) 
สําหรับการใหความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนน้ัน ใหคํานึงถึงสัดสวนของหญิงชายท่ีใกลเคียงกัน 
(มาตรา 87) และใหพรรคการเมืองมีจํานวนผูรับสมัครเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ืออยาง
เปนธรรมและตองคํานึงถึงโอกาส สัดสวนท่ีเหมาะสมและเทาเทียมกันระหวางหญิงชาย (มาตรา 97) ตาม
ภารกิจอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและภารกิจท่ีไดรับการถายโอนตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหเทศบาลมี
อํานาจและหนาท่ีในการสงเคราะหและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีกลาว คือ พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลมีอํานาจหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปน้ีคือ (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล มีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังน้ีคือ (10) การ
สังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
 ดังน้ัน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จึงไดมีการจัดทํา
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรีในโรงเรียนมัชฌิมาลัย เพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีใน
พ้ืนท่ีตําบลบานกลาง ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล ดานอาชีพรายได ดานนันทนาการ ดานความม่ันคง
ทางสังคม ครอบครัว  จัดกิจกรรมฝกอบรมดานภูมิปญญาและฝกอบรมดานอาชีพ แกไขปญหาสตรีดานรายได 
ดานนันทนาการ ดานความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว และการคุมครองสวัสดิภาพของสตรี  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสรางความรูดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม โดยการปรับเปล่ียนเจตคติของสังคมให
เอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพของสตรี สงเสริมใหสตรีตระหนักถึงคุณคาของตนและมีความเช่ือม่ันในตนเองทักษะ



ชีวิตและสังคมเพียงพอท่ีจะดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรีและเหมาะสมกับวัฒนธรรม สงเสริมบทบาทสตรีในการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรม ประเพณี 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความรูดานสุขภาพอนามัยและนันทนาการเก่ียวกับความรูเร่ืองเพศศึกษาและ
บทบาททางเพศท่ีเหมาะสม รวมท้ังใหชายมีสวนรวมในการวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิดมากข้ึน และ
การใหความรูแกสตรีในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค รูจักเลือกบริโภคสินคาและบริการ รวมท้ังรูจัก
ปองกันตนเองจากการทํางานท่ีมีลักษณะเปนอันตรายตอสุขภาพและใหความรูและแนวทางการสงเสริมสุขภาพ
และสุขภาพจิตแกสตรีทุกวัย โดยเฉพาะสตรีวัยรุนและสตรีวัยทอง 
 

59 

 3.3 เพ่ือเสริมสรางความรูดานเศรษฐกิจและอาชีพ โดยการสงเสริมการฝกอบรมอาชีพแกสตรี ให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สงเสริม
การพัฒนาภูมิปญญาสตรีจากการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนสูการผลิตเพ่ือสรางรายได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ : จัดฝกอบรมใหกับสตรีจาก 12 หมูบานในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลบาน
กลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน รวมท้ังส้ิน 100 คน 
 4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : ดําเนินการฝกอบรมใหความรูแกสตรีเพ่ือพัฒนาตนเอง มีรายละเอียด 
ดังน้ี 
  4.2.1 หลักสูตรดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 
   - การสรางจิตสํานึกดานการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เพ่ือความสามัคคีและการมี
สวนรวม          ในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและย่ังยืน 
   - สงเสริมองคความรูในการบริหารจัดการกลุมองคกรในชุมชนใหมีประสิทธิภาพ เชน 
กลุมพัฒนาสตรีระดับหมูบานและระดับตําบล กลุมอาชีพ เปนตน เพ่ือท่ีจะทําใหกลุมตาง  ๆสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางจิตสํานึก เจตคติ คานิยม เก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรม สิทธิความเสมอ
ภาคของหญิงชาย 
   - สรางเครือขายคุมครอง เฝาระวังความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
   - เสริมสรางทักษะชีวิตและสังคมเพียงพอท่ีจะดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรีและเหมาะสม 
   - สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของสตรี เพ่ือการปรับตัวเขาสูสังคม 
   - สงเสริมการเตรียมความพรอมใหแกสตรีสูสังคมผูสูงอายุ 
   - สงเสริมองคความรูดานเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือใหสตรีกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 
   - สงเสริมดานการส่ือสารภาษาตางประเทศและวัฒนธรรมของตางประเทศ เพ่ือเตรียม
ความพรอมสูการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
   - สงเสริมบทบาทสตรีใหมีความรูเปนผูนําและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
   - สงเสริมบทบาทสตรีในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณี 
   - สงเสริมการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และสืบทอดภูมิปญญา 

  4.2.2 หลักสูตรดานสุขภาพอนามัยและนันทนาการ 
   - ใหความรูเร่ืองเพศศึกษาและบทบาททางเพศท่ีเหมาะสมและรับผิดชอบ รวมท้ังใหชาย             
มีสวนรวมในการวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิดมากข้ึน 



   - ใหความรูแกสตรีในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค รูจัดเลือกบริโภคสินคาและ
บริการ 
   - รูจักปองกันตนเองจากการทํางานท่ีมีลักษณะเปนอันตรายตอสุขภาพ 
   - ใหความรูและแนวทางการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแกสตรีทุกวัย โดยเฉพาะ
สตรีวัยรุน และสตรีวัยทอง 
   - การใหความรูเก่ียวกับการรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ และตามโภชนาการ 
   - สงเสริมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมตามเพศและวัย 
   - การจัดกิจกรรมนันทนาการ เชน การจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา การฝกการเตนบาสโลบ             
การเตนแอรโรบิคแดนท เปนตน 
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4.2.3 หลักสูตรดานเศรษฐกิจและอาชีพ 
 - สงเสริมการฝกอาชีพแกสตรี ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ

เทคโนโลยี 
 - สงเสริมการรวมกลุมอาชีพ กลุมสหกรณ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ การหา

ตลาดรองรับการสรางและขยายเครือขาย เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอาชีพอยางตอเน่ือง 
 - สงเสริมการพัฒนาภูมิปญญาสตรีเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนสูการผลิตเพ่ือสราง

รายได 
 - สงเสริมสวัสดิการใหแกสตรี เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 หองประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธเชิญชวนสตรีและสํารวจขอมูลความตองการฝกอบรมของสตรี 
 6.2 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 6.3 ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 
 6.4 จัดเตรียมสถานท่ีฝกอบรมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 
 6.5 เชิญวิทยากรบรรยายในการฝกอบรม 
 6.6 ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงาน 
 6.7 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 6.8 ติดตามผลการดําเนินงานหลังจากส้ินสุดโครงการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปปงบประมาณ 2560 - 2564 

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

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มีสตรีจาก 12 หมูบานในพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน                 
ท่ีเขารวมการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ จํานวน 100 คน 
 10.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : สตรีท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการมีความรูความเขาใจดานสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล ดานนันทนาการ การออกกําลังกาย ดานอาชีพรายได และดานภูมิปญญาศาสนาประเพณี 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเองอยางสมวัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 

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

ลําดับท่ี 1.2.7 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเฝาระวังการคามนุษยคุมครองเด็กในชุมชนและการปองกันความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยมาเปนเวลานาน 
ปจจุบันสถานการณปญหาไดขยายวงกวางข้ึนและมีระดับของความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีเปนอยางมาก หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีทํางานเก่ียวของกับปญหาไดมี
การรวบรวมขอมูลความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พบวา ความรุนแรงท่ีเกิดกับหญิง จากสถิติมัก
เกิดจากคนในครอบครัว หรือเปนบุคคล  ท่ีเรียกวาสามี พบวา ประเทศไทยมีผูหญิงและเด็กถูกกระทําความรุนแรง
สูงข้ึนทุกป เน่ืองจากพฤติกรรมการกระทําความรุนแรงของผูชาย ผูหญิงท่ีถูกกระทํายังอายท่ีจะแสดงใหสังคมรับรู
ทําใหไมสามารถแกปญหาต้ังแตตนเหตุได 
 ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยมีหลายรูปแบบท้ังทางรางกาย ทางจิตใจ ทางวาจา และทางเพศ 
เชน การทํารายรางกาย การบังคับจิตใจ การขมขู การใชวาจาดาวาทําใหเจ็บชํ้านํ้าใจ การควบคุมกักขัง การ
ขมขืนกระทําชําเรา และการกระทําอนาจาร เปนตน ซ่ึงผูกระทําสวนใหญเปนผูชายและมักเปนบุคคลใกลชิด
หรือบุคคลในครอบครัวสวนผูถูกกระทําเปนผูหญิง ผูสูงอายุ และเด็ก ปญหาความรุนแรงในครอบครัวสังคมมอง
วาเปนเร่ืองสวนตัวแมแตญาติ พ่ีนองและผูใกลชิดไมกลาเขาไปชวยเหลือทําใหผูหญิงตกอยูในภาวะยากลําบาก
และไมกลาบอกเลาใหใครฟงเพราะคิดวาเปนเร่ืองนาอับอาย หรือจําตองยอมถูกกระทําความรุนแรงเน่ืองจาก
เปนหวงลูกและตองพ่ึงพาทางเศรษฐกิจจากผูชาย สําหรับสาเหตุของการกระทําความรุนแรงเกิดจากหลาย
ปจจัย ไดแก เหลา สารเสพติด การพนัน ความหึงหวง การสะทอนภาพความรุนแรงของส่ือตางๆ และท่ีสําคัญ
คือคานิยมด้ังเดิมของสังคมไทยท่ีเช่ือวาผูชายเปนผูนําครอบครัวสามีเปนเจาชีวิตภรรยาและลูก มีสิทธิ ดุดา ทุบ
ตีทําราย หรือบังคับใหมีเพศสัมพันธตามความตองการ เปนตน 
 ปจจุบันปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวไดกลายเปนปญหาดานสิทธิ
มนุษยชนท่ีทุกคนในสังคมจะตองเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา ซ่ึงมิใชเร่ืองสวนตัวอีกตอไป
แลว รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหการคุมครองแกผูท่ีตกเปนเหย่ือของการกระทําความรุนแรง และลงโทษ/เยียวยา/ฟนฟู



ผูกระทําความรุนแรง รวมท้ังสงเสริมใหสังคมรอบขางไดมีสวนรวมในการปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหา
รวมกัน  
 ดังน้ัน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จึงไดมีการจัดทํา
โครงการเฝาระวังการคามนุษยคุมครองเด็กในชุมชนและการปองกันความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจ ตระหนักในการปองกันเฝาระวังความรุนแรงในพ้ืนท่ี ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางความรูความเขาใจให กับเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 
 3.2 เพ่ือใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหา และสรางเครือขายเฝาระวังปญหา
การคามนุษย ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ : จัดฝกอบรมใหกับผูนําชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) กลุมผูสูงอายุ และกลุมเด็กและเยาวชน จาก 12 หมูบานในพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน รวมท้ังส้ิน 60 คน 
 4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : กิจกรรมฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 
2546 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 เพ่ือใหผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายตาง  ๆท่ี
เก่ียวของ และมีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหา รวมถึงสรางเครือขายเฝาระวังปญหาในพ้ืนท่ี 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 หองประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 6.2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 
 6.3 จัดเตรียมสถานท่ีฝกอบรม 
 6.4 เชิญวิทยากรบรรยายในการฝกอบรม 
 6.5 ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงาน 
 6.6 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 6.7 ติดตามผลการดําเนินงานหลังจากส้ินสุดโครงการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564 



8. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มีผูนําชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) กลุมผูสูงอายุ และกลุมเด็กและเยาวชน จาก 12 หมูบานในพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูนท่ีเขารวมการจัดฝกอบรมตามโครงการ จํานวน 60 คน 
 10.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : ผู เขารวมกิจกรรมตามโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และมีสวนรวมในการปองกัน 
แกไขปญหา รวมถึงสรางเครือขายเฝาระวังปญหาในพ้ืนท่ี 
  

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

ลําดับท่ี ๑.๒.8 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการชําระภาษีดวยใจ โปรงใส ตรงเวลา 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
กองคลัง งานพัฒนารายไดเทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนางาน

จัดเก็บรายได  จึงไดจัดทําโครงการชําระภาษีดวยใจ โปรงใส ตรงเวลา เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ และเปนการ
สรางจิตสํานึกใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีตระหนักถึงความสําคัญและรูในบทบาทหนาท่ีท่ีดีของผูมีหนาท่ีเสียภาษี 
พรอมท้ังเปนการเพ่ิมรายไดและเปนการเพ่ิมศักยภาพใหแกเทศบาลตําบลบานกลาง ซ่ึงปจจุบันไดมีประชาชาท่ี
เพ่ิมข้ึน การจัดเก็บภาษีก็มีจํานวนมาข้ึนตามจํานวนประชากรของตําบลบานกลาง จึงจัดทําโครงการชําระภาษี
ดวยใจ โปรงใส ตรงเวลา                                                                                                         

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑  เพ่ือกระตุนใหประชาชนชําระภาษีตรงตามกําหนดระยะเวลา     
๓.๒  เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษี มีความต่ืนตัวและมีความเต็มใจใน

การชําระภาษี  
๓.๓  เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจถึงความสําคัญ และรูบทบาทหนาท่ีของผูมีหนาท่ีเสีย

ภาษีมากข้ึน 
๓.๔  เพ่ือสรางทัศนคติและความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลกับประชาชน 
๓.๕  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 
๓.๖  เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีตระหนักถึงความสําคัญของการชําระภาษี  
๓.๗  เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีไดตามเปาหมายและเพ่ิมข้ึน สามารถนําเงินมาใชในการพัฒนาทองถ่ิน 

เปนการสนองนโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต   
กลุมผูมีหนาท่ีชําระภาษีในเขตเทศบาลตําบลบานกลาง 



๕. พื้นท่ีดําเนินการ     
ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

๖.วิธีดําเนินการ  
๖.๑  จัดทําและเสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
๖.๒  ดําเนินจัดทําโลและใบประกาศสําหรับมอบใหแกผูมาชําระภาษีใหแกเทศบาลตําบล            

      บานกลางในเวลาท่ีกําหนด 
๖.๓  ดําเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมทางหอกระจายขาวของทุกหมูบาน  
๖.๔  ดําเนินการตามกิจกรรมและติดตามผล  
 

65 

                                                                                                                             
๗.ระยะเวลาดําเนินการ   
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

๘.งบประมาณดําเนินการ   
 30,000 (สามหม่ืนบาทถวน) 

๙. ผูรับผิดชอบ   
กองคลัง  งานพัฒนารายไดเทศบาลตําบลบานกลาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
๑๐.๑   ประชาชนมีความกระตือรือรนและมีความเต็มใจท่ีจะมาชําระภาษีภายในกําหนด

ระยะเวลา  
๑๐.๒   ประชาชนมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของการชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลา  
๑๐.๓   เทศบาลตําบลบานกลางมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน สามารถท่ีจะนําเงินมาพัฒนาทองถ่ินไดมาก

ข้ึน 
๑๐.๔   ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีและเกิดทัศนคติท่ีดีระหวางเทศบาลตําบลบานกลางกับ

ประชาชน 
๑๐.๕   เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของเทศบาล 
๑๐.๖   สรางจิตสํานึกท่ีดีใหกับประชาชน 
๑๐.7   ประชาชนมีความกระตือรือรนและมีความเต็มใจท่ีจะมาชําระภาษีภายในกําหนด

ระยะเวลา 
๑๐.8   ประชาชนมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของการชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลา  
๑๐.9   เทศบาลตําบลบานกลางมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน สามารถท่ีจะนําเงินมาพัฒนาทองถ่ินไดมาก

ข้ึน 
๑๐.10   ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีและเกิดทัศนคติท่ีดีระหวางเทศบาลตําบลบานกลางกับ

ประชาชน 
๑๐.11   เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของเทศบาล 
๑๐.12   สรางจิตสํานึกท่ีดีใหกับประชาชน 

 
 



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

ลําดับท่ี 1.2.9 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการฝกอบรมคายครอบครัวคุณธรรมอ่ิมรัก ปนสุข 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ครอบครัวเปนหนวยเล็กท่ีสุดทางสังคมเปนจุดเร่ิมตนของการวางรากฐานของการพัฒนา คุณภาพชีวิต
ของคนคนหน่ึง ต้ังแตคลอดและอยูรอดเปนทางรก โดยการอบรมเล้ียงดูการปลูกฝง ขัดเกลา ทางดานคุณธรรม
จริยธรรมใหเปนสมาชิกของสังคมท่ีมีความสมบูรณและมีคุณภาพ อันกลาวไดวา เปน “ทุนทางสังคม” 
(Capital Society) ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศใหเจริญงอกงามอยางม่ันคง และย่ังยืน  

สังคมไทยในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมากมายหลายมิติท้ังในเร่ืองเทคโนโลยีท่ีได
เปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของครอบครัวไปมาก ซ่ึงสงผลใหโครงสรางครอบครัวซับซอนย่ิงข้ึน เน่ืองจาก
ความสัมพันธในครอบครัวถูกแทนท่ีดวยเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Social Network ซ่ึงไดมาแทนท่ีความใสใจจาก
พอแม เด็กรุนใหมโหยหาการ Connect กับผูคน ตองการมีเพ่ือน มีคนรูจักมากข้ึน และ Social Network ได
เขามาทําหนาท่ีของการเปนท่ีปรึกษา เปนเพ่ือนท่ีไวใจไดแทนครอบครัว ขณะเดียวกันเทคโนโลยีไดเขามาตอบ
โจทยเร่ืองความสะดวก รวดเร็ว แตส่ิงเหลาน้ีไดส่ังสมบุคลิกของการรักความสะดวก ตองการความเร็วไวในคน
รุนใหม และความสนใจในเร่ืองราวตาง ๆมีความหลากหลาย ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีไดลดทอนอํานาจในการใสใจเฉพาะ
เร่ืองลดลงสงผลใหไมสามารถเอาใจใสเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยางยาวนานสงผลตอความละเอียดออนในการใสใจคน
รอบขางลดลง อาจเกิดเปนปญหาครอบครัวตามมา ลักษณะของครอบครัวเปนครอบครัวเด่ียวมากย่ิงข้ึน 
กลาวคือ เดิมจะเปนครอบครัวท่ีอยูพรอมหนา แตปจจุบัน1 ครอบครัว อาจจะแบงออกเปน 3 ครอบครัวเล็ก 
คือ ครอบครัวเรา ครอบครัวพอ และครอบครัวแม ซ่ึงเปนสวนท่ีอาจจะสะทอนถึงสภาพปญหาความอบอุน 
ความเขมแข็งของครอบครัวไทยในปจจุบัน  

จากสถานการณท่ีเปนอยูจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเสริมสรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัว 
เพ่ือใหเกิดความสัมพันธท่ีแนบแนนเปนเกราะคุมกันใหกับสมาชิกภายในครอบครัวจากปญหาตาง ๆ ดังกลาว 
ซ่ึงจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญ  คือ สัมพันธภาพ ความสําคัญของการดูแลใสใจซ่ึงกันและกันและเปนรากฐานท่ีสําคัญ
ของการอยูรวมกัน เพราะเราไมสามารถอยูลําพังคนเดียวไดในสังคม คนท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิต คือ คน
ท่ีสามารถท่ีจะ มีสัมพันธภาพคนอ่ืนและส่ิงแวดลอมไดอยางสอดคลองสมดุล สามารถใหและรับไดอยาง
เหมาะสม การท่ีจะทําใหสมาชิกในครอบครัวเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการสราง รักษา และดูแล 



สัมพันธภาพไดน้ัน สมาชิกทุกคนตองเรียนรูและเขาใจเก่ียวกับบทบาทและหนาท่ีของสมาชิกภายในครอบครัว 
การส่ือสารระหวางสมาชิกภายในครอบครัว และการใชเวลารวมกันของสมาชิกภายในครอบครัว  
 ดังน้ัน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จึงไดมีการจัดทํา
โครงการฝกอบรมคายครอบครัวคุณธรรม อ่ิมรัก ปนสุข เพ่ือใหประชาชนท่ีเขารวมโครงการมีความรูความ
เขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนท่ีมีตอครอบครัว มีสัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัว และสราง
เครือขายครอบครัวคุณธรรมในพ้ืนท่ี 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอครอบครัว  
 3.2 เพ่ือสรางเครือขายครอบครัวคุณธรรมในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ : จัดฝกอบรมใหกับสมาชิกในครอบครัว จาก 12 หมูบานในพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน รวมท้ังส้ิน 150 คน 

4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : กิจกรรมฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของตนท่ีมีตอ
ครอบครัวการส่ือสารระหวางสมาชิกภายในครอบครัว การใชเวลารวมกันของสมาชิกภายในครอบครัว และ
สรางเครือขายครอบครัวคุณธรรมในพ้ืนท่ี 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 หองประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 6.2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 
 6.3 จัดเตรียมสถานท่ีฝกอบรม 
 6.4 เชิญวิทยากรบรรยายในการฝกอบรม 
 6.5 ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงาน 
 6.6 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 6.7 ติดตามผลการดําเนินงานหลังจากส้ินสุดโครงการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 120,000 บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มีสมาชิกในครอบครัว จาก 12 หมูบานในพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน ท่ีเขารวมการจัดฝกอบรมตามโครงการ จํานวน 150 คน 

10.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมตามโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาท
หนาท่ีของตนท่ีมีตอครอบครัว การส่ือสารระหวางสมาชิกภายในครอบครัว การใชเวลารวมกันของสมาชิก
ภายในครอบครัว และสามารถสรางเครือขายครอบครัวคุณธรรมในพ้ืนท่ี 
 

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

ลําดับท่ี 1.2.11 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวและสภาเด็กและเยาวชนตําบล
บานกลาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะเทศบาลมีภารกิจและอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาชุมชนสงเสริม
การมีสวนรวมของราษฎรในการาพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 และตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 เพราะถือวาการพัฒนาชุมชน 
พัฒนาตําบล พัฒนาทองถ่ิน และการใหความรูโดยการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาใหกับบุคลากรของผูนําทองท่ี 
ผูนําชุมชนเปนเร่ืองท่ีหนวยงานทองถ่ินใหความสําคัญเปนอยางย่ิงเพราะการอบรมใหความรูเปนสวนหน่ึงท่ีจะ
นํามาปรับปรุงประยุกตใชในการพัฒนาองคกร 

การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสําเร็จไมได หากไมไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน 
หรือผูนําทองถ่ิน การแสวงหาความรวมมือและการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน จึงมีความจําเปนอยางมาก 
เน่ืองจากผูนําทองถ่ินเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง เปนผูเสียสละเพ่ือชุมชนมีเปาหมายในการทําให
ประชาชนในพ้ืนท่ีใหมีความอยูเย็น เปนสุข รวมถึงคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน สภาเด็กและ
เยาวชน ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวในชุมชน เน่ืองจากคณะทํางานดังกลาว 
เปนบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกวาเหมาะสมใหเปนผูปฏิบัติหนาท่ี ท้ังในดานสงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว
ใหเขมแข็ง การแกไขปญหาความรุนแรง ตอเด็กและสตรี ปองกันการคามนุษยในชุมชน รวมถึงการสงเสริมให
เด็กและเยาวชนและคนในชุมชนไดตระหนักรูในคุณธรรม จริยธรรม เขาใจหลักธรรมคําสอนของศาสนามากข้ึน 
ดังน้ัน การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งไดน้ันตองอาศัยผูนําเปนหลัก เพราะวาความเปนผูนําเปนคุณสมบัติท่ีมุกคน
สามารถเปนได ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับความสามารถแตละคนในการเรียนรูและพัฒนาเพ่ือดึงเอาศักยภาพภาวะผูนําท่ีมี
อยูในตัวออกมาใช ผูนําไมจําเปนตองเกงงานเปนเลิศ หากแตสามารถชักจูงโนมนาวผูอ่ืนใหเห็นคลอยตามดวย
ความยินดีใหความรวมมือหรือรวมทํางาน การเสริมสรางภาวะผูนําชุมชน คือ การทําใหผูนําชุมชนมีภาวะผูนํา
เพ่ิมข้ึนหรือทําใหผูนําชุมชนมีการปรับปรุงความสามารถในการทําหนาท่ี    หรือเขาไปมีบทบาทใหกับชุมชนได
ดีข้ึน 



 ดังน้ัน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จึงไดมีการจัดทํา
โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวและสภาเด็กและเยาวชนตําบลบานกลาง 
เพ่ือใหมีความรูความสามารถ มีประสบการณ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละเพ่ือสวนรวม สรางความรัก 
สามัคคีใหเกิดข้ึนภายในชุมชน  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการเสริมสรางศักยภาพผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและ
เยาวชนใหมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 
 3.2 เพ่ือเปนการเสริมสรางภาวะผูนําใหแก ผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็ก
และเยาวชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพ่ือสวนรวม 
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 3.3 เพ่ือใหผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชนเกิดความรูความเขาใจ            
ในหลักการทํางานแบบบูรณาการมีสวนรวม 
 3.4 เพ่ือใหผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชนมีแนวทางเสริมสราง
ความรัก ความสามัคคี และความเขมแข็งของชุมชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ : จัดฝกอบรมใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูนําทองถ่ิน 
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน รวมท้ังส้ิน 
150 คน 

4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : จัดกิจกรรมฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือใหความรูและเพ่ิมพูน
ประสบการณพัฒนาศักยภาพผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน ใหมีความรู 
ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพ่ือสวนรวม เขาใจหลักการ
ทํางานแบบบูรณาการมีสวนรวม เพ่ือทําใหชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี ความรวมมือและความเขมแข็ง
ของชุมชน 

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

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 6.2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ 
 6.3 จัดเตรียมสถานท่ีฝกอบรม 
 6.4 เชิญวิทยากรบรรยายในการฝกอบรม 
 6.5 ดําเนินการฝกอบรม 

6.6 ดําเนินการจัดศึกษาดูงาน 
 6.7 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564 



8. งบประมาณดําเนินการ 
 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนา
ครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน ในพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ท่ีเขารวมการจัดฝกอบรม
และศึกษาดูงานตามโครงการ จํานวน 150 คน 

10.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมตามโครงการมีความรู ความสามารถในการบริหาร
จัดการชุมชนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพ่ือสวนรวม เขาใจหลักการทํางานแบบบูรณาการมีสวน
รวม เพ่ือทําใหชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี ความรวมมือและความเขมแข็งของชุมชน 
 

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

ลําดับท่ี ๑.3.1      

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการเทศบาลสีขาว 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ    
ธรรมาภิบาลทองถ่ิน นับเปนหัวใจสําคัญย่ิงของการสงเสริมประชาธิปไตย  และการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและขับเคล่ือนใหเทศบาลเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยใหมี
ความสมบูรณ  จึงจําเปนตองสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมพรอมท้ังสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การเขารวมบริหาร  สงเสริมกระบวนการเรียนรู  การเปดเผยขอมูลขาวสาร และสรางระบบเปด(open 
system)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกระทําใหเห็นถึงความโปรงใสในการบริหารงาน ความรับผิดชอบ 
ในจริยธรรมและคุณธรรมของผูบริหารทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลบานกลาง  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริหารจัดการโดยยึดหลักกระบวนการมีสวน
รวมและความโปรงใส  โดยเปนแบบอยางในแงของการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส  และการใหภาคประชา
สังคม(civil society)  เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการของเทศบาลใหมากท่ีสุด  โดยการกระทําท่ีเปน
แบบอยางท่ีดีใหภาคพลเมือง กลุมประชาชน อาสาสมัคร บทบาทสตรี และหนวยงานท่ีเก่ียวของและมีสวนใน
การตัดสินใจในกิจการของเทศบาล  ภายใตการบริหารราชการตามแนวทางพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส ความวา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดทรงต้ังพระราชปณิธานไววา “จะปกครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือ
ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” พระราชปณิธานไดทรงแสดงออกอยางเปนรูปธรรมผานทางพระดํารัส  
เพ่ือใหแงคิดตอสังคมไทยในวาระตาง  ๆและผานทางพระราชจริยาวัตรของพระองคอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง  
สมควรอยางย่ิงท่ีคนไทยทุกคนจะนํามาศึกษาเรียนรู  ทําความเขาใจและยึดถือเปนแนวทางการดํารงชีวิตและ
การประกอบสัมมาอาชีพเพ่ือความเจริญรุงเรืองของตนเองและครอบครัว รวมท้ังความเจริญกาวหนาของ
ประเทศชาติและสวนรวม  โดยมีพระบรมราโชวาทเก่ียวกับเร่ืองความซ่ือสัตย สุจริต ท่ีสมควรอยางย่ิงในการใช
เปนแนวทางในการดําเนินไดแก 



 “คนท่ีไมมีความสุจริต  คนท่ีไมมีความม่ันคง  ชอบแตมักงาย ไมมีวันท่ีจะสรางสรรคประโยชนสวนรวม
ท่ีสําคัญอันใดได  ผูท่ีมีความสุจริตและความมุงม่ันเทาน้ัน จึงจะทํางานสําคัญย่ิงใหญท่ีเปนคุณประโยชนแทจริง
ไดสําเร็จ” 
             พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
        ของ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 
 

“ในการประกอบการงานท้ังปวงน้ัน ทุกคนตองมีความต้ังใจจริงและขยันหม่ันเพียร ตองรูจักคิด 
พิจารณาดวยปญญา  และความรอบคอบ ยึดม่ันในความสามัคคีและความซ่ือสัตยสุจริตถือเอาประโยชน
สวนรวมเปนจุดประสงคสําคัญจึงจะสามารถปฏิบัติงานตาง  ๆ ใหสําเร็จผลโดยสมบูรณได...” 
       พระราชดํารัส  ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร 
          ประจําจังหวัดนาน ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๒ 
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“...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถา

มีความคิดอันน้ีมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณซ่ือตรงไมโลภอยางมาก คนเราก็
อยูเปนสุข... 

พระราชดํารัส  พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ  ท่ีเขามาเฝาฯ 
ถวายชัยมงคล  เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ  ศาลาดุสิดาลัย 

๔  ธันวาคม  ๒๕๔๒ 

“...การทํางานใหสําเร็จข้ึนอยูกับความสุจริตกายสุจริตใจดวยความคิดความเห็นท่ีเปนอิสระปราศจาก
อคติ และดวยความถูกตองตามเหตุตามผล จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดมุงหมายและประโยชนท่ีพึงประสงคโดย
ครบถวนแทจริง...” 

พระบรมราโชวาท  พระราชทานเน่ืองในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 
เมษายน  ๒๕๒๘ 

“...ขาพเจาใครขอใหทานท้ังหลายจงม่ันอยูในความซ่ือสัตยสุจริต ถือเอาประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ัง 
เพราะคุณธรรมอันน้ีเปนมูลฐานอันสําคัญท่ีจะยังความเจริญ และความเปนปกแผนแกสังคมเปนบอเกิดแหง
ความสามัคคี กลมเกลียว ความซ่ือสัตยสุจริตท่ีวาน้ี หมายถึง ความสุจริตซ่ือตรงตอหนาท่ีการงาน ตอตนเอง
และตอผูอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีเจตนาบริสุทธ์ิไมเอารัดเอาเปรียบ สําหรับทานท่ีใชวิชากฎหมายยอมกินความถึงการ
รักษาความเปนธรรม ไมบิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมาย เพ่ือประโยชนของตนเองดวยความซ่ือสัตย
สุจริตจะเปนเสมือนหน่ึงเกราะคุมภัยแกทานตลอดไป ดังบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวท่ีวา..สุจริตคือเกราะบัง สารทพอง” 
พระราชดํารัส  การพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
แกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 

 “ผูท่ีมีความสุจริตและบริสุทธ์ิใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมี
ความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธ์ิใจ”     

พระราชดํารัส  พระราชทานแกคณะคณาจารยโรงเรียนตาง  ๆ
ณ  พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 



๑๘  มีนาคม  ๒๕๒๓ 

 เพ่ือนอมนําแนวทางการดําเนินการตามพระบรมราโชวาทขางตนมาใชในการปฏิบัติงาน จึงควรมี
แนวทางคือโปรงใส ซ่ือสัตย ซ่ือตรง สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีสวนรวมและตรวจสอบได 
 ประกอบการท่ีเทศบาลตําบลบานกลางไดดําเนินการเร่ืองการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
เปนรูปธรรม เร่ิมตนจากโครงการการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการปองการการทุจริตฯ 
ตามโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยความรวมมือจากสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตอมาเทศบาลตําบลบานกลางไดจัดต้ังศูนยกฎหมายชุมชนเทศบาล
ตําบลบานกลางข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับเร่ืองและรับแจงเหตุการณรองทุกข หรือรองเรียนเร่ืองการ
ปฏิบัติงานท่ีมิชอบหรือทุจริตตอหนาท่ี เพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ในป ๒๕๕๑ เทศบาล
ตําบลบานกลางไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการผานเกณฑมาตรฐานการประเมิน 
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 ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจังหวัดลําพูน ในป ๒๕๕๒ เทศบาลตําบลบานกลาง 
ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงิน 
รางวัลสนับสนุนจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในป ๒๕๕๓ เทศบาลตําบลบานกลาง 
ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงิน
รางวัลสนับสนุนจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในป ๒๕๕๔ เทศบาลตําบลบานกลาง 
ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดน 
ดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัลสนับสนุนจากสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และในป ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลบานกลาง ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดีเดนดานการปองกันการทุจริต โดยไดรับโลเชิดชูเกียรติพรอมเงินรางวัลสนับสนุนจากสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติอีกคร้ัง น้ัน 
 จากการดําเนินงาน เทศบาลไดมีการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม มีการตอยอดขยายผลโครงการ โดย
เนนสรางจิตสํานึกและกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมการปองกันและปราบปรามการทุจริต สรางกลไก
พัฒนาระบบการตรวจสอบ ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจใหประชาชน พนักงานเจาหนาท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม
ไดเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม จึงทําใหเทศบาลไดรับรางวัลจากสํานักงาน ป.ป.ช. เปนปท่ีส่ี ซ่ึงถือเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงแรก ในประเทศท่ีไดรับรางวัลดังกลาวส่ีปตอเน่ือง 

ดังน้ัน เพ่ือเปนการสานตอโครงการและใหความรูแกเครือขายปองกันการทุจริตรวมถึง การริเร่ิม
ปลูกฝงคุณธรรมแกเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยท่ัวไป จึงควรดําเนินการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัย สรางตนแบบคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางย่ังยืนรวมถึง
ขยายผลไปรวมกับความซ่ือตรง  สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
จัดทําและขับเคล่ือนมาตรฐานความโปรงใสของเทศบาลตําบลบานกลาง เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ การ
ใชอํานาจ ปองกันและขจัดทุจริต พัฒนากลไกพิทักษทรัพยสินแผนดิน พัฒนาและบังคับใชกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางกลไกรองรับภารกิจ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน พัฒนาองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจบุคลากร จึงไดจัดทําแผนงานโครงการเทศบาลใสสะอาดข้ึน  
 การดําเนินกิจกรรมความสอดคลองกับแผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ กลยุทธ
ขอท่ี ๒ ผลักดันทุกภาคสวนในการเสริมสรางคุณธรรมความซ่ือตรง ขอท่ี ๓ สนับสนุนองคกรภาคีเครือขายเขา



มามีสวนรวมในการบําเพ็ญประโยชน และอุทิศเพ่ือสวนรวม และขอท่ี ๕ พัฒนาทุกภาคสวน ในสังคมใหเกิด
ความตระหนักในการเสริมสรางวัฒนธรรมและคุณคาความซ่ือตรง  

 ๓. วัตถปุระสงค 
๑) เพ่ือใหองคเปนตนแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกและ

     คานิยมใหมโดยยึดหลักคุณธรรม ความซ่ือตรง 
๒) เพ่ือเปนการบูรณาการทุกภาคสวน ในการเสริมสรางและพัฒนาเครือขายความซ่ือตรงโปรงใส    

     ตําบลบานกลาง 
๓) เพ่ือสงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
๔) เพ่ือสรางกลไก และพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาท่ีใหมีความ   

     เขมแข็ง มีประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลอยางจริงจังและ   
     ตอเน่ือง 
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๕) เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความเช่ือม่ัน ศรัทธาตอองคกร 
๖) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ   

     เจาหนาท่ี และประชาชน ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ซ่ือตรง สุจริต เปนแบบอยางท่ีดีแก   
     สังคมไทย  
 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง 
๔.๒ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานกลาง 
๔.๓ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง เทศบาลตําบลบานกลาง 
๔.๔ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนตําบลบานกลาง 
๔.๕ กลุมองคกรชุมชน กลุมธุรกิจเอกชน กลุมเยาวชน กลุมภาคราชการ กลุมสถาบันศาสนา/มูลนิธิ/

       สมาคม 
๔.๖ ประชาชนตําบลบานกลาง 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ     

 ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 

๖.วิธีดําเนินการ                                                                                                                   
การดําเนินการตามโครงการเทศบาลสีขาว ประกอบดวยการดําเนินการ ๒ สวน แยกตามท่ีมาของ

งบประมาณดําเนินการ ท่ีมีความสอดคลองและบูรณาการการทํางานระหวางกัน คือ 
6.๑ งบประมาณจากเทศบาลตําบลบานกลาง ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายการปองกัน

       และปราบปรามการทุจริตและเครือขายความซ่ือตรงในตําบล มีการดําเนินโครงการ คือ  
๑. วางแผนและเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ    
๒. ขออนุมัติดําเนินโครงการ   
๓. ประชาสัมพันธและแจงกลุมเปาหมายใหเขารวมโครงการ 



๔. จัดการอบรมใหความรูแกผูเขารวมโครงการ 
๕. ศึกษาดูงานองคกรตนแบบดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือองคกรท่ีมีความเปน

      เลิศในการบริหารจัดการท่ีดี 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ   
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

๘. งบประมาณดําเนินการ   
 40,000 (ส่ีหม่ืนบาทถวน)                                                                                     

๙. ผูรับผิดชอบ      
 กองวิชาการและแผนงาน ฝายบริหารงานท่ัวไป  งานนิติการ    
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ                                                                                                              
๑) ประชาชนทุกหมูเหลามีคุณธรรม จริยธรรม และวินัย  
๒) ประสิทธิภาพการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพ่ิมมากข้ึน 
๓) ประชาชนทุกหมูเหลาไดปองกันและขจัดทุจริต  
๔) ขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลตําบลบานกลาง คณะผูบริหาร 

      เทศบาลตําบลบานกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานกลาง มีการพัฒนาประสิทธิภาพการ  
      ปฏิบัติงานดีข้ึน 

๕) กลุมเครือขายปองกันการทุจริตมีการรวมตัวและมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางย่ังยืน 
     และรวมกันพิทักษทรัพยสินแผนดิน 

๖) เทศบาลตําบลบานกลางเปนตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม  
๗) หนวยงาน องคกร ชุมชน ประชาชนมีความเช่ือม่ันและไดเขามามีสวนรวมในการปองกัน  

     และปราบปรามการทุจริต 
 ๘) บุคลากรมีขวัญและกําลังใจท่ีดีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

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

ลําดับท่ี ๑.๓.2 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรมโรงเรียนสีขาว “โตไปไมโกง”   

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ปจจุบันน้ีปญหาในบานเมืองเราหลากหลายปญหา เกิดข้ึนจากการปลอยปละละเลยในการตรวจสอบ          
จนสงผลใหเกิดปญหาใหญกลุมคนทุจริตสามารถเขาถึงอํานาจตางๆ ไดโดยงาย และสามารถควบคุมการ
ดําเนินการตางๆ ไดแมกระท่ังองคกรท่ีทําหนาท่ีในการตรวจสอบเอง อยางปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันเปน
ปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอนวิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคน
ในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางย่ังยืนน้ัน คนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอรรัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ซ่ึงการสรางคานิยมท่ี
ถูกตองน้ีจะเปนรากฐานสําคัญเพ่ือทําใหเด็กเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกันและแกไข
ปญหาทุจริตคอรรัปช่ันท่ีไดผลท่ีสุด ส่ิงหน่ึงท่ีทําใหปญหาเชนน้ีไมมีทางหมดไปก็คือ การท่ีเราทุกคนยังให
ความสําคัญกับวัตถุ เชน เงิน ทอง หรือลาภ ยศ ฐานะ มากกวาการจะใหความสําคัญในดานจิตใจ ดวยเหตุน้ี 
จึงเปนเหตุผลสําคัญ ท่ีเราควรสงเสริมใหเด็ก  ๆเล็งเห็นความสําคัญ เพ่ือกระตุนใหเด็กคิดอยางมีเหตุผลและซึม
ซับคุณคาแหงความดีอยางเปนธรรมชาติ และสรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทําความดี และปลูกฝง
ใหส่ิงเหลาน้ีเปนจิตสํานึกสาธารณะ ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการ
กระทําใดๆ เพ่ือไมใหเกิดผลเสียหายตอสวนรวม และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษา
ผลประโยชนสวนรวม 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญ จึงไดจัดกิจกรรม โรงเรียนสีขาว “โตไปไมโกง” 
เพ่ือเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีในการพัฒนา การผลักดันใหเกิดหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปลูกฝง
จิตสํานึกและคานิยมท่ีดีงามน้ัน ยอมตองอาศัยความรวมมือและการบูรณาการจากทุกภาคสวน การจัดกิจกรรม



และการสรางสรรคส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กแตละวัยรวมกัน เพ่ือเปนสวนสําคัญท่ีจะสราง
การตระหนักรูความเขาใจและกระบวนการเรียนรูรวมกัน เปนการสรางภูมิคุมกันตนเอง และเปนแรงผลักดันให
เด็กแตละคนรูสึกตอตาน และกลาตอสูกับความไมถูกตองโดยนึกถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก อันจะ
สงผลท่ีเปนรูปธรรมอยางย่ังยืนในท่ีสุด   

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพ่ือปลูกฝงสํานึกท่ีถูกตองใหแกเด็ก เพราะความดีมีหลายรูปแบบคุณคาแหงความดี ๕ ประการ 
ไดแก ๑) ซ่ือสัตยสุจริต ๒) รับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง ๓) ความเปนธรรมทางสังคม ๔) การมีจิต
สาธารณะ ๕) เปนอยูอยางพอเพียง ส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีใหครูเปนผูถายทอด ซ่ึง ๕ เร่ืองหลักน้ี จะเปนแกนของ
หลักสูตรท่ีคุณครูจะนําไปสอนเด็ก สอดแทรกเขาไปในการจัดกิจกรรมหลักสูตรการเรียนของนักเรียน 
 ๓.๒  เพ่ือสรางคานิยมและปลูกจิตสํานึกในบทบาทและหนาของตนเอง และปฏิบัติหนาท่ีใหดีท่ีสุด 
  ๓.๓  เพ่ือปลูกฝงใหเด็กในการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ไมละโมบโลภมาก รูจักยับย้ัง
ช่ังใจ และไมเอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผูอ่ืน 
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 ๓.๔  เพ่ือปลูกฝงความตระหนัก ใหเห็นถึงความสําคัญของความซ่ือตรงและโปรงใสตอตนเองและ   
        สังคม 
 ๓.๕  เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหเด็กตอการทุจริตและการเอารัดเอาเปรียบตอสังคม   
 ๓.๖  เพ่ือสงเสริมเด็กใหเปนตนแบบคนดีของสังคมในเร่ืองความซ่ือสัตยและโปรงใส 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
๔.๑  ตัวแทนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนในเขตเทศบาล ดังน้ี 

  - โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง   
  - โรงเรียนวัดข้ีเหล็ก   
           - โรงเรียนธนรัตนวิทยา   
 ๔.๒  ตัวแทนครูแกนนําหลักสูตร “โตไปไมโกง” โรงเรียนในเขตเทศบาล  
  - โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง  
  - โรงเรียนวัดข้ีเหล็ก   
           - โรงเรียนธนรัตนวิทยา    

๔.๓  ครูผูสังเกตการณ   
  - โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง  
  - โรงเรียนวัดข้ีเหล็ก   
           - โรงเรียนธนรัตนวิทยา   

๔.๔  พนักงานเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ  
    รวมทั้งสิ้นจํานวน  200 คน 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ     
 สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง 

๖.วิธีดําเนินการ       
 ๖.๑ การขออนุมัติดําเนินกิจกรรม 



         ๖.๒ ประชาสัมพันธและแจงกลุมเปาหมายใหเขารวมกิจกรรม 
         ๖.๓ จัดประชุมครู จัดทําคูมือกิจกรรม  

 ๖.๔ จัดการอบรมใหความรู และจัดกิจกรรมฐานความรู Day camp จํานวน ๑ วัน 
 ๖.๕ ติดตามและประเมินผล                                                                                                      

๗.ระยะเวลาดําเนินการ   
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

๘.งบประมาณดําเนินการ  
    50,0๐๐  บาท (หาหม่ืนบาทถวน)    

๙. ผูรับผิดชอบ      
กองวิชาการและแผนงาน งานนิติการ 

 
 

78 

 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ      

   - แบบสอบถามการประเมินของผูเขารวมกิจกรรม 
๑๐.๑  เด็กนักเรียน มีจิตสํานึกท่ีถูกตอง รูจักคุณคาแหงความดี ๕ ประการ ไดแก ๑) ซ่ือสัตย 

     สุจริต  ๒) รับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง  ๓) ความเปนธรรมทางสังคม ๔) การมีจิต
     สาธารณะ ๕) เปนอยูอยางพอเพียง                
          ๑๐.๒  เด็กนักเรียน มีคานิยมและจิตสํานึกในบทบาทและหนาของตนเอง และปฏิบัติหนาท่ีให   
     ดีท่ีสุด 

๑๐.๓  เด็กนักเรียน มีความตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักความ 
     พอประมาณ ไมละโมบโลภมาก รูจักยับย้ังช่ังใจ และไมเอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเอง
     และผูอ่ืน 

๑๐.๔  เด็กนักเรียน จะเปนตนแบบคนดีของสังคมในเร่ืองความซ่ือสัตยและโปรงใสตอตนเองและ
     สังคม                                                                                                          

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

ลําดับท่ี ๑.3.3        

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
การจัดนิทรรศการ “วันรณรงคความซ่ือตรงของสังคมไทย” 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ    
การปลูกฝงเร่ืองคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ตองปลูกฝงใหลึกเขาไปในจิตใจไมใชสอนกันเพียงอยาง

เดียว การศึกษามีบทบาทในการเสริมสรางคานิยมและทัศนคติเก่ียวกับความซ่ือสัตยไดอยางไรบาง สาระสําคัญ
ของการปลูกฝงเร่ืองคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ตองปลูกฝงใหลึกเขาไปในจิตใจไมใชสอนกันเพียงผิวเผิน 
การศึกษามีบทบาทในการเสริมสรางคานิยมและทัศนคติเก่ียวกับความซ่ือสัตยไดอยางไรบางก็คือ ๑) ทําไมตอง
มาพูดกันเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริต ความซ่ือสัตยสุจริตของขาราชการ นักการเมือง พอคา และ ประชาชน กลาว
ไดวา ความซ่ือสัตยสุจริตเปนตนตอ และรากเหงาของปญหาหลาย ๆ อยางถาคนเราเปนคนดี มีความซ่ือสัตย
สุจริต ปญหาหลายอยางจะไมเกิด หรือเกิดก็ไมมาก ถาขาราชการซ่ือสัตยไมทุจริต ก็จะไมมีชองทางใหคนอ่ืน
อาศัยประโยชน ถานักการเมืองซ่ือสัตยเห็นแกประโยชนสวนรวมการกําหนดนโยบาย และการตัดสินใจก็จะเกิด
ผลดีกับประเทศชาติและประชาชน จึงจําเปนตองคิดปลูกฝงเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริตใหกับคนไทยทุกคน คน
ไทยท้ังชาติไมวาเด็กหรือผูใหญ ประชาชนหรือขาราชการ เพ่ือใหเปนพ้ืนฐานความเจริญรุงเรืองของชาติไมใช
เพียงขาราชการเทาน้ันท่ีตองมีความซ่ือสัตยสุจริต คนไทยทุกคนตองมีความซ่ือสัตยสุจริตดวย  ๒) เราจะเร่ิม
ปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริตเม่ือไร นิสัยความซ่ือสัตยสุจริตสรางต้ังแตแรกเกิดและเร่ิมกอตัวข้ึน จากความรัก
ความอบอุนท่ีพอแม ญาติพ่ีนองไดแสดงออกแกเด็ก พอแมจึงเปนตนแบบท่ีสําคัญในวัยเด็ก เม่ือถึงวัยเขาสู
โรงเรียนถือครูเสมือนพอแมคนท่ีสอง เด็กเช่ือในส่ิงท่ีครูสอน ครูทําใหดูเปนตัวอยางไมวาต้ังใจหรือไมก็ตามการ
ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติเร่ือความซ่ือสัตยสุจริต จึงเปนบทบาทของครูทุกคนในโรงเรียน และผูบริหารท่ีตอง
ทําตนเปนแบบอยาง ๓) การปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริตเปนหนาท่ีของใคร องคกรหลักท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ี
สําคัญคือ  ครอบครัว พอแม ผูปกครอง ญาติพ่ีนอง ตองชวยกันดูแลสรางและปลูกฝงจิตสํานึกน้ีดวยการ
แนะนําส่ังสอน ทําตัวอยางท่ีดีใหกับคนในครอบครัวของตน โรงเรียนและสถานศึกษา เปนสถาบันท่ีทําหนาท่ีให



การศึกษาอบรมบมนิสัยคือ ใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง การสรางนิสัย การประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตองหัวใจ
สําคัญของการศึกษา คือทําใหคนเปนคนดีเปนคนท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืนท้ังตอสังคมท่ีตนอยูอาศัยและตอ
ประเทศชาติ การเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต ผูท่ีมีบทบาทสําคัญย่ิงคงเปนของโรงเรียนและ
สถานศึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีหลักคือ การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความงอกงามในทุก ๆ ดานอยางมีดุลยภาพ คือตองให
เด็กไดพัฒนาท้ังทางดานจิตใจ ปญญา รางกาย และทางสังคม ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณลักษณะทางจิตใจ 
ประการหน่ึงท่ีพึงปลูกฝงพัฒนาใหเกิดกับเด็กทุกคน  
        ดังน้ัน เทศบาลตําบลบานกลางไดเล็งเห็นความสําคัญ จึงไดจัดกิจกรรม “การจัดนิทรรศการสัปดาห 
“วันรณรงคความซ่ือตรงของสังคมไทย” เพ่ือสรางความรูเนนองคความรูดานคุณธรรมท่ีจะนําไปสูความซ่ือตรง
ใหเกิดความประชาชนตําบลบานกลาง เพ่ือเปนการเผยแพรความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความซ่ือตรง
โปรงใส และพอเพียง ตลอดจน เพ่ือเพ่ิมชองทางใหกับเด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนตําบลบานกลาง
ไดรับทราบเก่ียวกับองคความรู แนวคิดดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือตรงของสังคมไทยดังกลาว 
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๓.วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือสรางความรูเนนองคความรูดานคุณธรรมท่ีจะนําไปสูความซ่ือตรงใหเกิดแกประชาชน  

          ตําบลบานกลาง 
๒) เพ่ือเปนการเผยแพรความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความซ่ือตรงโปรงใสและพอเพียง  
๓) เพ่ือเพ่ิมชองทางใหกับประชาชนตําบลบานกลางไดรับทราบเก่ียวกับองคความรู แนวคิดดาน

          การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
๑) นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง โรงเรียนวัดข้ีเหล็ก  และโรงเรียนธนรัตนวิทยา  
๒) ประชาชนในตําบลบานกลาง ผูมาติดตอราชการ พนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานเทศบาล  

          ตําบลบานกลาง       

๕. พื้นท่ีดําเนินการ   
๑) โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง โรงเรียนวัดข้ีเหล็ก  และโรงเรียนธนรัตนวิทยา       
๒) เทศบาลตําบลบานกลาง ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 

๖.วิธีดําเนินการ     
๑) ประชาสัมพันธเผยแพรการจัดงานตอส่ือตาง ๆ เชน ทางเสียงตามสาย วิทยุ หนังสือเพ่ือให

          ประชาชนไดทราบ 
๒) สนับสนุนคาใชจายใหโรงเรียนในเขตเทศบาลจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน และจัดนิทรรศการ 

          ณ เทศบาลตําบลบานกลาง ดําเนินการ   จัดนิทรรศการ หัวขอ “ความซ่ือตรง โปรงใส และ
          เพียงพอ ณ บริเวณช้ันลางอาคารสํานักงานเทศบาล  

๓) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 
๔) ติดตามประเมินผลโครงการ 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ   
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 



๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ      
กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลบานกลาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
๑) ประชาชนตําบลบานกลางไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

          ความซ่ือตรง โปรงใส 
                ๒) ครูและนักเรียนไดนําเสนอผลผล แลกเปล่ียนเรียนรู และเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเชิง
           คุณธรรม จริยธรรม 
                ๓) ประชาชนตําบลบานกลางไดรับทราบองคความรู แนวคิดดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

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

ลําดับท่ี 1.3.4 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง“รูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 

2. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเทศบาล  ๑ บานกลาง  เปนโรงเรียนท่ีต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีพ้ืนท่ีในเขต

บริการจํานวน 12  หมูบาน  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปน โรงงานอุตสาหกรรมสถาบันเทิง 
หมูบานจัดสรร หอพัก และทุงนา จากการเปล่ียนแปลงดานความเจริญกาวหนาในการพัฒนาอุตสาหกรรม
กอใหเกิดความเปล่ียนแปลงทางสังคมในหลายดาน ท้ังดานการเมือง การปกครอง  สังคม  วัฒนธรรมเศรษฐกิจ 
และการศึกษา ประชาชนไดรับความสะดวกสบายในดานวัตถุมากข้ึนขณะเดียวกันความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และปญหาดานศีลธรรมคุณธรรมทางดานจิตใจของผูคนในสังคมกลับทวีความรุนแรงมาก
ย่ิงข้ึน สังคมไทยเบ่ียงเบนออกจากเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม เด็กและเยาวชนเกิดความสับสน ขาด
จิตสํานึกท่ีดี  มักแสดงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค สงผลใหเกิดวิกฤตทางจริยธรรม และศีลธรรม ตลอดท้ัง
คานิยมท่ีไมสรางสรรคนับวันจะทวี ความรุนแรงมากย่ิงข้ึน และมีแนวโนมทําใหสังคมเส่ือมลงสงผลกระทบตอ
การพัฒนาดานการศึกษา กอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ ดังจะเห็นไดจากปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมชุมชน อยางมากมาย เชน ปญหาการเสพหรือคายาเสพติด ปญหาทะเลาะวิวาท ปญหาลักขโมย ปญหา
หนีเรียน  ปญหาการเสียตัวกอนวัยอันควร ปญหาการคอรัปช่ัน ปญหาการติดเกม ซ่ึงเกิดจาก การขาดศีลธรรม 
และวัฒนธรรมอันดีงามของตนเอง  ขาดระเบียบวินัย เห็นแกตัว ไมเคารพกติกา กฎระเบียบของสังคม  
ประกอบกับการแกปญหาท่ีเลือกใชความรุนแรงคานิยมฟุงเฟอนิยมของใหมโดยไมคิดวามีความเหมาะสม 
จําเปนกับตัวเองหรือไม ปญหา และภาพเหตุการณท่ีปรากฏในสังคมจึงเปนภาพท่ีเด็กนักเรียนซ่ึงเปนอนาคต
ของชาติ หลีกเล่ียงไมไดท่ีจะไดเห็นและเรียนรูท้ังน้ีนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๑ บานกลาง มีท้ัง
นักเรียนในตําบลและนักเรียนท่ียายติดตามผูปกครองมาทํางานทําใหนักเรียนท่ีมาอยูรวมกันมีประเพณีและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน และมีพฤติกรรม ท่ีหลากหลาย เปนเร่ืองยากอยางย่ิงท่ีจะบริหารจัดการใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค การดูแลนักเรียน ใหเปนคนเกง คนดี มีความสุข จึงตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนทุกคน ให
สามารถดํารงชีวิตอยูในโรงเรียนไดอยางมีความสุขโดยไมสรางปญหาใหกับตนเอง พอแม และครู เพราะ



นักเรียนท่ีเขามาศึกษาลวนมีศักยภาพ บางคนมีความพรอมมากหรือนอยข้ึนอยูกับพ้ืนฐานเดิม เม่ือเขามาเรียน
ในโรงเรียนเทศบาล  ๑   บานกลาง ครูทุกคนมีหนาท่ีอบรมดูแลใหเปนคนดีของสังคมและประเทศชาติ 

จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน แนวทางท่ีสําคัญในการปองกันแกไขคือการศึกษา ซ่ึงเปนแนวทางท่ี
จะสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพราะนอกจากการศึกษาจะเปนกระบวนการสรางองค
ความรูแลวยังเปนกระบวนการสรางแนวคิด จิตสํานึก และคานิยมท่ีถูกตอง  ดีงาม  ในการดูแลรับผิดชอบตอ
ตนเอง ชุมชน สังคม และบานเมือง ดังน้ันการปลูกจิตสํานึก การสรางคานิยมท่ีถูกตองจึงจําเปนตองเร่ิมใน
สถานศึกษา ผูจัดทําในฐานะผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บานกลาง ไดตระหนัก
ถึงปญหาดังกลาวจึงมีการริเร่ิมนวัตกรรม ท่ีมุงสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กนักเรียนควบคูกับการถายทอดความรูทางวิชาการ มีการ
นําความรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในนวัตกรรมโดยใหวิทยากร ในทองถ่ินมาเปน ผูถายทอดความรู  ทําให
เกิดแนวคิดการมีสวนรวมในการพัฒนา โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล มีการกระจายงาน  มีการเสนอแนวทางท่ี
ชัดเจน และเปนรูปธรรม  ปฏิบัติการตามแผน มุงประสานสัมพันธ  สรางสรรคคุณภาพ  มีการตอยอด 
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นวัตกรรมจากเดิมเพ่ือขยายผลไปยังบาน และชุมชน ท้ังน้ีไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีหลากหลายเพ่ือให
นักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของชาติ นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความกตัญูรูคุณ  ผูมีพระคุณ และรูเทาทันการเปล่ียนแปลงทางสังคมใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล สามารถแลกเปล่ียนเรียนรูสูนานาชาติ มีความรับผิดชอบตอสังคมโลกและเปนผูนําทางสังคม
ตอไป    
 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสงเสริมคุณธรรมดานความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของนักเรียน ท้ังในหองเรียน ในโรงเรียน และในชุมชน 
 3.2 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต และสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียนซ่ึงจะเปนเยาวชนของ
ชาติในวันขางหนา   
 3.3 นักเรียนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบและมีความพอเพียง   
 3.4 นักเรียนรูจักเลือกรับและบริโภคขาวสารขอมูล และเทคโนโลยี มีความรูความสามารถ  
 3.5 นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะในการดําเนินชีวิตและอยูรวมกันในสังคม
ไดอยางมีความสุข 
 
4. เปาหมาย 
 นักเรียน ครู ผูปกครองของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลางคุณธรรมดานความซ่ือสัตยความรับผิดชอบ 
และความพอเพียง ในการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียน ท้ังในหองเรียน ในโรงเรียน และในชุมชน 
 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 

6.๑ เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
6.2 วางแผนดําเนินงาน  ประสานกองการศึกษาและฝายท่ีเก่ียวของ 



6.๓ ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ 
6.๔ นิเทศ ติดตาม วัดผล และประเมินผลโครงการ    

 6.๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 
 
8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 - ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

1. สามารถสงเสริมคุณธรรมดานความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของนักเรียน ท้ังในหองเรียน ในโรงเรียน และในชุมชน 
 2. ทําใหนักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต และสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียนซ่ึงจะเปนเยาวชนของ
ชาติในวันขางหนา   
 3. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บานกลาง เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสัตยมีความรับผิดชอบ 
และมีความพอเพียง   
 4. นักเรียนสามารถเลือกรับและบริโภคขาวสารขอมูล และเทคโนโลยี มีความรูความสามารถไดอยาง
เหมาะสมกับเพศและวัย 
 5. นักเรียนเปนผูท่ีมีทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะในการดําเนินชีวิตและอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางมีความสุข 
 

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

 ลําดับท่ี ๑.๓.5 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “หมูบานคุณธรรม” 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ    
   โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลบานกลาง เปนโรงเรียนท่ีต้ังอยูใน
พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ ความเจริญกาวหนาในการพัฒนาอุตสาหกรรม กอใหเกิดความเปล่ียนแปลง
ทางสังคมในหลายดาน ท้ังดานการเมืองการปกครอง สังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจและการศึกษา ประชาชน
ไดรับความสะดวกสบายในดานวัตถุมากข้ึน ขณะเดียวกันความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และปญหา
ดานศีลธรรมคุณธรรมทางดานจิตใจของผูคนในสังคมกลับทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ดังจะเห็นไดจากปญหา
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมชุมชนอยางมากมายเชนปญหายาเสพติด ปญหาทะเลาะวิวาท ปญหาลักขโมย ปญหา
หนีเรียน ปญหาการเสียตัวกอนวัยอันควร ปญหาขยะ ซ่ึงเกิดจากการขาดศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ตนเอง ขาดระเบียบวินัย เห็นแกตัว ไมเคารพกติกา กฎระเบียบของสังคม ประกอบกับการแกปญหาท่ีเลือกใช
ความรุนแรง คานิยมฟุงเฟอ นิยมของใหมโดยไมคิดวิเคราะหวามีความเหมาะสม จําเปนกับตัวเอง ปญหาและ
ภาพเหตุการณท่ีปรากฏในสังคม จึงเปนภาพท่ีเด็กนักเรียนซ่ึงเปนอนาคตของชาติหลีกเล่ียงไมไดท่ีจะไดเห็น
และประสบกับเหตุการณดังกลาวซ่ึงเส่ียงตอการนําไปเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตของนักเรียน 
  โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลางไดเล็งเห็นวา นักเรียนทุกคนคืออนาคตของชาติปญหาดังกลาวขางตน
เปนปญหาท่ีเกิดจากการขาดคุณธรรมจริยธรรม เปนปญหาเรงดวนท่ีผูเก่ียวของทุกฝายตองรวมมือแกไขเพราะ
หากชาไปปญหาน้ีนับวันย่ิงทวีความรุนแรง ถาไมมีมาตรการแกไขท่ีดีพอจะเปนผลตอสังคมและประเทศชาติ จึง
จัดทํากิจกรรมหมูบานคุณธรรมข้ึนเพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียนซ่ึงจะเปนเยาวชนของชาติในวันขางหนา ให
เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบ และความพอเพียง มีวิธีแกปญหาไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  

๓. วัตถุประสงค 



๓.๑  เพ่ือใหนักเรียนไดทํากิจกรรมท่ีเสริมสรางความซ่ือสัตย และรับผิดชอบในหมูบานนักเรียน 
      ๓.๒  เพ่ือใหนักเรียน  เปนคนดี มีความกตัญูรูคุณ เปนลูกท่ีดีของพอแม เปนศิษยท่ีดีของครู         
อาจารย เปนเพ่ือนท่ีดีของเพ่ือน เปนคนดีของชุมชนและสังคม 

๓.๓  เพ่ือปลูกฝงวิถีแหงคุณธรรมใหแกนักเรียน 
๓.๔  เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกรักบานเกิดแกนักเรียน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียน ๙๘% ประพฤติตนเปนคนดี มีความกตัญูรูคุณ เปนลูกท่ีดีของพอแม เปนศิษยท่ีดี 

ของครูอาจารย เปนเพ่ือนท่ีดีของเพ่ือน เปนคนดีของชุมชนและสังคม  
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลางระดับช้ันอนุบาล-ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ จํานวน ๖๐๐  คน  
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๕. พื้นท่ีดําเนินการ    
  โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง กองการศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 

๖.วิธีดําเนินการ    
๖.๑  จัดคาบเรียนใหครูหมูบานและนักเรียนพบปะ พูดคุยและทํากิจกรรมรวมกันทุกวันพฤหัสบดี

และวันหยุดเดือนละ ๑ คร้ัง 
 
๖.๒  แบงครูท่ีปรึกษาหมูบานละ ๒ คน  ครูอนุบาล ๑ คน ครูประถม ๑ คนตามหมูบานท่ีพัก

อาศัยแยกเปนระดับอนุบาลและระดับประถมจํานวน ๑๒  หมูบาน 
๖.๓ จัดแผนงาน/กิจกรรม   

๖.๓.๑ กิจกรรมปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออก   
๑. ครูหมูบานใหความรูการปองกันโรคไขเลือดออก     
๒. คุณครูชวนเด็กทํากิจกรรม + ใหความรูและปลูกฝงจิตอาสา   
 -  อนุบาล สํารวจและควํ่าภาชนะท่ีมีนํ้าขังในโรงเรียนและบันทึกผล                           
 -  ป.๑-๓ สํารวจและควํ่าภาชนะท่ีมีนํ้าขังท่ีบานของตนและบันทึกผล                               
 - ป.๔-๖ สํารวจและควํ่าภาชนะท่ีมีนํ้าขังในชุมชนรอบโรงเรียนและ
บันทึกผลและ ชวยดูแลนองขณะทํากิจกรรม                                        
๓. รณรงคประชาสัมพันธหมูบานของนักเรียน   
๔. รายงานผลการทํากิจกรรมเดือนละ ๑ คร้ัง ใหแตละหมูบานสรุปผล
และรายงาน 

                        ๖.๓.๒  กิจกรรมของหายไดคืน    
๑.  ครูหมูบานใหความรูเก่ียวกับความซ่ือสัตยและวิธีการนําสงของท่ีเก็บ

ไดในโรงเรียนคืนโดยสงท่ีครูประจําหมูบาน 
๒.  มีการบันทึกขอมูลการสงคืนโดยใหคะแนนนักเรียนท่ีนําส่ิงของมาคืน 

๑ ดาวและ นักเรียนท่ีรับของคืน ถูกหักลบคะแนน ๑ ดาว   



๓.  นักเรียนรับของคืนในจุดของของใคร ใครก็รักและประกาศคืนเจาของ
ในตอนเย็น 

๔.  สรุปผลเดือนละ ๑คร้ัง  โดยยกยองนักเรียนท่ีมีดาวมากสุด ชมเชย
และใหรางวัล   

         ๖.๓.๓ กิจกรรมบานสวยดวยมือเรา 
    ๑. ครูประจําหมูบานช้ีแจงนักเรียนเก่ียวกับการทํากิจกรรมบานสวย    
        ดวยมือเรา   
    ๒. นักเรียนและผูปกครองรวมกันทํากิจกรรมบานสวยดวยมือเราท่ีบาน     
                 ๓. นักเรียนนําภาพกิจกรรม เรียงความประทับใจท่ีทํากิจกรรมกับ 
        ผูปกครองมา นําเสนอท่ีบอรด 
    ๔. ประเมินติดตามผลการดําเนินงาน 
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       ๖.๓.๔ กิจกรรมรักษการอาน       
    ๑. ครูประจําหมูบานช้ีแจงนักเรียนเก่ียวกับการทํากิจกรรมรักษการอาน 
    ๒. นักเรียนนําหนังสือ/ขาวสารบทความท่ีมีประโยชนจากโรงเรียนไปอาน
        ใหกับผูปกครองฟงและบันทึกผล       
    ๓. ประเมินติดตามการดําเนินงาน 
 
๗.ระยะเวลาดําเนินการ    
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

๘. งบประมาณดําเนินการ    
  ใชงบบริหารจัดการของโรงเรียน  

๙. ผูรับผิดชอบ     
โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง กองการศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน    

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ    
๑๐.๑ นักเรียนไดรับการแนะนําและกระตุนใหมีแรงเสริมใหปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตย  

     รับผิดชอบ อยางตอเน่ือง   
๑๐.๒  นักเรียนเปนคนดี มีความกตัญูรูคุณ เปนลูกท่ีดีของพอแม เปนศิษยท่ีดีของครู อาจารย 

      เปนเพ่ือนท่ีดีของเพ่ือน เปนคนดีของชุมชนและสังคม    
๑๐.๓  นักเรียนไดรับการปลูกฝงวิถีแหงคุณธรรม                   
๑๐.๔  เปนการสรางจิตสํานึกรักบานเกิดแกนักเรียน 

 
                                                                                                                              

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

ลําดบัท่ี ๑.๓.7 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม “หองเรียนคุณธรรม”   

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ      
การเรียนการสอน หรือการศึกษาหาความรูกับคุณธรรม และจริยธรรม เปนส่ิงท่ีควรปลูกฝงใหกับ

นักเรียนอยางตอเน่ือง เช่ือวาในสังคมท่ีมีความสงบสุขน้ันสมาชิกสวนใหญของสังคมตองมีคุณธรรมจริยธรรม 
โดยความเช่ือดังกลาว ทางโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง จึงไดจัดใหมีการสงเสริมปลูกฝงอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหนักเรียนทุกคนยึดถือเปนคติประจําใจ เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการสรางบรรยากาศแหง
การเรียนรูในโรงเรียน โดยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และความโปรงในซ่ือตรง ซ่ึงมี 
ครูอาจารยเปนผูแนะนําและเปนแบบอยางท่ีดี ใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียน ท่ีเม่ือเติบใหญจะไดเปนบุคคลท่ี  
ดีของสังคม   
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลบานกลางโดยโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง จึงไดดําเนินกิจกรรมดังกลาวน้ีข้ึน    
เปนกระบวนการเรียนรูในหองเรียนคุณธรรมเพ่ือปลูกฝงความซ่ือตรง ตอไป 

๓. วัตถุประสงค  
๓.๑  เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียน   
๓.๒  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมดานระเบียบวินัย และความรับผิดชอบตนเองใหกับนักเรียนแตละหอง   
๓.๓  เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตยตอตนเอง และผูอ่ืน   
๓.๔  เพ่ือเปนการหลอหลอมจิตใจใหเปนคนดีของสังคม     
๓.๕  เพ่ือใหเกิดกระบวนเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม ในหองเรียน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต   



     ๔.๑ เชิงคุณภาพ  
-  นักเรียน ๙๘% ประพฤติตนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมีความซ่ือสัตย

        ตอตนเอง และผูอ่ืนไดถูกตอง  
๔.๒ เชิงปริมาณ 

     -  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง ระดับช้ันอนุบาล-ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ จํานวน ๖๐๐  คน  

๕. พื้นท่ีดําเนินการ    
  โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 

๖.วิธีดําเนินการ     
         ๕.๑  คุณครูช้ีแจงวิธีการของแตละกิจกรรมและเง่ือนไขขอตกลงการใหคะแนน 
           ๕.๒  กิจกรรมในหองเรียนคุณธรรม 

 - การวางรองเทาเปนระเบียบกอนข้ึนช้ันเรียนและวางรองเทาหนาช้ันเรียนตามชอง  เก็บรองเทา    
ชายหญิง 
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        - แบงกลุมนักเรียนทําความสะอาดหองเรียนในแตละวัน 

- นักเรียนเก็บแกวนํ้า  แปรงฟนยาสีฟน อุปกรณทําความสะอาดหองเรียน ในจุดท่ี กําหนดให 
เรียบรอยโดยจัดเก็บในถุงผา 

- นักเรียนคนหาความดีท่ีไดทําในแตละวันโดยใหเพ่ือนเปนคนมองตัวเรา ครูช่ืนชม 
- อนุบาล ระบายสีดาวแหงความดี 
- ประถม เขียนบันทึกความดี 
- นักเรียนเดินเปนแถวเปนระเบียบเรียงหน่ึงเขาออกหองเรียน 
- ครูประจําช้ันจัดปายนิเทศความรูและเปดนิทาน CD นิทานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมให

นักเรียนเรียนรูเพ่ิมเติมในเวลาวาง 
- นักเรียนเขาแถวตามสายรถ สวดมนต ไหวพระ แผเมตตากอนกลับบาน 

๕.๓  ครูประจําช้ันและคณะกรรมการนักเรียนเปนผูประเมินใหคะแนนหองเรียนคุณธรรมพรอมท้ัง    
มอบปายหองเรียนคุณธรรมสําหรับหองเรียนท่ีชนะเลิศการประกวด 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ   
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

๘.งบประมาณดําเนินการ    
 ใชงบบริหารจัดการของโรงเรียน 

๙.ผูรับผิดชอบ   
โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง กองการศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน    

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ    
๑๐.๑ นักเรียนมีความรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
๑๐.๒ นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตยตอตนเอง และผูอ่ืน 
๑๐.๓ นักเรียนเกิดความรวมมือและการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  



๑๐.๔ นักเรียนเปนคนดีของสังคม 
 
                                                                                                                             

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

ลําดับท่ี ๑.๓.15 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาแกเด็กและเยาวชน และประชาชนตําบลบานกลาง 
2. หลักการและเหตุผล 
  ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติไทย มีองคสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดา มีหลักธรรมคําสอนท่ีเปน 
สายกลาง สอนใหคนรูผิดชอบช่ัวดี ประพฤติ ปฏิบัติตนเปนคนดี และมีกิจกรรมทางศาสนาท่ีจะสงเสริมใหคน
เปนคนดี ประพฤติปฏิบัติตาม เชน การเขาวัดฟงธรรมและจําพรรษาอยูท่ีวัด ปฏิบัติศีล และภาวนา เพ่ือเปน
การปฏิบัติธรรมอันเปนแนวทางท่ีปฏิบัติกันมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพ่ือการทําจิตใจใหสงบและไดบุญกุศล 
จึงทําใหมีกิจกรรมเหลาน้ีเกิดข้ึน เทศบาลตําบลบานกลางและหนวยงานท่ีเก่ียวของคือหนวยอบรมประชาชน
ตําบลบานกลาง ไดเห็นความสําคัญในจุดน้ีวาส่ิงท่ีจําเปนตองมีการอบรมผูปฎิบัติประพฤติธรรมรูถึงหลักธรรมท่ี
แทจริงและรูถึงแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง เพ่ือเปนไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง  
 เทศบาลตําบลบานกลาง จึงไดรวมกับหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลบานกลางกําหนดจัดกิจกรรม 
และดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2543 กําหนด
ไวแจงชัด ซ่ึงอาจจําแนกท่ีมาของอํานาจหนาท่ีเทศบาล บทท่ี 1 เทศบาลตําบล มาตรา 50 บํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจ พ.ศ.2542 การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 
 
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหอุบาสก อุบาสิกา เด็กและเยาวชนไดรับการอบรม 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปไดรูถึงหลักการปฏิบัติท่ีแทจริง 
 3.3เพ่ือสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนเขาใกลพระพุทธศาสนามากข้ึน 
 



4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดกิจกรรมฟงธรรมในชวงเขาพรรษา 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานกลาง วัดตางๆใน ตําบลบานกลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 - จัดทําโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
 - จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ 
 - จัดเตรียมสถานท่ี 
 - จัดกิจกรรม 
 - สรุปผลการดําเนินงาฯ 
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7. ระยะเวลาเวลาดําเนินการ 
 เดือนกรกฎาคม – กันยายน ของทุกป 
  
8. งบประมาณ 
 เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ.2560 - 2564 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการเทศกาลลําไย ผลไมมหัศจรรยเมืองลําพูน 
จํานวนงบประมาณท่ีต้ังไวตามเทศบัญญัติประจําป 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานกลาง 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1.ทําใหอุบาสก อุบาสิกา ประชาชนไดรับรูถึงการปฏิบัติในชวงเขาพรรษา 
 2.ทําใหประเพณีท่ีดีงามคงอยู 
 3.ทําใหเกิดความสงบ มีความเรียบรอยดีงาม 
 4.ทําใหมีการพัฒนาจิตใจท่ีดีข้ึน 
 

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

ลําดับท่ี 2.4.1 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลาง                 
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน เน่ืองในวันเทศบาล          

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ      
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูท่ีมี  

บทบาทสําคัญในการใหบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังยังมีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนในทองถ่ินโดยให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและผูบริหารทองถ่ิน  ดังน้ันการท่ีประชาชนในทองถ่ินจะมีความเปนอยูท่ีดีมี
ความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคน หากพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดินดวยการ
กระทําทุกส่ิง เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ โดยท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน(ก.ถ.)ไดมีมติในการประชุมคร้ังท่ี  ๓/๒๕๔๖  เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ ไดกําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ัวไปยึดเปนแนวทางปฏิบัติ เพ่ือ
เปนเคร่ืองกํากับความประพฤติของตน  ดังน้ี 
   ๑.  พึงดํารงใหต้ังม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละและมี 
           ความรับผิดชอบ   
   ๒.  พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
   ๓.  พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
        ประชาชนเปนหลัก 



   ๔.  พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอยางคุมคา 
   ๕.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ  
         คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเคร่ืองมืออันสําคัญย่ิงท่ีจะชวยใหพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกตอง
เหมาะสมนํามาซ่ึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของ
ทองถ่ิน และสงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เร่ือง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแจงแนวทางดําเนินการเพ่ือใหมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ        
  จากความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการพนักงาน และลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ประกอบกับเทศบาลตําบลบานกลางไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางเทศบาลตําบลบานกลาง เม่ือวันท่ี  
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๘  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ ,  ประกาศประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลบานกลาง เม่ือ
วันท่ี ๑๕  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และในวันท่ี  ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนวันเทศบาลเห็น 
ควรยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลางผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดนเพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการซ่ึงจะ
ชวยใหผูไดรับการชมเชยหรือยกยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและรูสึกวางานหรือผลของ
การกระทําน้ันเกิดความคุมคาและสรางความภูมิใจใหกับตนเอง เปนแบบอยางท่ีดีใหกับพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

๓. วัตถุประสงค  
 3.๑  เพ่ือการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล  
         ตําบลบานกลางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน  
 3.๒  เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
  3.๓  เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีใหกับพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล 
  3.๔  เพ่ือเปนเกียรติและศักด์ิศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง 

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

๕. พื้นท่ีดําเนินการ    
เทศบาลตําบลบานกลาง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน         

๖.วิธีดําเนินการ     

         6.๑  เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
           6.๒  แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงาน 



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

๗.ระยะเวลาดําเนินการ   
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 
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๘.งบประมาณดําเนินการ    
 งบประมาณสํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายตาม
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลาง                 
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน เน่ืองในวันเทศบาล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564   งบประมาณ 15,000.- (หน่ึงหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 ๑.  โลเชิดชูเกียรติคุณผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ๒  อัน  ๆละ ๑,๐๐0 บาท เปนเงิน 2,๐๐๐  บาท 

๙.ผูรับผิดชอบ   
 งานการเจาหนาท่ี ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานกลาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ    
 10.๑  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลางมีความ 
ภาคภูมิใจ 
 10.๒  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลางมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
 10.๓  มีบุคคลตนแบบของผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีราชการและใหบริการ
ประชาชนของ  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานกลาง 
                                                                         
                                                     

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

ลําดับท่ี 2.4.2 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   “สงเสริมและยกยองคนดี (คนดีศรีบานกลาง)” 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  คนดีน้ันยอม หมายถึง คนท่ีดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ังดานจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก เชน มีวินัย มีความเอ้ือเฟอเก้ือกูล มีเหตุผล รู
หนาท่ี ซ่ือสัตย พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเปนประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอ่ืน มี
ความเสียสละ รักษาส่ิงแวดลอม สามารถอยูรวมกับบุคคลได ประกอบกับเทศบาลตําบลบานกลาง ซ่ึงเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต ไดยึดหรือมีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการให
เกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน โดยมีการบริหารงานเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
หลักธรรมาภิบาลตามพระราชดํารัวของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในตําบลบานกลาง ท่ีไดยอมรับ เช่ือม่ัน และมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสังคม และเพ่ือปลุก
จิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม วินัย และการสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการรวมปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือพัฒนากลไกการปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือพัฒนาองคความรูและบุคลากรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหดีย่ิงข้ึน ในการจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได การสงเสริมและสรางตนแบบคุณธรรม จริยธรรม ก็
เปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะสงเสริมความซ่ือสัตยสุจริต ได 
  ดังน้ัน  เทศบาลตําบลบานกลางไดเล็งเห็นความสําคัญ จึงไดจัดโครงการ “สงเสริมและยก
ยอง คนดี (คนดีศรีบานกลาง)” เพ่ือยกยองและเชิดชูผูสมควรไดรับการยอมรับในความซ่ือสัตยสุจริตไดเปน
แบบอยางท่ีดีและตนแบบท่ีควรแกการยึดถือในอุดมการณการทํางานมีคุณธรรม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดีในการครองตน ครองคน และครองงาน สมควรไดรับการยกยองตอไป 



๓. วัตถุประสงค  
 ๓.๑ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหบุคคล ทุกสาขาอาชีพ หนวยงาน องคกรตาง ๆ เห็นคุณคาของการทํา
ความดีในชุมชนทองถ่ิน  
 ๓.๒ เพ่ือประกาศเกียรติคุณแกบุคคล  ท่ีทําคุณงามความดีใหเปนแบบอยางท่ีดีในการประพฤติตนใน
สังคม 
 ๓.๓ เพ่ือยกยองและใหกําลังใจแกผูประพฤติดี 
 ๓.๔ เพ่ือสงเสริมใหทองถ่ินไทยมีกิจกรรมสงเสริมคานิยมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  ในความซ่ือสัตย
สุจริต ใหไดยกยองเชิดชู ไดเผยแพร ใหเปนแบบตอสังคมตอไป 
 3.5 เพ่ือใหประชาชนไดหางไกลจากการทุจริต ไดมีคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝงส่ิงดีๆใหลูกหลาน
และตนเอง  
 
๔.  เปาหมาย 
    4.๑ ประชาชนตําบลบานกลาง“คนดีศรีบานกลาง”         
              4.๒ นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล“เด็กดีศรีบานกลาง”   
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๕. พื้นท่ีดําเนินการ    
เทศบาลตําบลบานกลาง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน         

๖.วิธีดําเนินการ     

         6.๑ ขออนุมัติดําเนินกิจกรรม   
 6.๒ กําหนดแนวทางและวิธีการคัดเลือก ของแตละประเภท 
        (๑) ประชาชนตําบลบานกลาง“คนดีศรีบานกลาง” ระดับตําบลจํานวน 1  คน 
        โดยการคัดเลือกคนดีศรีบานกลางของประชาชนในตําบลบานกลาง ดังน้ี                           
  ระดับหมูบาน 
     ๑.๑) หมูบานเสนอช่ือหมูบานละ  1 คน  รวมเปนจํานวน  12 คน   
  (ชาย/หญิง ก็ได) ใหคณะกรรมการระดับตําบลคัดเลือก  
  ระดับตําบล 
     ๑.๒) คณะกรรมการระดับตําบล พิจารณาคัดเลือกคนดีศรีบานกลาง เพียง 1 คน                        
  เปนบุคคลดีเดน “คนดีศรีบานกลาง” 
  (๒) นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล“เด็กดีศรีบานกลาง” จํานวน ๓ คน ไดแก                     
   - โรงเรียนวัดข้ีเหล็ก     จํานวน ๑ คน  
                      - โรงเรียนธนรัตนวิทยา     จํานวน ๑ คน 
                      - โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง  จํานวน ๑ คน  
  โดยโรงเรียนเปนผูคัดเลือกตามกระบวนการในรูปของคณะกรรมการของโรงเรียนฯและ
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูเสนอช่ือ     
  (3) คณะทํางานของเทศบาลตําบลบานกลางลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลประวัติดานบุคคลดีเดน  
ในหมูบานตามท่ีหมูบานเสนอมาเปน POWER POINT เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาในระดับตําบล        
  6.๓ ดําเนินกิจกรรม 
  6.๔ รายงานผลโครงการ 
๗.ระยะเวลาดําเนินการ   



 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

๘.งบประมาณดําเนินการ    
 เบิกจายจากงบประมาณรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
โครงการ“สงเสริมและยกยองคนดี(คนดีศรีบานกลาง)” จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถวน) ต้ังจาย
จากเงินรายได ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) หนา 
79 ตามรายละเอียดคาใชจายแนบทายโครงการนี� 
 
๙.ผูรับผิด๗ชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน  งานนิติการ  
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ    
  10.๑ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหบุคคล ทุกสาขาอาชีพ หนวยงาน องคกรตาง ๆ เห็นคุณคา
ของการทําความดีในชุมชนทองถ่ิน  
  10.๒ เพ่ือประกาศเกียรติคุณแกบุคคล ท่ีทําคุณงามความดีใหเปนแบบอยางท่ีดีในการ
ประพฤติตนในสังคม 
  10.๓ เพ่ือยกยองและใหกําลังใจแกผูประพฤติดี 
  10.๔ เพ่ือสงเสริมใหทองถ่ินไทยมีกิจกรรมสงเสริมคานิยมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ในความ
ซ่ือสัตยสุจริต ใหไดยกยองเชิดชู ไดเผยแพร ใหเปนแบบตอสังคมตอไป 
  10.5 เพ่ือใหประชาชนไดหางไกลจากการทุจริต ไดมีคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝงส่ิงดีๆ
ใหลูกหลานและตนเอง   
 
 

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

ลําดับท่ี 2.4.6 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมยกยองบุคคลสําคัญดานสาธารณสุขมูลฐาน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในประเทศไทยไดนํากลวิธีการสาธารณสุขมูลฐานมาใชในการแกปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย
ต้ังแตป ๒๕๒๑ มาจนถึงปจจุบัน รวมระยะเวลา ๓๗ ป โดยมีเปาหมายหลัก เพ่ือใหประชาชนสามารถแสดง
บทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดลอมและสังคมโดยรวม เพ่ือชุมชนไดอยาง
ย่ังยืนดวยจิตอาสา เต็มใจ มีจิตสํานึกท่ีดี มีความเสียสละและมีศรัทธาในการพัฒนาจากการดําเนินท่ีผานมา
นับวาประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศไดอยางดี รวมท้ังมีการพัฒนาปรับปรุง
รูปแบบ วิธีการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมตามสภาวะการท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงแนวคิดรูปแบบและวิธีการยังคง
ทันสมัย ทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาวะส่ิงแวดลอมท่ีเปนภัยตอสุขภาพตางๆ และทันตอการเปล่ียนแปลง
ของโลก จนเปนท่ียอมรับและกลาวขวัญของนานาอารยประเทศ ท้ังน้ีไมเพียงแตความสําเร็จในดานการแกไข
ปญหาสาธารณสุขเพียงเทาน้ี แตยังคงชอบใหการยอมรับดานแนวคิดจิตอาสาซ่ึงยังคงสามารถดํารงแนวคิดน้ีได
ไมเปล่ียนแปลง รวมท้ังจะเปนแนวคิดหลักในการแกไขปญหาสาธารณสุขไทย ท้ังน้ีความสําเร็จตางๆ ไม
สามารถเกิดข้ึนได ถาขาดกลุมบุคคลท่ีเรียกตนเองวา “อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน” หรือ อสม. ซ่ึง
นับไดวาเปนเคร่ืองจักรสําคัญในการขับเคล่ือนงานสาธารณสุขมูลฐานใหเปนรูปธรรม รวมท้ังสามารถนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับชุมชน ทองถ่ิน ไดโดยไมหวังผลตอบแทนใด  ๆ
 กระทรวงสาธารณสุขระลึกอยูเสมอวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน มีความสําคัญตอการ

พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนเปนอยางย่ิง จึงมีการสงเสริมการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบานอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีเม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๖ คณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดใหวันท่ี ๒๐ 



มีนาคม ของทุกปเปนวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ เพ่ือยกยองและเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีอุทิศตนและสราง

ผลงานดีเดน ในการชวยเหลือประชาชนในชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองดานสุขภาพได 

 เทศบาลตําบลบานกลางไดตระหนักและเห็นความสําคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   

จึงไดจัดทําโครงการเชิดชูเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานยาวนานในตําบลบานกลาง ข้ึน      เพ่ือ

ยกยองเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกําลังใจ ใหแกบุคคลผูอุทิศตนเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมา

อยางตอเน่ืองยาวนาน ตลอดจนสงเสริมการเปนแบบอยางท่ีดีดานจิตอาสา ชวยเหลือสังคม อยาไมยอทอเปน

เวลานานตอเน่ือง ใหบุคคลรุนหลังไดนําเปนตนแบบการทํางานได 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.๑ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกําลังใจ ใหแกบุคคลผูอุทิศตนเปนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานมาอยางตอเน่ืองยาวนาน 
 3.๒ เพ่ือสงเสริมการเปนแบบอยางท่ีดีดานจิตอาสา ชวยเหลือสังคม อยาไมยอทอเปนเวลานาน
ตอเน่ือง ใหบุคคลรุนหลังไดนําเปนตนแบบการทํางาน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานท่ีมีอายุงานเกิน ๓๐ ป ข้ึนไป และประธานอาสาสมัคร

สาธารณสุข ตําบลบานกลาง 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 - พ้ืนท่ีตําบลบานกลาง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.๑ จัดประชุมประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมเชิดชู
เกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานยาวนานในตําบลบานกลาง 
 6.2 คนหาประวัติการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานท่ีมีอายุการทํางานเกิน ๓๐ ป
ข้ึนไป 
 6.3 จัดทําปายไวนิลเชิดชูเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานยาวนานในตําบลบานกลาง 
 6.4 จัดทําใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือมอบใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ท่ีมีอายุการทํางาน
เกิน ๓๐ ปข้ึนไป 
 6.๕ มอบใบเกียรติคุณ  
 6.๖ สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 



 ใชงบประมาณตามพ.ศ.2561 - 2564 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑0.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีขวัญและกําลังใจในการทํางานเพ่ือสงเสริมสุขภาพให
ประชาชนในครอบครัว ชุมชน และสังคม มีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ 
 10.2 ประชาชนไดเห็นคุณประโยชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการชวยเหลือสังคม
อยาไมยอทอ เปนตนแบบท่ีดีแกเยาวชนในอนาคตตอไป 
 

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

ลําดับท่ี ๓.๑.12 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ      
มุมคุณธรรมตําบลบานกลาง  

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
เทศบาลตําบลบานกลาง  รวมกับศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)ไดรวมกันพัฒนาองคความรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม ส งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองคความรู  ในดานการเสริมสรางพฤติกรรมทาง
คุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงคของสังคมไทย  ประสาน  และสนับสนุนใหเกิดเครือขายขององคกรดานการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสนับสนุนการเสริมสรางพฤติกรรมทางคุณธรรม  จริยธรรม ท่ี
พึงประสงคของสังคมไทยผานส่ือสารสนเทศ และส่ือสาธารณะ ท้ังน้ี ศูนยคุณธรรมไดสนับสนุนส่ือท่ีใหความรู
เชิงคุณธรรม จริยธรรมตางๆใหแกเครือขาย  อาทิ หนังสือ เอกสารเผยแพรความรู ซีดี วีซีดี เพ่ือรวมสงเสริม
และสนับสนุนองคความรูดานคุณธรรม จริยธรรมใหแพรขยายมากข้ึนในสังคม   
         เทศบาลตําบลบานกลางเห็นวาการนําส่ือความรูตาง  ๆท่ีมีอยู เชน หนังสือ เอกสารเผยแพรความรู ซีดี 
วีซีดี ฯลฯ เผยแพรจะเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะชวยเผยแพรความรูและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย
จึงไดจัดทํา “มุมคุณธรรมเทศบาลตําบลบานกลาง” เพ่ือชวยใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูมาติดตาม
งานราชการเทศบาล และผูสนใจท่ัวไปสามารถเขาถึงขอมูลความรูไดอยางสะดวก  รวดเร็วและประหยัดมาก
ย่ิงข้ึน 



๓. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือสงเสริมการอาน ของผูบริหาร พนักงาน เจาหนาท่ี ประชาชนและผูสนใจ 
๒) เพ่ือเผยแพรความรูดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเขาถึงขอมูลความรูดานคุณธรรม

จริยธรรมไดอยางสะดวก รวดเร็ว และประหยัด 
๓) เพ่ือสรางแหลงเรียนรู คนหาขอมูลดานคุณธรรมฯ  
๔) เพ่ือสรางความรวมมือในการทํางานดานคุณธรรมฯ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต   
คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจาหนาท่ี นักเรียน เยาวชน ประชาชนผูมาติดตอ

ราชการเทศบาล 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ     
ศูนยบริการรวมตําบลบานกลาง อาคารช้ัน ๑ สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 
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๖.วิธีดําเนินการ     
๑) เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดต้ัง “มุมคุณธรรม” 
๒) แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  
๓) จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน 
๔) ติดตามและประเมินผล 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ                                                                                                     
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

๘. งบประมาณดําเนินการ    
ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ      
กองวิชาการและแผนงาน  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ    
๑) ผูบริหาร พนักงาน เจาหนาท่ี ประชาชนและผูสนใจ ไดรับความรูดานการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมเขาถึงขอมูลความรูดานคุณธรรมจริยธรรมไดอยางสะดวก รวดเร็ว และประหยัด  
๒) เปนแหลงเรียนรู คนหาขอมูลดานคุณธรรมฯ  

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

ลําดับท่ี ๓.๑.13 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ      
 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และประชาสัมพันธเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
          สังคมโลกทุกวันน้ีมีการติดตอส่ือสารกันอยางกวางขวาง ไมวาจะเปนการติดตอดวยตนเองหรือ

ติดตอทางโทรศัพท ทางอินเทอรเน็ต ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลท่ีสําคัญ ซ่ึงคนสวนใหญใชในการ

ติดตอส่ือสารรองลงมาจากภาษาจีน อยางไรก็ตามแมวาภาษาอังกฤษจะเปนภาษาท่ีจําเปนในยุคปจจุบันแต

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของคนไทยโดยเฉล่ีย จากคะแนน TOEFL iBT กับประเทศอ่ืนในอาเซียน 

(ยกเวนบรูไน) พบวาคะแนน TOEFL iBT เฉล่ียของไทยในป 2553 อยูท่ี 75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 

คะแนน สูงกวาประเทศเพ่ือนบานอยางกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนามเทาน้ัน แตยังตํ่ากวาประเทศคูแขง

สําคัญในอาเซียนอยางสิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย  

          สะทอนใหเห็นวาบุคลากรไทยยังมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนา ระดับความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษใหสูงข้ึน เพราะในปพ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยจะกาวสูประชาคมอาเซียน ดังน้ันการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษใหกับประชาชน ไมเพียงแตจะเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับชาติอาเซียนอ่ืนๆ



แลวยังเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศใหเขามา

ลงทุนในไทยเพ่ิมข้ึนอีกดวย 

          เทศบาลตําบลบานกลาง จึงไดจัดโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและประชาสัมพันธ        

เพ่ือใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

ตลอดจนเจาหนาท่ี และประชาชนท่ัวไป ไดมีความรู ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษติดตอส่ือสารไดตาม

สถานการณ เหมาะสมกับบุคคลท่ัวไป และเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษ ใหเปนภาษาท่ีสองท่ีมีความสําคัญตอไป  

๓. วัตถุประสงค 
 ๑.เพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงาน เจาหนาท่ี และประชาชนตําบลบานกลาง  

 ๒. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานไดตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตประจําวัน  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต   
 คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจาหนาท่ี และประชาชนท่ัวไป ท่ีสนใจ   

จํานวน ๔๐ คน โดยมีวิทยากรผูเช่ียวชาญมาอบรมใหความรู ฝกสนทนาในภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ     
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานกลาง สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 
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๖.วิธีดําเนินการ     
๑) เสนอขออนุมัติโครงการ 

๒) ประชาสัมพันธ เชิญชวนผูสนใจเขารวมโครงการ 

๓) สรุปรายช่ือ –จํานวนผูสมัคร ใหทางวิทยากรไดรับทราบ เพ่ือจัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียน 

๔) เร่ิมเปดคอรสเรียน ทีมวิทยากรประเมินผลกอนเรียน (Pre-test) กอนเรียน และประเมินผล

          หลังจบคอรส(Post-test) อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จํานวน ๑๐ วัน ๒๐ ช่ัวโมง 

5) ทีมวิทยากรสรุปผลการดําเนินโครงการสงใหเทศบาล(หนวยงานท่ีดําเนินกิจกรรม) 

6) สรุป-รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ                                                                                                     
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

๘. งบประมาณดําเนินการ    



เบิกจายจากงบประมาณแผนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

ประเภทงบประมาณรายจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน จํานวน ๒๐,๐๐๐  

บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 

๙. ผูรับผิดชอบ      
งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ    
 ๑. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจาหนาท่ี และประชาชน ไดรับความรู มีทักษะการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษเปนอยางดี กอนเขาสูประชาคมอาเซียน  

 ๒. ผูเขารับการอบรมสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐานกับชาวตางชาติ ตามสถานการณท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันไดอยางเขาใจ   

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

ลําดับท่ี ๓.๑.๑                                                        

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
         โครงการสงเสริมความรูดานกฎหมาย (กฎหมายรายเดือน)  

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  ในสภาพความเปนจริงของสังคม ประชาชนสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจในกฎหมาย อัน
กอใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน อันนํามาซ่ึงความไมเปนธรรมทางสังคม การท่ีจะทําใหเสมอภาค
กันในกฎหมาย โดยประชาชนไดรับความคุมครองทางกฎหมายท่ีเทาเทียมกันน้ัน รัฐจะตองดําเนินการให
ประชาชนไดรับรูถึงสิทธิและหนาท่ีของตน การมีความรูทางกฎหมายเปนส่ิงจําเปนแกการดํารงชีพ การ



ประกอบอาชีพ และการตรวจสอบการทํางาน โดยเฉพาะเร่ืองการใหความรูเก่ียวดวยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ ควบคูกับคุณธรรม จริยธรรม  
  ตามความพระราชบัญญัติกําหนดแผนละข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 บัญญัติไววา ใหเทศบาลเมืองพัทยา 
และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนของตนเองดังน้ี มาตรา16(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และมาตรา16(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยกําหนดใหเทศบาลตําบลบานกลางตองมีหนาท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี13) พ.ศ.2552 มาตรา50ไดบัญญัติไววา ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาล
ตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปน้ี มาตรา50(1)รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และ
มาตรา50(9) หนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล ไดกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ดวยการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานกลางน้ัน ตองรักษาความ
สงบเรียบรอยของประชาชน และตองปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีและเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ การใหบริการใหคําปรึกษา
และการรับฟงปญหาดานกฎหมาย ตลอดจนการเผยแพรขอมูลขาวสาร เปนสวนหน่ึงในการสงเสริมประโยชน
สุขและรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนตําบลบานกลาง 
  เทศบาลตําบลบานกลาง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลพ่ีนองประชาชนให
อยูดีมีสุขต้ังแตเกิดจนเสียชีวิต จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการใหความชวยเหลือบริการดานกฎหมายแก
ประชาชนเก่ียวดวยเร่ืองเยาวชนและครอบครัวจึงไดจัดต้ังศูนยกฎหมายชุมชนเทศบาลตําบลบานกลาง  เพ่ือ
เปนการใหความชวยเหลือบริการดานกฎหมายแกประชาชน ไดจัดต้ังคลินิกกฎหมายบริการประชาชน  ซ่ึงเปน
การรวมมือกับสํานักงานอัยการจังหวัดลําพูน ไดจัดต้ังศูนยไกลเกล่ียกอนฟองกระจายความยุติธรรม สูชุมชน
(โครงการศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทชุมชนตําบลบานกลาง) โดยเปนการรวมมือจากศาลจังหวัดลําพูน  และได
จัดต้ังศูนยเผยแพรกฎหมายเยาวชนและครอบครัว โดยความรวมมือจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ลําพูน ซ่ึงศูนยบริการประชาชนท้ังส่ีหนวยขางตนตางมีวัตถุประสงคหน่ึงรวมกันในการใหความชวยเหลือทาง 
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ระเบียบ กฎหมายตอประชาชน การเผยแพรความรูดานกฎหมาย และดําเนินการไกลเกล่ียประนีประนอมขอ
พิพาทกอนฟอง เพ่ือความสมานฉันท น้ัน 

 เพ่ือเปนการกระจายความรู ความเขาใจทางระเบียบกฎหมาย ควบคูกับแนวทางจริยธรรม คุณธรรม 
จึงควรดําเนินการเสริมสรางใหความรูคูกับประชาชน รวมถึงพนักงานเจาหนาท่ี และจัดทําคูมือเก่ียวดวย
กฎหมายใหแกประชาชนไดรับความรู ความเขาใจ และวิธีปฏิบัติตาม                 

3.วัตถุประสงค 
  1.สรางความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายเบ้ืองตนท่ีควรทราบใหแกประชาชน เพ่ือขจัดความไมรู
กฎหมาย และการถูกเอารัดเอาเปรียบกันในทางกฎหมายและแกไขปญหากฎหมายของชุมชน รวมท้ังให
คําแนะนําเก่ียวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนชวยเหลือทางกฎหมาย 



  2.เพ่ือสรางความรูความเขาใจในกฎหมายท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแก
บุคลากรของเทศบาลตําบลบานกลาง ใหมีความรู และความเขาใจในกฎหมายท่ีจําเปน 
  3.เพ่ือบริการประชาชนใหเขาถึงขอมูลขาวสารดานกฎหมาย รวมถึงกฎหมายดานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของแกประชาชนและพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลบานกลาง ท่ีควรไดรับรูและรับทราบ 
  4.เผยแพรความรูดานกฎหมายใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง ไดมีความรู ความ
เขาใจกฎหมายท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวัน หรือกฎหมายท่ีมีการบัญญัติหรือตราข้ึนใหม ใหแกประชาชนตําบล
บานกลาง เพ่ือใหประชาชนไดรับคําปรึกษาดานกฎหมายในเบ้ืองตนโดยไมเสียคาใชจาย 
  5.เพ่ือเปนการประสานงานรวมกันหนวยงานตางๆ เชน ศาลจังหวัดลําพูน ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และสํานักงานอัยการจังหวัดลําพูน เปนตน สนับสนุนนํามาซ่ึงวิธีการประนอมขอพิพาทหรือ
กระบวนการยุติธรรม มาใชลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน ลดระยะเวลาและภาระ
คาใชจาย ในการบริหารงานรวมท้ัง ยุติความขัดแยงและสรางความสมานฉันทปรองดองใหเกิดข้ึนในสังคม 
  6.สงเสริมการมีสวนรวม ในการประสานงานหนวยงานตางๆในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให
ถึงความสําคัญและประโยชนของการประนอมขอพิพาทหรือกระบวนการยุติธรรม  
  7.เพ่ีอสงเสริมและนําระบบไกลเกล่ียประนอมขอพิพาทในระดับพ้ืนท่ีมาใชในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการยุติธรรม กอนถึงช้ันพนักงานสอบสวน ช้ันอัยการ ช้ันกอนระหวางพิจารณาและหลักการพิจารณา
ของศาลยุติธรรม 
  8.เพ่ือสงเสริมและพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินการไกลเกล่ีย ประนอมขอ
พิพาทอยางเปนระบบตอเน่ืองตามวัตถุประสงคของการจัดต้ังศูนยกฎหมายชุมชนเทศบาลตําบลบานกลาง และ
ไดจัดต้ังคลินิกกฎหมายบริการประชาชน และไดจัดต้ังศูนยไกลเกล่ียกอนฟอง ถือเปนการกระจายความ
ยุติธรรมสูชุมชน (โครงการศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทชุมชนตําบลบานกลาง) 
 
4.เปาหมาย 
  3.1 คณะผูบริหาร พนักงานราชการและบุคลากรของเทศบาลตําบลบานกลาง 
  3.2 ผูนําชุมชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง 
  3.3 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานกลางและประชาชนโดยท่ัวไป รวมถึงประชาชนท่ีมี
         ปญหาขอสงสัยในขอกฎหมายตาง  ๆและมีขอพิพาทปญหาท่ีเกิดข้ึน   
 
 
 

105 

5. พื้นท่ีดําเนินการ     
 ณ เขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง 

๖.วิธีดําเนินการ     
 ๑.จัดทําและขออนุมัติโครงการ 
 ๒.ศึกษา คนควาขอมูล และจัดเตรียมขอมูลดานตาง  ๆของระเบียบกฎหมาย 
 3.ดําเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีการจัดเอกสารความรูดานกฎหมาย(กฎหมายรายเดือน) เพ่ือ
เผยแพร เดือนละ 1 ฉบับ 
 4.ประชาสัมพันธเอกสาร/ขอมูลตามโครงการตอผูนําองคกร พนักงานราชการและบุคลากรของ
เทศบาลตําบลบานกลาง ผูนําชุมชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลางและประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานกลาง



และประชาชนโดยท่ัวไป โดยปดประกาศไว ณ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลบานกลาง บอรด
ประชาสัมพันธหมูบาน และบอรดประชาสัมพันธเทศบาลตําบลบานกลาง 
 5.สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผล 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

๘. งบประมาณดําเนินการ    
ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ      
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ    
 ๑.ประชาชนไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายในเบ้ืองตนท่ีควรทราบ เพ่ือขจัดความไมรู
กฎหมายของประชาชน และการถูกเอารัดเอาเปรียบกันในทางกฎหมายและแกไขปญหากฎหมายของชุมชน 
รวมท้ังไดรับคําแนะนําเก่ียวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนชวยเหลือทางกฎหมาย 
 2.ประชาชนไดรับความรูในกฎหมายท่ีจําเปนและท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวัน หรือขอมูลขาวสารของ
ราชการ หรือขอกฎหมายในดานตางๆ รวมถึงไดรับการใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําเก่ียวกับการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพตลอดจนไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย 
 3.ประชาชนไดเขารักการบริการไดอยางเขาถึงขอมูลขาวสารดานกฎหมาย รวมถึงกฎหมายดานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของแกประชาชนและพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลบานกลาง ท่ีควรไดรับรูและรับทราบ 
 4.บุคลากร พนักงานเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลบานกลาง ไดรับความรูเก่ียวกับกฎหมายเก่ียวกับ
ชีวิตประจําวันหรือขอมูลขาวสารราชการ หรือขอกฎหมายในดานตางๆ และสามารถใหคําแนะนําขอระเบียบ 
กฎหมายใหแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลางได 
 5.เกิดความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลบานกลาง ศาลจังหวัดลําพูน ศาลเยาวชนและครอบครัว 
และสํานักงานอัยการจังหวัดลําพูน ในการดําเนินการเผยแพรกฎหมาย การใหความชวยเหลือ การไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาท   
 6.ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการของเทศบาลตําบล  บานกลางหรือ
หนวยงานราชการตาง  ๆตามชองทางเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ  
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 7.คณะผูบริหาร พนักงานราชการและบุคลากรของเทศบาลตําบลบานกลาง ไดนําความรูดาน
กฎหมายไปใชประโยชนได และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลางไดทราบและไดรับคําปรึกษาทางดาน
กฎหมายในเบ้ืองตนโดยไมเสียคาใชจาย 
 
 8.ประชาชนไดรับทราบและไดเขาถึงประโยชนในการใชบริการของศูนยกฎหมายชุมชนเทศบาลตําบล
บานกลาง คลินิกกฎหมายบริการประชาชน และศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทชุมชนตําบล บานกลาง 

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

ลําดับท่ี ๓.๑.15 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     
โครงการสงเสริมการอานความรูในหองนํ้า (Toylede knowledge) 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  



จากการสํารวจสถิติการอานหนังสือของคนไทย ดานการใชเวลาอานหนังสือโดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ในป ๒๕๔๘ พบวา คนไทยอานหนังสือ ๓๕.๕ ลานคน ขณะท่ีมีผูไมอานหนังสือ ๒๒.๔ ลานคนหรือ
เกือบ ๔๐% คนไทยใชเวลาอานหนังสือเฉล่ียวันละ ๑.๕๙ ช่ัวโมง โดยมีอัตราการอานหนังสือเฉล่ีย ๕ เลม/คน/
ป สาเหตุท่ีไมอานหนังสือ เพราะชอบฟงวิทยุ ดูทีวีมากกวา ขณะท่ีเด็กมีอายุ ๑๐ -๑๔ ป ระบุเหตุผลวา ไมชอบ
อาน และไมสนใจ จํานวน ๖๐% ซ่ึงในกลุมผูอานหนังสือน้ัน สวนใหญอานหนังสือพิมพ ๖๖% รองลงมาคือ
อาน นวนิยาย - การตูน - หนังสืออานเลน ๔๔.๖% และอานตําราเรียนตามหลักสูตร ๔๐% 
           สําหรับผูไมอานหนังสือ ๒๒.๔ ลานคน เพศชาย ๑๐.๑ ลานคน และเพศหญิง ๑๒.๓ ลานคน สวน
ผูอานหนังสือ ๒๕.๔ ลานคน มีการอานหนังสือพิมพสูงท่ีสุด  หากเทียบกับตางประเทศ ชาวสิงคโปรอาน ๑๗ 
เลม ตอคนตอปและสหรัฐอเมริกา ๕๐ เลม ตอคนตอป 
           เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเพ่ิมพูนความรู และสรางนิสัยรักการอานใหกับ
พนักงาน ลูกจาง ตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีตองการใหประชาชนชาวไทยสนใจในการอานหนังสือมากข้ึน แต
ในชวงเวลาของการทํางาน ทําใหไมสามารถอานหนังสือไดอยางเต็มท่ี ดังน้ันชวงเวลาท่ี เหมาะสม คือ การทํา
ธุระสวนตัวในหองนํ้า เปนชวงเวลาท่ีรางกาย และสมอง จะไดผอนคลายช่ัวขณะหน่ึง 
          ดังน้ัน งานประชาสัมพันธ สํานักปลัด จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอาน แกเจาหนาท่ีพนักงาน 
ลูกจางของเทศบาล ตลอดจนประชาชนผูท่ีมาติดตอราชการกับเทศบาล ไดรับทราบ โดยนํา ขาวสาร สาระนารู 
จากหนังสือพิมพสวนกลาง หนังสือพิมพทองถ่ิน และขาวประชาสัมพันธจาก หนวยงานราชการตาง  ๆนํามาใส
ไว ในหองนํ้าผูหญิง และผูชาย 

๓ วัตถุประสงค   
๑.  เพ่ือสงเสริม ใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจาหนาท่ี ตลอดจน ประชาชน 

ท่ีมาติดตอราชการ เล็งของการอานหนังสือ  
๒.  เพ่ือใหผูอาน ไดรับทราบขอมูล ขาวสาร สาระความรู ท่ีนํามาเผยแพร 
๓. เพ่ือนําขาวสาร สาระความรู ในหนังสือพิมพท่ีเทศบาลจัดซ้ือ และไมใชแลว มาใชใหเกิด 

ประโยชนมากข้ึน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง ของเทศบาลตําบลบานกลาง และ

ประชาชนท่ีมาติดตอราชการ 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ                                                                                                          
   อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 

109 

๖.วิธีดําเนินการ   
๑.  เสนอขออนุมัติโครงการ  
๒.  จัดเตรียมเอกสาร ขาวสาร สาระนารู ของหนวยงานตาง  ๆและหนังสือพิมพ 
๓.  ดําเนินการติดต้ังบอรด พรอมเอกสาร ในหองนํ้า  
๔.  เปล่ียนขาวสารสาระความรู ทุกวันจันทร 
๕.  ติดตามและประเมินผล 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ   
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 



๘. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ (ใชหนังสือพิมพเกาท่ีอานแลวมาตัดปะในสวนของความรูท่ีควรทราบ และเปน

แนวทางปฏิบัติกับชีวิตประจําวัน)      

๙. ผูรับผิดชอบ     
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลบานกลาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ    
    - ประเมินจากแบบสอบถามความพึงใจของกลุมเปาหมาย 

๑.  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจาหนาท่ี ตลอดจนประชาชนท่ีมาติดตอราชการ 
หันมาใหความสําคัญของการอานหนังสือ 

๒.  ผูอานไดรับทราบขอมูล ขาวสาร สาระความรู ท่ีนํามาเผยแพร 
๓.  ไดใชประโยชนจากส่ิงของท่ีเหลือใช ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  
                                                                                                                              

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

ลําดับท่ี ๓.๑.16 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการสงเสริมการอานในหมูบาน 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
    การอานคือ การรับรูขอความในการเขียนของตนเองหรือของผู อ่ืนรวมถึงการรับรูความจาก
เคร่ืองหมายและสัญลักษณตางๆ การรับรูขอความเขาใจเร่ืองราวหรือไดรับรสความบันเทิงใจ ตรงตาม



จุดประสงคของผูเขียนเปนการอานท่ีดีและไดประโยชนอยางแทจริง “การอานทําใหคนเปนคนโดยสมบรูณ ”
เปนคํากลาวของ เซอร ฟรานซิส เบคอน นักปรัชญาชาวอังกฤษ แสดงใหเห็นวาการอานเปนส่ิงสําคัญสําหรับ
มนุษย เพราะมนุษยจะไมสามารถเปนมนุษยไดอยางสมบรูณแบบหากปราศจากการอาน ซ่ึงเปนหน่ึงในส่ีของ
ทักษะทางภาษาท่ีจําเปนตองฝกฝนอยูเสมอ และสามารถฝกฝนไดเร่ือยๆ ตามวัย และประสบการณไมมีวัน
ส้ินสุด เปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหมนุษยไดรับความคิด ความรูและบันเทิงมีผลตอชีวิตและจิตใจของมนุษยให
เจริญย่ิงข้ึน      
 ชีวิตของคนแตละคนยอมตองเก่ียวของผูกพันกับสังคม คือ กลุมคนอยางหลีกเล่ียงไมได ไมมีใครท่ีจะ
อยูไดโดยปราศจากสังคมและการอยูรวมกันกับผูอ่ืน ซ่ึงจะตองมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน มีการแลกเปล่ียน
ความรู ความคิด ความสนใจ เพ่ือให สังคมเกิดความสงบสุขและพัฒนาไปขางหนาอยางแทจริง การ
ติดตอส่ือสารดานการสนทนาและอานขอเขียนของกันและกันสําหรับสังคมปจจุบันซ่ึงเปนสังคมใหญท่ี
เจริญเติบโต และเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การติดตอกันโดยการพบปะสนทนายอมเปนไปวงจํากัด ดังน้ัน การ
ส่ือสารโดยการอานจึงมีความสําคัญมาก นอกจากน้ีผูอานจํานวนมากตองการเพ่ือแสวงหาความรูและความ
บันเทิงจากหนังสือดวย 
 การอานนอกจากกอใหเกิดการพัฒนาความรู ความคิด ของคนใหเพ่ิมพูน ทันตอเหตุการณ เพ่ิมระดับ
สติปญญาใหสูงข้ึน เปนประโยชนตอตนเอง ท้ังในการแกไขปญหาตางๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานเปนรูปแบบหน่ึงในการสงเสริมความสนใจในการอานใหตอเน่ือง และเปนการปลูกฝง
การรักการอานใหแกประชาชนตําบลบานกลาง เทศบาลตําบลบานกลาง ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
อานและการปลูกฝงนิสัยรักการอาน ซ่ึงเปนฐานสรางสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู จึงไดจัดทําโครงการ
สงเสริมการอานในหมูบานข้ึน  

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือเปนแหลงศึกษาหาความรูแกเด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลบานกลาง 
๒. เพ่ือสงเสริมความรูดานการอาน และสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชนแก เด็ก เยาวชน 

และประชาชนตําบลบานกลาง 
๓. เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในตําบลบานกลางไดนําความรูตางๆ ท่ีไดจาก

การศึกษา คนความาพัฒนาการเรียนรู และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตท่ีดีข้ึน รูจักการแกไขปญหาอยาง
เปนระบบ 
      ๔. เพ่ือสงเสริมการอานใหแกเด็ก และเยาวชน ประชาชนตําบลบานกลางใหเปนไปอยางตอเน่ือง 
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๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
จัดซ้ือหนังสือพิมพรายวันไวสําหรับท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน วันละ ๑ ฉบับ/หมูบาน 

จํานวน ๑๒ หมูบานในตําบลบานกลาง 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ     
๑๒ หมูบานในตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 

๖.วิธีดําเนินการ 
          -เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการ 
 -ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม 



 -ดําเนินการตามโครงการ 
 -สรุปประเมินผลและรายงานผลดําเนินงาน 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
  - ไมใชงบประมาณ     

๙. ผูรับผิดชอบ      
กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลบานกลาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑.เด็ก เยาวชนและประชาชนในตําบลบานกลางไดศึกษาคนควาหาความรู 

  ๒.เด็ก เยาวชน และประชาชนในตําบลบานกลาง มีความรักการอานและใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน หลีกเล่ียงอบายมุขท้ังปวง 
  ๓.เด็ก เยาวชน และประชาชนในตําบลบานกลาง ไดนําความรูตางๆ ท่ีไดจากการศึกษา
คนควาหาความรูมาพัฒนาตนเอง และปรับใชตอการดําเนินชีวิตท่ีดีข้ึน รูจักการแกไขปญหาอยางเปนระบบ 
  ๔.เด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลบานกลาง ไดอาน ศึกษา คนควาหาความรูไดอยาง
ตอเน่ือง และไดรับขอมูลขาวสารทันตอเหตุการณ 
  
                                                                                                                              

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

ลําดับท่ี ๓.1.17 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการเผยแพรขอมูลจัดซ้ือจัดจาง 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  



เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลการจัดซ้ือจัดจางตามโครงการตางๆ  โดยมีการเผยแพรผานทางเว็บไซต
ของเทศบาลตําบลบานกลางและบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลบานกลาง ซ่ึงเผยแพรใหประชาชน
ไดรับรูและรับทราบขอมูลของเทศบาล ทราบถึงความซ่ือสัตย สุจริตและโปรงใส 

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือเผยแพรใหประชาชนไดรับรูและรับทราบขอมูลการจัดซ้ือจัดจางอยางมีระบบ ตรวจสอบได ให

เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ     
ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 

๖.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขอขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในแตละเดือนจากกองคลังเทศบาล 
 6.2 จัดทําขอมูลประชาสัมพันธ 
 6.3 ติดบอรดประชาสัมพันธ หนาเทศบาลตําบลบานกลาง  

๗.ระยะเวลาดําเนินการ                                                                                                           
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ      
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลบานกลาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 1.เพ่ือใหประชาชนตําบลบานกลางไดรับรูและรับทราบขอมูลการจัดซ้ือจัดจางอยางมีระบบ 
 2.เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลการจัดซ้ือจัดจางใหประชาชนไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง  

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

ลําดับท่ี 3.2.2     

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     
โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฯลฯ 
การจัดทําแผนพัฒนา กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป และ
แผนการดําเนินงาน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาทองถ่ินในอนาคต  ตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว ใหใชเปนกรอบในการจัดทําแผนการดําเนินงานใหสามารถดําเนินการตอไปได 
และเปนเคร่ืองมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลาง ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดลําพูน แผนพัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน นโยบายการพัฒนาทองถ่ินของผูบริหารทองถ่ิน ฯลฯ ท้ังในดาน
เน้ือหาสาระ กระบวนการ ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559  
 เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานกลาง ท้ังในสวนของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และแผนการดําเนินงาน ท่ีกําหนดไว สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค
และเปาหมายการพัฒนา ตลอดจนเปนการสนับสนุนการพัฒนาในดานตางๆ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ กอง
วิชาการและแผนงาน ฝายแผนงานและงบประมาณ จึงไดจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล
ตําบลบานกลางข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา

ทองถ่ินส่ีป แผนการดําเนินงาน และการจัดทํางบประมาณประจําป 
๒. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงส่ีปท่ีมีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตร

การพัฒนา สามารถแกไขปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือเปนการจัดเตรียมความพรอมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมดําเนินการบรรจุ

ในเอกสารงบประมาณประจําป และนําปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 

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

๕. พื้นท่ีดําเนินการ                                                                                                                   
 ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 

 

 

114 

6.วิธีดําเนินงาน 
 1.การจัดเก็บรวบรวมขอมูล  
 - จัดเก็บขอมูลเก่ียวของ กําหนดประเด็นพัฒนา พิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาฉบับเดิม และรวบรวมปญหา/ความตองการของประชาคมหมูบาน โดยการจัดประชุมเวทีประชาคม
หมูบาน ๑๒ หมูบาน 
 2.การวิเคราะหขอมูลและจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 



 - วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ และจัดทํารางแผนพัฒนา โดยการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง 
 3.การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
 - คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปท่ีจัดทําโดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
 4.การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
 - คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง เสนอรางแผนพัฒนาท่ีผานการเห็นชอบให
นายกเทศมนตรี  

7.ระยะเวลาดําเนินการ                                                                                                       
 ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ   
 50,000 (หาหม่ืนหาพันบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ                                                                                                              
 กองวิชาการและแผนงาน งานงบประมาณ    

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
10.๑ เทศบาลตําบลบานกลางมีแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปและแผนดําเนินงาน ใชเปนกรอบการพัฒนา

ไปสูเปาหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว 
 
 
 

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

ลําดับท่ี 3.2.3 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     
โครงการเทศบาลตําบลบานกลางพบประชาชน 



๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
ตาม พระราชกฤษฎีกาดวยหลักเกณฑและวีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเน้ือหา

เปนการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในการบริหารราชการ คือ 
การบริหารราชการท่ีมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนอง ความ
ตองการของประชาชน และกอใหเกิดผลกระทบในทางท่ีดีการพัฒนาชีวิตของประชาชน โดยมีหลักการสําคัญ 
ตามความหมาย ๗ การอํานวยความสะดวกการตอบสนองความตองการของประชาชน เปนการกําหนด
แนวทางท่ีสวนราชการตองจัดใหมีข้ึนเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนใหไดรับการบริการ โดยเร็ว
ในขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและวิธีการแกไขปญหาได 
สําหรับการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีมีวิธีการท่ีสามารถดําเนินการ
ได เชน การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีการใหบริการดวยระบบเครือขายสารสนเทศ จัดใหมีระบบรับ
ฟงขอรองเรียน มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร การออกหนวยเคล่ือนท่ีใหบริการประชาชน เปนตน 

เทศบาลตําบลบานกลางในฐานะองคการปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจหนาท่ีในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีใหไดรับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจสูงสุด ไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและอํานวยความสะดวกในการใหบริการใหแก
ประชาชนผูรับบริจาค สอดคลองกับมาตรา ๕๒ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงกําหนดจัดทําโครงการเทศบาลตําบลบานกลางพบ
ประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ึน เพ่ือออกหนวยเคล่ือนท่ีและจัดกิจกรรมใหบริการประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีโดยกําหนดจัดกิจกรรมใหบริการประชาชนจากเทศบาลและหนวยงานภายนอก อาทิเชน การแจก
เบ้ียยังชีพ โดยคณะผูบริหารเทศบาล การใหบริการชําภาษีทุกประเภท การจัดประชุมเวทีประชาคมเพ่ือ
ทบทวนแผนพัฒนา รับปรึกษาปญหากฎหมาย รับปรึกษาการย่ืนแบบกอสราง/ดัดแปลง อาคาร รับย่ืนรองขอ
อนุญาตประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๔ การบริการเสริมสวยแตงผม การแจก
พันธุกลาไมสมุนไพร บริการตรวจเช็ค/ซอมบํารุง เคร่ือง เคร่ืองใชไฟฟาและจักรยาน/จักรยานยนต บริการ
รักษาพยาบาลออกหนวยเคล่ือนท่ี การใหบริการ รักษาพยาบาลออกหนวยเคล่ือนท่ี การใหบริการเก่ียวกับภาษี
และทะเบียนรถ พรอมบริการรับประกันภัยบุคลท่ีสาม ตาม พรบ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และบริการการสาธิตการพัฒนาสงเสริมอาชีพ ฯลฯ โดยเนนการมีสวนรวมในเชิงการบูรณาการโครงการรวมกัน
จากทุกฝาย เพ่ือใหบริการประชาชนในตําบลในลักษณะการออกหนวยเคล่ือนท่ีใหบริการ 

๓. วัตถุประสงค 
๑.  เพ่ืออํานวยความสะดวกในดานการบริการแกประชาชนใหเกิดความพอใจสูงสุดในการจัด

กิจกรรมออกหนวยเคล่ือนท่ีใหบริการประชาชนในแตละหมูบาน ตามกระบวนงานใหบริการของเทศบาล
เปนไปตามแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี  
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๒. เพ่ือใหทราบถึง ปญหา/ความความตองการของประชาชนท่ีมาใชบริการ  เปนขอมูลเพ่ือใช
สําหรับการปรับปรุงประบวนงานใหบริการและการปฏิบัติราชการในภาพรวมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

๓.เพ่ือเปนการสรางและสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาล  หนวยงานภายนอก และ
ประชาชน ใหแนนแฟนย่ิงข้ึน เอ้ือตอการติดตอประสารความรวมมือในทุกระดับ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  



จัดกิจกรรมออกหนวยเคล่ือนท่ีใหบริการประชาชน จํานวน ๑๒ หมูบานตามแผนปฏิบัติการ 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ                                                                                                               
    ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 

๖.วิธีดําเนินการ   
๖.๑ รางโครงการและเสนอผูบริหารเทศบาล อนุมัติโครงการ 
๖.๒ ประสานความรวมมือจากหนวยงานภายในและภายนอก ในการจัด กิจกรรมบูรณาการ

รวมกัน  
๖.๓ จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติงานใน ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย      
๖.๔ ประขาสัมพันธการจัดโครงการผานส่ือตาง  ๆใหประชาชน ใหทราบอยางกวางขวาง    
๖.๕ จัดกิจกรรมตามโครงการ ดังน้ี  
- การแจกเบ้ียยังชีพ โดยคณะผูบริหาร จากกองสวัสดิการสังคม                   
- การรับชําระภาษีทุกประเภท จากกองคลัง                  
- การรับปรึกษาย่ืนแบบกอสราง/ดัดแปลงอาคาร จากกองชาง    
- การรับปรึกษาปญหากฎหมาย จากกองวิชาการและแผนงาน    
- การรับย่ืนเร่ืองขออนุญาตประกอบกิจการและพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

จากกองสาธารณสุขและ  ส่ิงแวดลอม  
- การบริการเสริมสวย แตงผม จากกองสาธารณสุขและ ส่ิงแวดลอม และชมรมเสริมสวยแตงผม

ตําบลบานกลาง 
- การมอบอุปกรณสําหรับท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน รับสมัครนักเรียนและประชาสัมพันธ

กิจกรรมทางการศึกษา จาก กองการศึกษาและโรงเรียนบานกลางวิทยานุกุล   
- การบริการตรวจเช็ค/ซอมบํารุง เคร่ืองใชไฟฟา และรถจักรยาน/จักรยานยนตจากวิทยาลัยอาชีพ

ปาซาง-ศูนย การเรียนรูประตูโขง 
- การแจกพันธกลาไมสมุนไพร จากศูนยเพาะพันธุกลาไม เชียงใหม/ลําพูน   
- การใหบริการเก่ียวกับภาษีและทะเบียนรถ จากสํานักงาน ขนสงจังหวัดลําพูน 
- การบริการรับประกันภัยบุคคลท่ีสาม ตาม พรบ. คุมครอง  
- ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ จากบริษัทกลางคุมครอง ผูประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาลําพูน

  
- การจัดนิทรรศการสาธิตกิจกรรมพัฒนาสงเสริมอาชีพ และจัดแสดงส่ือเรียนรูเคล่ือนท่ี จากศูนย

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาคามอัธยาศัย อําเภอเมืองลําพูน  
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- การจัดการประชุมเวทีประชาคมหมูบาน เพ่ือทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาสามป จากกองวิชาการ
และแผนงานและทุกกอง  

- ประเมินผลโครงการ จากการสุมตัวอยางสอบถามความคิดเห็นประชาชนผูมารับบริการ 



๗.ระยะเวลาดําเนินการ          
 ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564 

๘. งบประมาณดําเนินการ   
120,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถวน)       

๙. ผูรับผิดชอบ                                                                                                                    
   กองวิชาการและแผนงาน   งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
๑๐.๑ การประเมินผลประปฏิบัติการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานกลาง  มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน      
๑๐.๒  มีขอมูลเก่ียวกับการวัดผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติราชการของเทศบาล  วาสําเร็จตรงตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ตลอดจนเร่ืองคุณภาพ และความพึงพอใจอยูใน ระบบท่ียอมรับไดหรือไม   
๑๐.๓ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานตางๆ ของการปฏิบัติราชการของ เทศบาล มีประสิทธิภาพ 

และสําเร็จผลเห็นเปนรูปธรรมมากข้ึน เปนไมตามแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี 
๑๐.๔.  ผูบริหารเทศบาลสามารถใชขอมูลจากรายงานสรุปผลปฏิบัติราชการ มาใชกําหนด 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จผลมากย่ิงข้ึน ตรงกับความตองการ
ของประชาชน และแกปญหาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จมากย่ิงข้ึน ตรงกับความตองการของ
ประชาชน และแกไขปญหาความเดือดรอนไดอยางตรงจุด 

๑๐.๕.  ลดโอกาสการเกิดเหตุการณทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 
 
 

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

118 
 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 3.3.8 



๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     
โครงการเทศบาลตําบลบานกลางพบประชาชน 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
ตาม พระราชกฤษฎีกาดวยหลักเกณฑและวีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเน้ือหา

เปนการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในการบริหารราชการ คือ 
การบริหารราชการท่ีมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนอง ความ
ตองการของประชาชน และกอใหเกิดผลกระทบในทางท่ีดีการพัฒนาชีวิตของประชาชน โดยมีหลักการสําคัญ 
ตามความหมาย ๗ การอํานวยความสะดวกการตอบสนองความตองการของประชาชน เปนการกําหนด
แนวทางท่ีสวนราชการตองจัดใหมีข้ึนเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนใหไดรับการบริการ โดยเร็ว
ในขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและวิธีการแกไขปญหาได 
สําหรับการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีมีวิธีการท่ีสามารถดําเนินการ
ได เชน การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีการใหบริการดวยระบบเครือขายสารสนเทศ จัดใหมีระบบรับ
ฟงขอรองเรียน มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร การออกหนวยเคล่ือนท่ีใหบริการประชาชน เปนตน 

เทศบาลตําบลบานกลางในฐานะองคการปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจหนาท่ีในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีใหไดรับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจสูงสุด ไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและอํานวยความสะดวกในการใหบริการใหแก
ประชาชนผูรับบริจาค สอดคลองกับมาตรา ๕๒ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงกําหนดจัดทําโครงการเทศบาลตําบลบานกลางพบ
ประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ึน เพ่ือออกหนวยเคล่ือนท่ีและจัดกิจกรรมใหบริการประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีโดยกําหนดจัดกิจกรรมใหบริการประชาชนจากเทศบาลและหนวยงานภายนอก อาทิเชน การแจก
เบ้ียยังชีพ โดยคณะผูบริหารเทศบาล การใหบริการชําภาษีทุกประเภท การจัดประชุมเวทีประชาคมเพ่ือ
ทบทวนแผนพัฒนา รับปรึกษาปญหากฎหมาย รับปรึกษาการย่ืนแบบกอสราง/ดัดแปลง อาคาร รับย่ืนรองขอ
อนุญาตประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๔ การบริการเสริมสวยแตงผม การแจก
พันธุกลาไมสมุนไพร บริการตรวจเช็ค/ซอมบํารุง เคร่ือง เคร่ืองใชไฟฟาและจักรยาน/จักรยานยนต บริการ
รักษาพยาบาลออกหนวยเคล่ือนท่ี การใหบริการ รักษาพยาบาลออกหนวยเคล่ือนท่ี การใหบริการเก่ียวกับภาษี
และทะเบียนรถ พรอมบริการรับประกันภัยบุคลท่ีสาม ตาม พรบ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และบริการการสาธิตการพัฒนาสงเสริมอาชีพ ฯลฯ โดยเนนการมีสวนรวมในเชิงการบูรณาการโครงการรวมกัน
จากทุกฝาย เพ่ือใหบริการประชาชนในตําบลในลักษณะการออกหนวยเคล่ือนท่ีใหบริการ 

๓. วัตถุประสงค 
๑.  เพ่ืออํานวยความสะดวกในดานการบริการแกประชาชนใหเกิดความพอใจสูงสุดในการจัด

กิจกรรมออกหนวยเคล่ือนท่ีใหบริการประชาชนในแตละหมูบาน ตามกระบวนงานใหบริการของเทศบาล
เปนไปตามแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี  
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๒. เพ่ือใหทราบถึง ปญหา/ความความตองการของประชาชนท่ีมาใชบริการ  เปนขอมูลเพ่ือใช

สําหรับการปรับปรุงประบวนงานใหบริการและการปฏิบัติราชการในภาพรวมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
๓.เพ่ือเปนการสรางและสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาล  หนวยงานภายนอก และ

ประชาชน ใหแนนแฟนย่ิงข้ึน เอ้ือตอการติดตอประสารความรวมมือในทุกระดับ 



๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
จัดกิจกรรมออกหนวยเคล่ือนท่ีใหบริการประชาชน จํานวน ๑๒ หมูบานตามแผนปฏิบัติการ 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ                                                                                                               
    ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 

๖.วิธีดําเนินการ   
๖.๑ รางโครงการและเสนอผูบริหารเทศบาล อนุมัติโครงการ 
๖.๒ ประสานความรวมมือจากหนวยงานภายในและภายนอก ในการจัด กิจกรรมบูรณาการ

รวมกัน  
๖.๓ จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติงานใน ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย      
๖.๔ ประขาสัมพันธการจัดโครงการผานส่ือตาง  ๆใหประชาชน ใหทราบอยางกวางขวาง    
๖.๕ จัดกิจกรรมตามโครงการ ดังน้ี  
- การแจกเบ้ียยังชีพ โดยคณะผูบริหาร จากกองสวัสดิการสังคม                   
- การรับชําระภาษีทุกประเภท จากกองคลัง                  
- การรับปรึกษาย่ืนแบบกอสราง/ดัดแปลงอาคาร จากกองชาง    
- การรับปรึกษาปญหากฎหมาย จากกองวิชาการและแผนงาน    
- การรับย่ืนเร่ืองขออนุญาตประกอบกิจการและพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

จากกองสาธารณสุขและ  ส่ิงแวดลอม  
- การบริการเสริมสวย แตงผม จากกองสาธารณสุขและ ส่ิงแวดลอม และชมรมเสริมสวยแตงผม

ตําบลบานกลาง 
- การมอบอุปกรณสําหรับท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน รับสมัครนักเรียนและประชาสัมพันธ

กิจกรรมทางการศึกษา จาก กองการศึกษาและโรงเรียนบานกลางวิทยานุกุล   
- การบริการตรวจเช็ค/ซอมบํารุง เคร่ืองใชไฟฟา และรถจักรยาน/จักรยานยนตจากวิทยาลัยอาชีพ

ปาซาง-ศูนย การเรียนรูประตูโขง 
- การแจกพันธกลาไมสมุนไพร จากศูนยเพาะพันธุกลาไม เชียงใหม/ลําพูน   
- การใหบริการเก่ียวกับภาษีและทะเบียนรถ จากสํานักงาน ขนสงจังหวัดลําพูน 
- การบริการรับประกันภัยบุคคลท่ีสาม ตาม พรบ. คุมครอง  
- ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ จากบริษัทกลางคุมครอง ผูประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาลําพูน 
- การจัดนิทรรศการสาธิตกิจกรรมพัฒนาสงเสริมอาชีพ และจัดแสดงส่ือเรียนรูเคล่ือนท่ี จากศูนย

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาคามอัธยาศัย อําเภอเมืองลําพูน  
- การจัดการประชุมเวทีประชาคมหมูบาน เพ่ือทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาสามป จากกองวิชาการ

และแผนงานและทุกกอง  
- ประเมินผลโครงการ จากการสุมตัวอยางสอบถามความคิดเห็นประชาชนผูมารับบริการ 
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๗.ระยะเวลาดําเนินการ          
 ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564 



๘. งบประมาณดําเนินการ   
120,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถวน)       

๙. ผูรับผิดชอบ                                                                                                                    
   กองวิชาการและแผนงาน   งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
๑๐.๑ การประเมินผลประปฏิบัติการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานกลาง มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน      
๑๐.๒  มีขอมูลเก่ียวกับการวัดผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติราชการของเทศบาลวาสําเร็จตรงตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ตลอดจนเร่ืองคุณภาพ และความพึงพอใจอยูใน ระบบท่ียอมรับไดหรือไม   
๑๐.๓ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานตางๆ ของการปฏิบัติราชการของ เทศบาล มีประสิทธิภาพ 

และสําเร็จผลเห็นเปนรูปธรรมมากข้ึน เปนไมตามแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี 
๑๐.๔.  ผูบริหารเทศบาลสามารถใชขอมูลจากรายงานสรุปผลปฏิบัติราชการ มาใชกําหนด 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จผลมากย่ิงข้ึน ตรงกับความตองการ
ของประชาชน และแกปญหาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จมากย่ิงข้ึน ตรงกับความตองการของ
ประชาชน และแกไขปญหาความเดือดรอนไดอยางตรงจุด 

๑๐.๕.  ลดโอกาสการเกิดเหตุการณทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 
 
 

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

ลําดับท่ี 3.3.9    



๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     
โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฯลฯ 

การจัดทําแผนพัฒนา กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป และ
แผนการดําเนินงาน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาทองถ่ินในอนาคต  ตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว ใหใชเปนกรอบในการจัดทําแผนการดําเนินงานใหสามารถดําเนินการตอไปได 
และเปนเคร่ืองมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลาง ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดลําพูน แผนพัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน นโยบายการพัฒนาทองถ่ินของผูบริหารทองถ่ิน ฯลฯ ท้ังในดาน
เน้ือหาสาระ กระบวนการ ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559  
 เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานกลาง ท้ังในสวนของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และแผนการดําเนินงาน ท่ีกําหนดไว สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค
และเปาหมายการพัฒนา ตลอดจนเปนการสนับสนุนการพัฒนาในดานตางๆ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ กอง
วิชาการและแผนงาน ฝายแผนงานและงบประมาณ จึงไดจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล
ตําบลบานกลางข้ึน 

๓. วัตถปุระสงค 
๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา

ทองถ่ินส่ีป แผนการดําเนินงาน และการจัดทํางบประมาณประจําป 
๒. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงส่ีปท่ีมีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตร

การพัฒนา สามารถแกไขปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือเปนการจัดเตรียมความพรอมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมดําเนินการบรรจุ

ในเอกสารงบประมาณประจําป และนําปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 

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

๕. พื้นท่ีดําเนินการ                                                                                                                   
 ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 
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6.วิธีดําเนินงาน 
 1.การจัดเก็บรวบรวมขอมูล  



 - จัดเก็บขอมูลเก่ียวของ กําหนดประเด็นพัฒนา พิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาฉบับเดิม และรวบรวมปญหา/ความตองการของประชาคมหมูบาน โดยการจัดประชุมเวทีประชาคม
หมูบาน ๑๒ หมูบาน 
 2.การวิเคราะหขอมูลและจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
 - วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ และจัดทํารางแผนพัฒนา โดยการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง 
 3.การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
 - คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปท่ีจัดทําโดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
 4.การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
 - คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานกลาง เสนอรางแผนพัฒนาท่ีผานการเห็นชอบให
นายกเทศมนตรี  

7.ระยะเวลาดําเนินการ                                                                                                       
 ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ   
 50,000 (หาหม่ืนหาพันบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ                                                                                                              
 กองวิชาการและแผนงาน งานงบประมาณ    

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
10.๑ เทศบาลตําบลบานกลางมีแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปและแผนดําเนินงาน ใชเปนกรอบการพัฒนา

ไปสูเปาหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว 
 
 
 

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



ลําดับท่ี 3.3.10 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
ตามท่ี เทศบาลตําบลบานกลาง ไดจัดทําและประกาศใชแผนพัฒนาเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการ

พัฒนาตําบลในชวงสามปถัดไป ใหสอดคลองเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีวางเอาไว ซ่ึงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ได 
กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมี
สาระสําคัญคือ การแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และแนวทางปฏิบัติในการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีผานมาเทศบาลตําบลบานกลาง ไดดําเนินโครงการพัฒนาตามท่ีบรรจุ
ไว 

เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ วาดวยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และเพ่ือใหการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลางเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามแนวทางทางการบริหารจัดการท่ีดี สามารถใชผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาสามป  เปนขอมูลขาวสารในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาตามท่ีกําหนดไว งานวิเคราะหนโยบายและ
แผน กองวิชาการและแผนงาน จึงจัดทําโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ  

3.วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมาก

ข้ึน เปนไปตามแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี 
๒. เพ่ือใหเกิดขอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา นํามาใชในการปรับปรุง

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
๓. เพ่ือใหการประยุกตใชโครงการพัฒนาท่ีบรรจุในแผนพัฒนาแปลงไปสูการปฏิบัติได อยางเปน

รูปธรรมมากย่ิงข้ึน สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการท่ี
กําหนดไว 

๔.  เพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหารเทศบาลใชในการกําหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทองถ่ินได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนและสนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนไดอยางตรงจุด 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
๑. ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป และกําหนดแนวทางการ

ติดตามและประเมินผลโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ ในรอบหกเดือนแรก  
๒.จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เสนอตอผูบริหารเทศบาลและเพ่ือ

เผยแพร จํานวน ๖๐ เลม 

126 

๕.พื้นท่ีดําเนินการ                                                                                                           
 ตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน 



๖.วิธีดําเนินการ   
๖.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๖.๑.๑  การจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
- จัดเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
๖.๑.๒  การวิเคราะหขอมูลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของและสรุปผล โดยการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและ  

ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลาง  
๖.๑.๓  การนําเสนอผลการดําเนินโครงการ 
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลางรับฟงการ

นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานโครงการจากสวนราชการภายใน และพรอมใหขอเสนอแนะ หรือสุมตรวจ
ติดตามโครงการพัฒนาในเขตพ้ืนท่ี ท้ังโครงการท่ีดําเนินการเสร็จส้ิน และโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 
(เบิกจายตัดป) ตามความเหมาะสม 

๖.๒ การจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและการประชาสัมพันธ
เผยแพร 

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลางรวมกันจัดทํา
รายงานสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เสนอตอผูบริหารเทศบาล ภายในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 และผูบริหารเทศบาลเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาเทศบาล พรอม
ประกาศผลใหประชาชนทราบ  ไมนอยกวา ๓๐ วัน และจัดทําปายประชาสัมพันธสรุปผลการดําเนินโครงการท่ี
สําคัญของเทศบาลเผยแพรใหประชาชนทราบ และประชาสัมพันธผานชองทางอ่ืน  ๆ

๖.๓ การกําหนดแนวทางและการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีบรรจุในแผนพัฒนา 
- จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกลาง

เพ่ือกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผล และติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา ในรอบหกเดือนแรก  
 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ                                                                                                    
 ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564 

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

๙. ผูรับผิดชอบ                                                                                                                   
 กองวิชาการและแผนงาน  
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
๑๐.๑ การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลบานกลางมี ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 



๑๐.๒ มีขอมูลเก่ียวกับโครงการพัฒนาท่ีไดจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนามาใชใน การ
ปรับปรุงกระบวนจัดทํา ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

๑๐.๓ การดําเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา สําเร็จเห็นเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนดไว 

๑๐.๔ ผูบริหารเทศบาลสามารถใชขอมูลจากรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มาใชกําหนดนโยบายการบริหารและ
การพัฒนาทองถ่ินไดอยางประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน ตรงกับความตองการของประชาชน และ
แกไขปญหาความเดือดรอนไดอยางตรงจุด 

๑๐.๕ การบริหารการพัฒนาทองถ่ิน เปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว 

 
 

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

ลําดับท่ี 3.3.11             



๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบาน ในตําบลบานกลาง 

๒. หลักการและเหตุผล  
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลมีภารกิจและอํานาจหนาที่ในการพัฒนาชุมชน 
สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ 
และตาพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เพราะถือวาการ
พัฒนาชุมชน พัฒนาตําบล พัฒนาทองถิ่น และการใหความรูโดยการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาใหกับ
บุคลากรของผูนําทองท่ี ผูนําชุมชนเปนเรื่องท่ีหนวยงานทองถิ่นใหความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะการอบรม
ใหความรูเปนสวนหน่ึงท่ีจะนํามาปรับปรุงประยุกตใชในการพัฒนาองคกร 
  การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสําเร็จไมได หากไมไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน 
หรือผูนําทองถ่ิน การแสวงหาความรวมมือและการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน จึงมีความจําเปนอยางมาก 
เน่ืองจากผูนําทองถ่ินถือเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางย่ิง เปนผูเสียสละเพ่ือชุมชนมีเปาหมายในการทําให
ประชาชนในพ้ืนท่ี ใหมีความอยูเย็น เปนสุข รวมถึง คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน สภาเด็กและ
เยาวชน ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวในชุมชน เน่ืองจากคณะทํางาน
ดังกลาว เปนบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกวาเหมาะสมใหเปนผูปฏิบัติหนาท่ี ท้ังในดานสงเสริมสถาบันครอบครัว
ใหเขมแข็ง การแกไขปญหาความรุนแรง ตอเด็กและสตรี ปองกันการคามนุษยในชุมชน รวมถึง การสงเสริมให
เด็ก เยาวชนและคนในชุมชนไดตระหนักรูในคุณธรรม จริยธรรม เขาใจหลักธรรมคําสอนของศาสนามากข้ึน 
ดังน้ัน การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งไดน้ันตองอาศัยผูนําเปนหลัก เพราะวาความเปนผูนําเปนคุณสมบัติท่ีทุกคน
สามารถเปนได ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับความสามารถของแตละคนในการเรียนรูและพัฒนาเพ่ือดึงเอาศักยภาพภาวะ
ผูนําท่ีมีอยูในตัวออกมาใช ผูนําไมจําเปนตองเกงงานเปนเลิศ หากแตสามารถชักจูงโนมนาวผูอ่ืนใหเห็นคลอย
ตามดวยความยินดีใหความรวมมือหรือรวมทํางาน การเสริมสรางภาวะผูนําชุมชน คือ การทําใหผูนําชุมชนมี
ภาวะผูนําเพ่ิมข้ึนหรือทําใหผูนําชุมชนมีการปรับปรุงความสามารถในการทําหนาท่ีหรือเขาไปมีบทบาทใหกับ
ชุมชนไดดีข้ึน  
 เทศบาลตําบลบานกลาง ไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของผูนําทองถ่ิน 
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน ใหมีความรู ความสามารถ มีประสบการณ มีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ เพ่ือสวนรวม สรางความรัก ความสามัคคีใหเกิดข้ึนภายในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการ
ฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน ตําบลบาน
กลาง  
 
๓.วัตถุประสงค 
   ๓.๑ เพ่ือเปนการเสริมสรางศักยภาพผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็ก
และเยาวชนใหมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 
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  ๓.๒ เพ่ือเปนการเสริมสรางภาวะผูนําใหแก ผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็ก
และเยาวชน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพ่ือสวนรวม 
 



  ๓.๓ เพ่ือให ผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน เกิดความรูความ
เขาใจในหลักการทํางานแบบบูรณาการมีสวนรวม 
 ๓.๔ เพ่ือให ผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน มีแนวทางเสริมสราง
ความรัก ความสามัคคี และความเขมแข็งของชุมชน 
 
๔.เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ     คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว 
                              สภาเด็กและเยาวชน ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และเจาหนาท่ี 
                              ท่ีเก่ียวของ จํานวน ๑๕๐ คน  
 เชิงคุณภาพ     จัดการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือใหความรูและเพ่ิมพูนประสบการณ   
                              พัฒนาศักยภาพผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน 
                              ใหมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน อยางมีคุณธรรม จริยธรรม 
                              และเสียสละเพ่ือสวนรวม และเขาใจหลักการทํางานแบบบูรณามีสวนรวม เพ่ือทําให 
                              ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี ความรวมมือและความเขมแข็งของชุมชน 
 
๕.วิธีการดําเนินงาน 
 ๕.๑  จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอนายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง 
 ๕.๒  ประชุมเตรียมความพรอม/เตรียมแผนงานดําเนินงาน 
 ๕.๓  จัดฝกอบรมบรรยายใหความรูแกผูเขารับการอบรม  
 ๕.๔  จัดศึกษาดูงาน       
 ๕.๕  สรุปผลการประเมินโครงการ/รายงานผลตอนายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง 
 
๖.ระยะเวลาดําเนินการ 
  ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564 
 
๗.สถานท่ีดําเนินการ    
  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานกลาง  

๘.งบประมาณ                                                                                                               
 70,000 บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถวน)      

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



  ๑๐.๑ ผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชนมีความรู 
ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 
   ๑๐.๒ ผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเสียสละเพ่ือสวนรวม 
   ๑๐.๓ ผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน เกิดความรูความ
เขาใจในหลักการทํางานแบบบูรณาการมีสวนรวม 
  ๑๐.๔ ผูนําทองถ่ิน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน  มีแนวทาง
เสริมสรางความรัก ความสามัคคี และความเขมแข็งของชุมชน 
 
 

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



ลําดับท่ี 3.3.22             

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
               โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  

2. หลักการและเหตุผล 
 ประเพณีลอยกระทงเปนประเพณีท่ีสืบทอดกันมาเปนเวลาชานาน และมีประวัติความเปนมา อยู 3 
ประการ ดังน้ี 
 ประการท่ีหน่ึง ประเพณีลอยกระทง ตามตํานานกลาววาเกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา    
เปนการลอยกระทงเพ่ือตอนรับพระพุทธเจาในวันเสด็จกลับจากเทวโลกเพ่ือบูชารอยพระพุทธบาทของ
พระพุทธเจา ณ หาดทรายริมนํ้านัมมาทาน เม่ือคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดนาคในพิภพ และบูชาพระจุฬา
มณีบนสวรรคซ่ึงเปนท่ีบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจา และเพ่ือบูชาพระอุปคุตะเถระ ซ่ึงบําเพ็ญเพียรบริกรรม
คาถาอยูในทองทะเลลึกหรือสะดือทะเล   
 ประการท่ีสอง ประเพณีลอยกระทงตามตํานานสมัยสุโขทัยตรงกับสมัยสุโขทัยเปนราชธานี  เม่ือ 
1800 ป ท่ีผานมา ดังปรากฎหนังสือตํานานนางนพมาศ  และนางนพมาศผูเปนสนมเอกของพระรวงเจาวา   
“คร้ันวันเพ็ญเดือน 12 ขานอยไดกระทําโคมลอยคิดตกแตงใหงามประหลาดกวาโคมสนมกํานัลท้ังปวงจึงเลือก
ผกาเกษรสีตางๆ มาประดับเปนรูปกระมุทกลีบบานรับแสงจันทรใหญประมาณเทากงระแทะ   ลวนแตพรรณ
ดอกไมซอนสีสลับใหเปนลวดลาย”  เม่ือสมเด็จพระรวงเจาไดเสด็จทางชลมารคทอดพระเนตรกระทงของนาง
นพมาศก็ทรงพอพระราชฤทัย จึงมีพระราชโองการฯ  ใหจัดพิธีลอยกระทงเปนประจําทุกป ในคืน 
วันเพ็ญเดือนสิบสองนับแตน้ันมาพระราชทานพิธีลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสอง จึงไดถือปฏิบัติเปนประจํา
จนกระท่ังบัดน้ี 
 ประการท่ีสามประเพณีลอยกระทง เปนความศรัทธาเช่ือมโยงกับพระพุทธศาสนาท่ีพุทธศาสนิก 
ใหความสําคัญสืบทอดกันมาเปนเวลาชานาน มีการจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงความศรัทธาตอพระพุทธศาสนา เชน 
การลอยกระทงเพ่ือบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจา เพ่ือบูชาพระจุฬามณีบนสวรรคซ่ึงเปนท่ีบรรจุพระเกศา
ของพระพุทธเจา  การเทศนมหาชาติ  พระเวสสันดรชาดกอันเปนพระชาติสุดทายของพระบรมโพธิสัตว กอนท่ี
จะมาประสูติเปนเจาชายสิทธิธัตถะ และออกบวชจนตรัสรูเปนพระพุทธเจา การทําบุญตักบาตร เปนตน 
 ประเพณีลอยกระทงหรือตามภาษาทองถ่ินลานนาเรียกวา ประเพณีย่ีเปง เพราะคําวาย่ี แปลวาสอง 
คําวา เปง มาจากคําวา เพ็ญ  ประเพณีย่ีเปงจึงเปนประเพณีท่ีจัดข้ึนในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ประเพณีย่ีเปงหรือ
งานบุญย่ีเปง มีข้ึน 3 วัน โดยในแตละวันจะมีกิจกรรมท่ีปฎิบัติสืบตอกันมาเปนเวลาชานาน   
 วันข้ึนสิบสามคํ่าหรือวันดา เปนวันท่ีพ่ีนองชาวลานนากลับคืนสูบานและเตรียมซ้ือของเพ่ือไปทําบุญท่ี
วัด วันข้ึนสิบส่ีคํ่า พ่ีนองชาวลานนาไปทําบุญท่ีวัด พรอมทํากระทงใบใหญไวท่ีวัดเพ่ือนําอาหารและของกิน
มากมายใสกระทงใหทานแกคนยากจน วันข้ึนสิบหาคํ่า พ่ีนองชาวลานนาจะนํากระทงใหญท่ีวัดและกระทงเล็ก
สวนตัวไปลอยในนํ้าพรอมท้ังจุดถวยประทีป (การจุดผางปะต๊ิบ) เพ่ือบูชาพระรัตนตรัยและจุดโคมลอยปลอยข้ึน
สูทองฟาเพ่ือบูชาพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคช้ันดาวดึงส 
 เน่ืองจากงานบุญย่ีเปงเปนงานบุญใหญในชวงงานบุญพ่ีนองชาวลานนาจึงนิยมประดับตกแตงวัด 
บานเรือน ดวยตนกลวย ตนออย ทําประตูปาทางมะพราว ดอกไม ตุง ชอประทีป และชักโคมย่ีเปงแบบตาง  ๆ
ข้ึนเปนพุทธบูชา สวนในชวงกลางคืนจะจัดงานร่ืนเริง ประดับประดาดวยแสงสีเสียง ขบวนแหและการปลอย 
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โคมลอยท่ีสวยงามตระการตามาก โดยเฉพาะการปลอยโคมน้ันถือวาเปนกิจกรรมสําคัญของงานบุญน้ี เพราะพ่ี
นองชาวลานนาเช่ือวาเปลวไฟในโคมท่ีปลอยข้ึนสูทองฟาน้ันเปนสัญญลักษณของความรู ปญญาและความ



ปราดเปร่ือง และแสงสวางท่ีไดรับจากโคมจะใหชวยชีวิตพบเจอกับแสงสวาง สามารถดําเนินชีวิตไปในทางท่ี
ถูกตอง 
 เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดทําโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําป 
2560 โดยไดตกแตงสถานท่ีทางเขาเทศบาลแนวคันคลองไปจนถึงบริเวณบริเวณลํานํ้าแมตีบ  เพ่ือใหพ่ีนอง
ประชาชนตําบลบานกลาง ไดลอยกระทงเพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิม  ประกอบกับตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2543 กําหนดไวแจงชัด ซ่ึงอาจจําแนกท่ีมาของ
อํานาจหนาท่ีเทศบาล บทท่ี 1 เทศบาลตําบล มาตรา 50 (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 ขอ 
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 
3.วัตถุประสงค 
 1.เพ่ืออนุรักษและสงเสริมประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ิน 
 2.เพ่ือสืบทอดประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 
 3.เพ่ือสงเสริมใหคณะผูบริหาร/พนักงาน เจาหนาท่ี /เด็ก เยาวชน/พ่ีนองประชาชนในตําบล       
    บานกลาง ไดรวมสืบสานประเพณีด้ังดิม 
 4.เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในสืบสานประเพณีด้ังเดิม กอใหเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต                                                                                             
 ตกแตงสถานท่ีทางเขาเทศบาลแนวคันคลองไปจนถึงบริเวณลํานํ้าแมตีบ เพ่ือใหคณะผูบริหาร 
พนักงานเจาหนาท่ี เด็กเยาวชน พ่ีนองประชาชนในตําบลบานกลาง ไดลอยกระทงสืบสานประเพณีด้ังเดิม 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 -ทางเขาเทศบาล แนวคันคลองไปจนถึงบริเวณลํานํ้าแมตีบ  

6. วิธีดําเนินการ 
 -จัดทําโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
 -จางเหมาตกแตงสถานท่ี 
 -จัดกิจกรรมตามแผนงาน 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตกแตงสถานท่ีทางเขาเทศบาลแนวคันคลองไปจนถึงบริเวณลํานํ้าแมตีบ สําหรับลอยกระทง 
กอนวันลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน  
 
 
8. งบประมาณ 
 เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 250,000.- (สองแสนหาหม่ืนบาท
ถวน) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย 
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เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
จํานวนงบประมาณตามท่ีต้ังไวในเทศบัญญัติ 



 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานกลาง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1.ประชาชนรวมงานประมาณ 1,000 คน 
 2.ประชาชนในตําบลบานกลางไดรวมอนุรักษและสงเสริมประเพณีอันดีงาม 
 3.ประเพณีอันดีงามของทองถ่ินไดรับการสืบทอด 
 4.คณะผูบริหาร /พนักงาน เจาหนาท่ี /เด็ก เยาวชน/พ่ีนองประชาชนตําบลบานกลาง ได    
    รวมสืบสานประเพณีอันดีงาม แบบด้ังเดิม 
 5.เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมูบานชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง 
 
 

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



ลําดับท่ี 3.3.23             

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการสรงนํ้าพระบรมธาตุหริภุญชัย   
2. หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดลําพูนเปนจังหวัดเล็กๆ ท่ีมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดเชียงใหม มีแมนํ้ากวงไหลผาน เปนแมนํ้า
สายหลักท่ีใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเปนท่ีต้ังนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ท่ีมี
ประวัติศาสตรท่ียาวนาน มีพระบรมธาตุหริภุญชัยเปนท่ีเคารพสักการะ  เปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ วิถีการ
ดําเนินชีวิตของคนจังหวัดลําพูน  คือ การนับถือพุทธศาสนา และยังคงดําเนินตามวิถีของชาวพุทธแบบด้ังเดิม 
เชน การทําบุญ การทําพิธีกรรม  การทําพิธีสักการะตอส่ิงท่ีเคารพนับถือ 
 ประเพณีสรงนํ้าพระบรมธาตุหริภุญชัยและแหนํ้าทิพยดอยขะมอ  เปนประเพณีท่ีเกาแกท่ีชาวจังหวัด
ลําพูน ไดสืบทอดและรวมกันจัดข้ึนเปนประจําทุกป ในวันเพ็ญเดือนหกหรือเรียกวา “วันแปดเปง” โดยจะมี
การข้ึนดอยขะมอเพ่ือข้ึนไปตักนํ้าทิพยลงมาจากดอยขะมอมาทําพิธีสมโภชนบริเวณผาลาดเปนเวลา 3 วัน 
กอนนําข้ึนรถขบวนแหท่ีตกแตงอยางสวยงาม  เพ่ือเอามาสรงนํ้าพระบรมธาตหริภุญชัยพรอมท้ังนํ้าสรง
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และในระหวางการทําพิธีสมโภชนก็จะจัดใหมีกิจกรรมตาง  ๆ
 เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดทําโครงการสรงนํ้าพระบรมธาตุหริภุญชัยเพ่ือจัด
กิจกรรมรวมกับเทศบาลตําบลมะเขือแจ และจังหวัดลําพูน เพ่ือสืบสาน อนุรักษไวซ่ึงประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งาม  ประกอบกับตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกเพ่ิมเติม พ.ศ.2543 กําหนดไวแจงชัด ซ่ึงอาจ
จําแนกท่ีมาของอํานาจหนาท่ีเทศบาล บทท่ี 1 เทศบาลตําบล มาตรา 50 (8) ** บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจ พ.ศ.2542 ขอ (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 

3.วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสืบสานและอนุรักษประเพณีสรงนํ้าพระบรมธาตุหริภุญชัย ใหคงอยูคูชาวจังหวัดลําพูน 
 2. เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดเห็นคุณคา   และความสําคัญของนํ้าทิพยดอยขะมอซ่ึงเปน 
     นํ้าศักด์ิสิทธ์ิท่ีจะเขารวมพิธีสรงนํ้าพระธาตุหริภุญชัย 
 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความรัก ความสามัคคี 
 4. เพ่ือสงเสริมใหพุทธศาสนิกชน สรางพลังศรัทธาตอพระพุทธศาสนา 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - รวมจัดกิจกรรมขบวนแหสรงนํ้าพระบรมธาตุหริภุญชัย 

 - รวมกิจกรรมฟอนเล็บรวมกับจังหวัดลําพูน เพ่ือตอนรับนํ้าสรงพระราชทาน  
    และฟอนเพ่ือถวายเปนพุทธบูชาพระบรมธาตหริภุญชัย 
 - รวมกิจกรรม สืบฮีต สานฮอย เตวข้ึนดอยขะมอ 
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 - รวมจัดกิจกรรมแหขบวนนํ้าทิพยสรงนํ้าพระบรมธาตุหริภุญชัย 



 - รวมกิจกรรมฟอนเล็บรวมกับจังหวัดลําพูน เพ่ือตอนรับนํ้าสรงพระราชทานและฟอนถวาย  
   เปนพุทธบูชาพระบรมธาตหริภุญชัย ณ บริเวณถนนสายตาง  ๆรอบพระบรมธาตุหริภุญชัย 
    
6. วิธีดําเนินการ 
 - จัดทําโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
 - จัดหาผูรับจางเหมาทําขบวนแหนํ้าทิพยสรงนํ้าพระบรมธาตุหริภุญชัย 
 - รวมกิจกรรมฟอนเล็บกับจังหวัดลําพูน เพ่ือตอนรับนํ้าสรงพระราชทาน และเพ่ือถวายเปน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณพ.ศ.2560 - 2564 
 8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืน  ๆโครงการสรงนํ้าพระบรมธาตุหริภุญชัย จํานวนงบประมาณท่ีต้ังไวตามเทศบัญญัติ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานกลาง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1.ประชาชนไดรวมกิจกรรมสําคัญแหนํ้าทิพยดอยขะมอ 
 2.ประชาชนเห็นคุณคาของประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามเกิดความรักและหวงแหนในประเพณี
    วัฒนธรรมท่ีดีงาม 
 3.ประชาชนมีพลังศรัทธาตอพระพุทธศาสนามากข้ึน 
 4.ประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม ไดรับการสืบทอด 
  

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



ลําดับท่ี 3.3.24             

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต และรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ  

2 หลักการและเหตุผล 
 ประเพณีสงกรานต ไดถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอยางยาวนาน เปนวันแหงความรัก ความผูกพันใน
ครอบครัว เปนวันแหงความแสดงกตัญู โดยการปฎิบัติตอพอแมและผูมีพระคุณท่ีมีชีวิตอยู และทําบุญอุทิศ
สวนกุศลใหแกผูท่ีลวงลับไปแลว อีกท้ังยังกอใหเกิดความสามัคคีในชุมชน เชน การไดพบปะสังสรรครวมกัน
ทําบุญ และการละเลนสนุกสนานร่ืนเริงในยามบายหลังจากการทําบุญ โดยการเลนรดนํ้าในหมูเพ่ือนฝูงและคน
รูจักและการละเลนตามประเพณืทองถ่ิน 
 ประเพณีสงกรานตตามปฏิทิน จะกําหนดใหอยูในชวงวันท่ี 13 เมษายน ของทุกป เปนชวงเวลาท่ีชาว
ไทยแตละจังหวัด จะรวมสนุกในเทศกาลปใหมไทย หรือ วันสงกรานต แตนอกจากจะมีกิจกรรมเพ่ือความ
สนุกสนานแลว ชาวไทยแตละภาคยังคงยึดถือปฏิบัติตามประเพณีเกาแกท่ีสืบทอดกันมา ทวาในแตละภาคจะมี
ความเช่ือ และรูปแบบของประเพณีท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงในสวนของภาคเหนือน้ัน จะมีกิจกรรมสําคัญในวัน
สงกรานตท่ียังคงยึดและปฎิบัติสืบทอดกันมาแตโบราณชานาน คือ ประเพณีรดนํ้าดําหัว ประเพณีสรงนํ้า
พระพุทธรูป และประเพณีสรงนํ้าบวงสรวงบรรพบุรุษ 
 ประเพณีรดนํ้าดําหัว เปนพิธีตอเน่ืองจากวันสงกรานตหรือวันข้ึนปใหมของไทย เปนประเพณีท่ีแสดง
ถึงความเคารพนบนอบตอบิดามารดา ผูใหญ หรือผูมีพระคุณ เปนการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที ของ
ผูนอยและขอขมาลาโทษท่ีผูนอยอาจเคยลวงเกินผูใหญ ไมวาจะเปนการลวงเกินทางกาย ลวงเกินทางวาจาหรือ
ลวงเกินทางใจ ท้ังท่ีต้ังใจหรือไมไดต้ังใจ ตอหนาหรือวาลับหลังก็ตาม อีกท้ังยังเปนการขอพรเพ่ือความเปนสิริ
มงคลแกตนเองตลอดไปต้ังแตวันแรกของการเร่ิมประเพณีสงกรานตจนถึงวันสุดทายของสงกรานต โดยจะมี
การรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ท่ีแสดงถึงความกตัญูกตเวที ความเอ้ืออาทรตอกัน   เปนการสรางความสามัคคีใน
หมูพ่ีนองและชุมชน ดวยการรวมกันทําอาหารคาว – หวาน  สําหรับไปทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับผูลวงลับ การ
ขนทรายเขาวัดเพ่ือถวายทานเจดียทราย ถวายชอตุง รดนํ้าดําหัวผูอาวุโสท่ีเคารพนับถือ ดวยการรวมตกแตง
เคร่ืองสักการะดําหัว ประกอบดวยของใชท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน เชน เส้ือผา อาหาร ของใชสวนตัว 
ขันและนํ้าขม้ินสมปอย เปนตน  ตลอดจนการสรงนํ้าพระพุทธรูปสําคัญประจําเดือน  ประจําวัดและส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิ และบรรพบุรุษท่ีเคารพนับถือในทองถ่ิน 
 พิธีกรรมในการดําหัวในเทศกาลสงกรานตลานนา มี 3 กรณี คือ 
 กรณีแรก ดําหัวตัวเอง คือ ทําพิธีเสกนํ้าสมปอยดวยคําท่ีเปนสิริมงคล เชน “สัพพทุกขา  
สัพพภยา สัพพโรคาวินาสันตุ” แลวใชนํ้าสมปอยลูบศีรษะ 
 กรณีท่ีสอง ดําหัวผูนอย  เชนภรรยา บุตร หลาน อันเปนพิธีกรรมตอเน่ืองจากกรณีแรก คือ ใชนํ้า
สมปอยลูบศรีษะภรรยา บุตร หลาน หลังจากดําหัวตัวเอง หรือการท่ีตนเองรับนํ้าสมปอย (ในกรณีท่ีสาม) มา
ลูบศรีษะตนเองเสร็จแลวสลัดใสศรีษะ หรือลูบศรีษะผูท่ีมาดําหัวตัวเอง 
 กรณีท่ีสาม  ดําหัวผูใหญและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  ตลอดจนบรรพบุรุษ เชน บิดา มารดา ครู อาจารย พระ
เถระ ผูทรงคุณวุฒิ การสรงนํ้าพระพุทธรูปสําคัญประจําวัด เปนตน กรณีน้ีอาจไปดําหัวดวยตนเอง บางคร้ังอาจ 
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พาญาติพ่ีนองไปเปนกลุม หรือไปเปนคณะ โดยจัดใหผูสูงอายุและผูใหญท่ีเปนท่ีเคารพนับถือของชุมชน มา
รวมกัน ณ จุดเดียว ก็เพ่ือไดความสะดวก และกระชับเวลาในการไปรดนํ้าดําหัวผูเฒาผูแกท่ีอยูแตละแหง 



  
 ประเพณีสรงนํ้าพระพุทธรูป  
 การสรงนํ้าพระพุทธรูป อาจจะจัดเปนขบวนแห หรือเชิญมาประดิษฐในท่ีอันเหมาะสม การสรงนํ้าจะ
ใชนํ้าอบ นํ้าหอม หรือนํ้าท่ีผสมดวยนํ้าอบ นํ้าหอมประพรมท่ีองคพระ เพ่ือความเปนสิริมงคล 
 ประเพณีสรงนํ้าบวงสรวงบรรพบุรุษ 
 เปนการแสดงความกตัญู และรําลึกถึงบรรพบุรุษ โดยมีการนํานํ้าขม้ินสมปอย อาหาร 
คาวหวานสําหรับไปทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับบรรพบุรุษผูลวงลับ 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกเพ่ิมเติม พ.ศ.2543 กําหนดไวแจงชัด ซ่ึงอาจจําแนก
ท่ีมาของอํานาจหนาท่ีเทศบาล บทท่ี 1 เทศบาลตําบล มาตรา 50 ขอ8 บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจ พ.ศ.2542 ขอ 11 การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน2542 ขอ 11 การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 
 เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดทําโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต และรดนํ้า
ดําหัวผูสูงอายุ  โดยกําหนดกิจกรรมพิธีสามีจิกรรม  การรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ การบวงสรวงอนุสาวรียเจาแมจาม
เทวีและพระภูมิเจาท่ีในเทศบาล กิจกรรมการสืบสานเพ่ือแสดงออกถึงการสืบสานวัฒนธรรมอาหารของก๋ิน
พ้ืนเมือง   
 
3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
 3.2 เพ่ือสรางคุณคาทางจิตใจใหกับผูสูงอายุในตําบลบานกลาง 
 3.3เพ่ือใหประชาชนและเยาวชนในตําบลบานกลางไดแสดงออกซ่ึงความกตัญูกตเวทีตอผูสูงอายุใน
ชุมชน 
 3.4เพ่ือสรางความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันของคนในชุมชนในการดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ชุมชน 
 3.5 เปนการสงเสริมสัมพันธภาพท่ีดีระหวางชุมชนและเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ิน 
 3.6 เพ่ือสรางเจตคติท่ีดีกับเด็กและเยาวชนใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยและรวมกันอนุรักษสืบ
สานใหคงอยูตลอดไป 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 -จัดกิจกรรมสรงนํ้าพระพุทธรูป และพระพุทธชยันตรี 
 -จัดพิธีสามีจิกรรม (รดนํ้าดําหัวพระสงฆ) 
 -จัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุในตําบล  
 -จัดกิจกรรมบวงสรวงอนุสาวรียเจาแมจามเทวีและพระภูมิเจาท่ีในเทศบาล 
 -จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 - จัดกิจกรรมบวงสรวงเจาแมจามเทวี ณ คุมเทวี หมูท่ี 2 บานทาลอ – ศรีคํา 



 - จัดกิจกรรมบวงสรวงพระภูมิเจาท่ี ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง 
 - จัดกิจกรรมสรงนํ้าพระ พิธีสามีจิกรรม กิจกรรมอ่ืนๆ ณ วัดรองสาว 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 -จัดทําโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
 -จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ 
 -จัดเตรียมสถานท่ี 
 -จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต เชน การสรงนํ้าพระพุทธรูป เพ่ือให 
  พ่ีนองประชาชนไดมีโอกาสสรงนํ้าพระ เพ่ือเปนสิริมงคลในชีวิต 
 -จัดกิจกรรมสามีจิกรรม (รดนํ้าดําหัวพระสงฆ) และรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ เพ่ือแสดงออกถึง  
ความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
 -จัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงามและแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีในชุมชน 
 -สรุปผลการดําเนินงาน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืน  ๆโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวนงบประมาณท่ีต้ังไวในเทศบัญญัติประจําป 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานกลาง 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 วัฒนธรรมของทองถ่ินไดรับการสงเสริม และสืบสานใหคงอยูตลอดไป 
 10.2 ผูสูงอายุในตําบลบานกลางมีคุณคาทางจิตใจท่ีดี 
 10.3 ประชาชนและเยาวชนในตําบลบานกลางไดแสดงออกซ่ึงความกตัญูกตเวทีตอ   
          ผูสูงอายุในชุมชน 
 10.4 ชุมชนมีความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันในการดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน 
 10.5 ชุมชนมีสัมพันธภาพท่ีดี และมีศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ิน 
 10.6 เด็กและเยาวชนมีเจนคติท่ีดี เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยและรวมอนุรักษสืบสาน  
                   ใหคงอยู 
 

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



ลําดับท่ี 3.3.26             

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการเทศกาลลําไยผลไมมหัศจรรย 
2. หลักการและเหตุผล 
 ลําไย มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Dimocarpus Longan  มีช่ือพ้ืนบานวา บาลําไย มีช่ือภาษาอังกฤษวา 
Longan เปนพืชพ้ืนเมืองในพ้ืนท่ีราบตํ่าของบังคลาเทศ อินเดียตอนใต พมา และจีนใต เปนพืชผลไมเขตรอน
และเขตก่ึงรอน เปนไมยืนตนขนาดกลาง ลําตนสีนํ้าตาลออกดอกชอเปนสีครีม ผลทรงกลมเปนชอผลเปลือกสี
นํ้าตาลอมเขียว ผลสุกสีนํ้าตาล เน้ือลําไยสีขาวหรืออมชมพู เมล็ดมันสีดําเน้ือลอนเม็ด 
 ลําไยเปนผลไมท่ีเปนสัญลักษณของจังหวัดลําพูนเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญท่ีมีผลผลิตจําหนายท้ังภายใน
และภายนอกประเทศท่ีทํารายไดสูงใหประเทศใหกับเกษตรกรชาวสวนลําไยของจังหวัดลําพูน นอกจากน้ีลําไย
ยังมีคุณคาทางอาหารและคุณคาทางยา เชน เปลือกสีนํ้าตาลหรือเทาใชตมเปนยาแกทองรวงได ผลลําไยสดเปน
ผลไมท่ีนิยมใชทําของหวาน ลําไยอบแหงมีสวนประกอบของวิตามินและสารบางชนิดท่ีเปนประโยชนตอ
รางกายจนไดรับฉายาวาเปนผลไมมหัศจรรย 
 เทศบาลตําบลบานกลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดทําโครงการเทศกาลําไยผลไมมหัศจรรยเมือง
ลําพูน และจังหวัดลําพูนยังไดกําหนดจัดกิจกรรมดังกลาวรวมเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ประกอบกับตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2543 กําหนดไวแจงชัด ซ่ึงอาจจําแนกท่ีมาของอํานาจหนาท่ีเทศบาล บทท่ี 1 เทศบาลตําบล มาตรา 50 (8) 
บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน และตามพระราชบัญญัติแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 ขอ (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

3.วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือรวมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 
 2.เพ่ือสงเสริมภูมิปญญาอันเกิดจากการแปรรูปลําไย ใหเปนเศรษฐกิจของจังหวัดลําพูน 
 3.เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีแสดงออกในงานเทศกาลลําไย 
 4.เพ่ือสงเสริมใหมีการแสดงออกความรัก ความสามัคคีรวมกัน 

4 เปาหมาย/ผลผลิต 
 -รวมจัดกิจกรรมขบวนแหเพ่ือเทิดพระเกียรติฯ และวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมกับ องคกรเครือขาย 
 -รวมพิธีเปดงานเทศกาลลําไย และพิธีเทิดพระเกียรติฯ 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 - รวมจัดกิจกรรมขบวนแหเพ่ือเทิดพระเกียรติฯ และวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมกับ องคกรเครือขาย   
   ต้ังแตบริเวณแยกประตูชางสี จนถึงบริเวณหนาสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดลําพูน 
 - รวมพิธีเปดงานเทศกาลลําไย และพิธีเทิดพระเกียรติฯ ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดลําพูน 
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6. วิธีดําเนินการ 



 -จัดทําโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
 -จัดหาผูรับจางเหมาทําขบวนแหเทิดพระเกียรติฯ และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 รวมจัดกิจกรรมขบวนแหเพ่ือเทิดพระเกียรติฯ และแสดงออกถึงวัฒนธรรมทองถ่ิน ในเดือนสิงหาคม
ของทุกป   
 
8. งบประมาณ 
 เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 50,000.- (หาหม่ืนบาทถวน) ประจําปงบประมาณ 
2560 - 2564  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการเทศกาลลําไย ผลไม
มหัศจรรยเมืองลําพูน จํานวนงบประมาณท่ีต้ังไวตามเทศบัญญัติประจําป 

 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานกลาง 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1.ไดรวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ  
 2.ไดเผยแพรถึงภูมิปญญาท่ีเกิดจากการแปรรูปลําไย สรางรายได สรางเศรษฐกิจ 
 3.ไดเผยแพรวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 4.ไดแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี รวมองคกรเครือขาย 

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



ลําดับท่ี 3.3.29             

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการทุนทางวัฒนธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
  ประเพณี วัฒนธรรม เปนกรอบจารีต แบบแผน กฎกติกาของสังคมท่ีกําหนดพฤติกรรมของคนใน
ชุมชนน้ันๆ นอกเหนือกฎหมายท่ีเปน ระเบียบ กฎเกณฑท่ีใหประพฤติ ปฏิบัติตาม ประเพณี วัฒนธรรม มี
ความเปนอัตลักษณท่ีโดดเดนในตัวเอง มีความสวยงาม ท่ีบงช้ีถึงรากเหงา  ความเปนมา วิถีชีวิตการดําเนินชีวิต 
ท่ีสามารถยึดเหน่ียวคนในอยูรวมกันอยางเหนียวแนน และสรางสรรคส่ิงท่ีดีๆ ต้ังแตอดีต ท่ีเรียกวา “ภูมิปญญา
ทองถ่ิน” จนถึงปจจุบัน ส่ิงเหลาน้ียังคงอยูและไดรับการสืบทอดจากรุนสูรุน ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา 
เปนวัฒนธรรม ท่ีสามารถนําเปนทุนในการสรางรายได สรางเศรษฐกิจ ใหแกชุมชน อาทิเชน ประเพณี 
วัฒนธรรม สงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียว สงเสริมภูมิปญญาใหมีการซ้ือขาย แลกเปล่ียน ทุนวัฒนธรรมเหลาน้ี 
จะเปนทุนชีวิตของคนในชุมชนใหมีความย่ังยืนและเขมแข็ง  
 ในปจจุบันตําบลบานกลาง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผูคนท่ีตางวัฒนธรรม อีกท้ังยังมี
ความแตกตางเช้ือชาติ ศาสนา ท่ีเขามาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเพ่ือทํางานในนิคมอุตสาหกรรมฯ ประกอบเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ท่ีอาจสงผลกระทบตอจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของตําบลบานกลาง เทศบาลตําบลบานกลาง 
จึงไดมีนโยบายในการสงเสริม อนุรักษ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยผานการจัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง   บรรพชาอุปสมบท   ประเพณีรดนํ้าดําหัว สงกรานต  การถวายเทียนพรรษา ตักบาตรเทโว
โรหณะ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ  ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธโบราณสถานในพ้ืนท่ีใหเปนท่ีรูจัก 
สงเสริมเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษทางวัฒนธรรม เปนแหลงเรียนรู พรอมกับยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินให
เปนสินคาท่ีนําออกสูการคาของตลาดสรางรายไดใหแกคนในชุมชน ความโดดเดนของจารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปญญา ของตําบลบานกลาง มาเปนทุนทางวัฒนธรรมท่ีจะสรางเสริมคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนตําบลบานกลาง ใหมีความเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน 
 
3.วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือขับเคล่ือนทุนทางวัฒนธรรม ดวยกระบวนการสวนรวมทุกภาคสวน 
 2.เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา ตําบลบานกลาง 
              ใหเปนท่ีรูจัก สงเสริมเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และเปนแหลงเรียนรู 
 3.เพ่ือยกระดับและนําเอาจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา จากทุนทางวัฒนธรรมมา  
              เปนทุนชีวิตสรางรายได สรางเศรษฐกิจ ใหชุมชนเขมแข็งพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน 
 4.เพ่ือสงเสริมคนในชุมชนเกิดความรวมมือในการสรางองคความรูและมีภูมิคุมกันทุนทาง   
             วัฒนธรรมชุมชน 
   
4 เปาหมาย/ผลผลิต 
 - สงเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรายได สรางเศรษฐกิจใหกับพ่ีนอง 
ประชาชนในตําบลบานกลาง 
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5 พื้นท่ีดําเนินการ 



 - โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมิปญญาทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง 
 
6 วิธีดําเนินการ 
 - จัดทําโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
 - จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ 
 - จัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมิปญญาทองถ่ิน  
   อยางตอเน่ือง 
 - สรุปผลการดําเนินงาน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ ระหวางเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกป 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 100,000.-  ประจําป พ.ศ.2560 - 2564 แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวนงบประมาณท่ีต้ังไวใน
เทศบัญญัติประจําป 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  เทศบาลตําบลบานกลาง 
 
10 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1.ความเปนอัตลักษณ โดดเดนของจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา ตําบลบานกลางยังคงอยู  
 2.มีแหลงทองเท่ียวและแหลงเรียนรู เชิงวัฒนธรรมในตําบลบานกลาง 
 3.ทุนทางวัฒนธรรม สรางรายได สรางเศรษฐกิจ ใหคนในชุมชนมีรายได สามารถพ่ึงพาตนเอง  
              ไดอยางเขมแข็งและย่ังยืน 
 4.คนชุมชนตําบลบานกลาง สามารถดําเนินวิถีชีวิตไดแบบผสมผสาน ทามกลางความหลากหลาย 
              ทางวัฒนธรรม และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงทันสมัย โดยยังคงมีความวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม 
 
 

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

ลําดับท่ี 3.3.30 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 โครงการเรารักษส่ิงแวดลอม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม มีความเปล่ียนแปลงมากข้ึน มีการพัฒนาขยายตัวของโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมตางๆ การกอสรางหอพัก และการยายถ่ินฐานของแรงงานวัยทํางานท่ีมีมากข้ึน กอใหเกิดปญหา
ดานส่ิงแวดลอมตาง  ๆท้ังขยะชุมชนท่ีเพ่ิมมากข้ึน นํ้าเสียจากโรงงาน หอพักท่ีไมไดมาตรฐาน มลภาวะจากกล่ิน
ฝุนละอองในชุมชน มลภาวะท่ีเกิดข้ึนเหลาน้ีสงผลใหเกิดสภาวะโลกรอน สภาพแวดลอมเส่ือมโทรม อีกท้ังยังมี
ผลกระทบตอสุขภาพของคนในชุมชน ดังน้ัน ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจึงมี
ความสําคัญเปนอยางย่ิง การมีสวนรวมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหเอ้ืออํานวยตอการมีสุขภาพกายท่ี
แข็งแรง  สุขภาพจิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีสุขวิทยาสวนบุคคลท่ีถูกตอง  โดยท่ีทุกๆ
ครอบครัวรวมมือกันปรับปรุงบานเรือนใหนาอยูดวยการจัดส่ิงแวดลอมน้ันเปนพ้ืนฐานการปรับปรุงส่ิงแวดลอม
และเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจพัฒนาส่ิงแวดลอมในชุมชนของตนเองใหดีสงผลใหชุมชุนเขมแข็ง ซ่ึงเปน
จุดเร่ิมตนท่ีดีในการพัฒนาดานอ่ืน  ๆในสังคมอยางตอเน่ืองสืบไป 
 เน่ืองจาก สถานการณส่ิงแวดลอมในตําบลบานกลาง มีภาวะเส่ือมโทรมในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ของส่ิงแวดลอม ซ่ึงเกิดจากการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว มีประชากรแฝงเขามาอาศัยอยูทํา
ใหเกิดหอพักข้ึนจํานวนมาก จึงตองมีการเฝาระวังและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมอยางเรงดวน เพ่ือลดผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนกับสุขภาวะของคนในชุมชนตําบลบานกลาง 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลบานกลาง ไดตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอม จึงไดจัดทํา โครงการเรา
รักษส่ิงแวดลอม ตําบลบานกลาง เพ่ือมุงหวังใหประชาชนในตําบลบานกลางไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ปญหาส่ิงแวดลอม มีความรูความเขาใจและมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ
เพ่ือรณรงคสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาส่ิงแวดลอมในชุมชนไดอยางย่ังยืน 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนในตําบลบานกลางมีความรูความเขาใจในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 3.2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีตอสังคม
       และชุมชน 
 3.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลางใหสวยงามสะอาด 
 3.4 เพ่ือกระตุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดภายในบานเรือนและยังเปน
        การสงเสริมสุขภาพปองกันการเกิดโรคทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  
        ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา หัวหนาสวนราชการ เจาหนาท่ีเทศบาล ผูนําชุมชน ตัวแทนประชาชน 
คณะครู นักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลบานกลาง บริษัทในนิคมอุตสาหกรรม 
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 



 พ้ืนท่ีในเขตตําบลบานกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1. จัดทํารายละเอียดโครงการ เพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.2. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 6.3. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีท้ัง 12 หมูบาน ทราบโดยท่ัวกันเพ่ือใหเกิดการมี
        สวนรวมในการรักษส่ิงแวดลอม 
 6.4 จัดกิจกรรมเน่ืองในวันส่ิงแวดลอมโลก 
  6.4.1) กิจกรรมผาปาขยะรีไซเคิลเพ่ือสมทบ “กองทุนการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมตําบล
   บานกลาง” 
  6.4.2) กิจกรรมการมอบตนไม ปลูกตนไม กิจกรรมปลอยปลาสูแหลงนํ้าธรรมชาติ 
  6.4.3) การจัดนิทรรศการดานส่ิงแวดลอมของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง 
  6.4.4) กิจกรรมการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลาง 
 6.5. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ของทุกป 

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

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ฝายบริหารงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดลอม 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนมีมีความรูความเขาใจในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 10.2 ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดและรักษาส่ิงแวดลอมท่ีดีตอชุมชน 
 10.3 เกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีตอสังคม 
 10.4 หมูบานในชุมชนบานกลางสะอาด นาอยูสามารถบริหารจัดการส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
สามารถจัดการขยะ และส่ิงปฏิกูลตาง ไๆดเปนอยางดีมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยเอ้ือตอการอยูอาศัย
และดํารงชีพ 
 10.5 หมูบานสวยงามประชาชน มีสภาพแวดลอมท่ีดี และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
 

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



ลําดับท่ี 3.3.31 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 โครงการชุมชนนาอยู หมูบานนามอง ตําบลบานกลาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 จากความเจริญเติบโตทางดานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมในเขตตําบลบานกลาง เน่ืองจากมีนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ มาจัดต้ังในพ้ืนท่ี สงใหมีประชาชนแฝง ท่ีเขามาอาศัยเพ่ือประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรม อีกท้ังการขยายตัวของรานคา รานอาหาร หอพัก ในชุมชนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือรองรับจํานวนประชากรท่ี
เพ่ิมข้ึน ผลท่ีตามมาจากคนสวนใหญมักจะมองขามและละเลยตอการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมท่ีนับวันจะถูก
ทําลาย ดวยพฤติกรรมการบริโภคท่ีขาดจิตสํานึก กอใหเกิดปญหาตามมา ไดแก ปญหาขยะมูลฝอย นํ้าเสีย การ
ละเลยตอการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การกอเหตุรําคาญ ฯลฯ หาก
ประชาชนขาดความตระหนักโดยหวังเพียงใหองคกรสวนทองถ่ินเขามาจัดการดูแลแกไขเพียงฝายเดียวโดย
ประชาชนไมใหความรวมมือ ยากนักท่ีจะทําใหปญหาน้ีถูกแกไขปรับปรุง อยางย่ังยืน ในปงบประมาณท่ีผานมา 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลบานกลาง ไดจัดทําโครงการชุมชนนาอยู หมูบานนามองข้ึน โดย
ใหประชาชนในตําบลบานกลาง สามารถจัดการกับสถานท่ีของชุมชน/หมูบาน/ภูมิทัศน ตลอดจนส่ิงแวดลอม
โดยรอบ ใหนาอยู นามอง แตเม่ือผานไประยะหน่ึงกิจกรรมดังกลาว ก็ไดส้ินสุดลง โดยไมไดมีการดําเนินการ
อยางตอเน่ือง เพ่ือใหประชาชนในตําบลบานกลางมีวิถีชีวิตท่ีเกิดจากการมีจิตสํานึกสาธารณะ ไดอาศัยอยูใน
หมูบานท่ีสะอาดสะดวกสบายสวยงาม และยังเปนการสงเสริมใหคนในชุมชนมีรายไดใหกับครัวเรือนจากการจัด
กิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดหมูบานรวมกัน จึงไดจัดทําโครงการชุมชนนาอยู หมูบานนามอง ตําบลบาน
กลาง  โดยหวังวาจะสามารถขับเคล่ือนการปรับปรุงพัฒนาส่ิงแวดลอมในชุมชน  เพ่ือคนในชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี
ตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 3.๑ เพ่ือสรางกระแสการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมกันรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของหมูบาน/ชุมชน 
          3.๒. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเกิดการสรางวินัยและความปลอดภัยในการสัญจรบนทองถนนใน
หมูบาน 
 ๓.3 เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี มีจิตสาธารณะ สํานึกรับผิดชอบในการรวมกันปรับปรุงภูมิ
ทัศนของชุมชน/หมูบานใหเกิดความสะอาด สวยงาม และชุมชนมีส่ิงแวดลอมท่ีดี 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

3.๑ มีเวทีประชาคมหมูบาน เพ่ือหารือแนวทางการจัดการ 
3.๒ มีการแตงต้ังคณะทํางานระดับหมูบาน เพ่ือดําเนินงานสูชุมชนนาอยู หมูบานนามอง 
3.๓ มีการรณรงคการสรางจิตสํานึกใหประชาชนรวมกันพัฒนาความสะอาดหมูบานอยางตอเน่ือง 
3.๔ การประเมินชุมชนนาอยูหมูบานนามอง ๓ ระดับ ไดแก ระดับทอง ระดับเงิน และทองแดง  
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5.  พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตตําบลบานกลาง 
  



6. วิธีการดําเนินการ 
 6.๑ จัดเวทีประชาคมหมูบาน ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แมบาน อาสาสมัคร
สาธารณสุข ผูสูงอายุ เยาวชน กรรมการหมูบาน ประชาชนและผูท่ีเก่ียวของ ช้ีแจงรายละเอียดโครงการและ
วางแผนการดําเนินงานรวมกัน   
 6.๒ แตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานโครงการระดับตําบล และระดับหมูบาน 
 6.๓ ประชาสัมพันธโครงการฯ และเชิญชวนประชาชน ผูนําชุมชน จิตอาสา เอกชน บริษัท หางราน 
ตาง  ๆเพ่ือจัดกิจกรรมรณรงคทําความสะอาด พัฒนาหมูบาน/ชุมชนใหนาอยู 
 6.4 ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนของหมูบาน ชุมชน  
 6.5 คัดเลือกบานตนแบบนาอยู 
 6.6 ติดตาม ประเมินชุมชนนาอยู หมูบานนามอง โดยแบงเปนระดับทอง ระดับเงิน และระดับ
ทองแดง 
          6.7 ประเมินผลการดําเนินงาน 

6.8 สรุปผลการดําเนินงานโครงการและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม ของทุกป 
 

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

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ฝายบริหารงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดลอม 
 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑.  ตําบลบานกลางมีภูมิทัศนท่ีสะอาด นาอยูและมีส่ิงแวดลอมท่ีดี 

 ๒.  เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการทําใหหมูบานมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย

ประชาชนหันมาใสใจในการรักษาส่ิงแวดลอม และสามมารถปองกันปญหาอุบัติเหตุจราจรในหมูบานไดอีกดวย 

 ๓.  ตําบลมีหมูบานตนแบบ บานตนแบบ เพ่ือเปนตัวอยางขยายผลไปสูชุมชนหมูบานอ่ืนๆตอไป 

 

 

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

ลําดับท่ี 3.3.32 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติและประปาหมูบาน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 “นํ้า” เปนส่ิงจําเปนท่ีมนุษยตองนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน ซ่ึงรางกายของมนุษยมีนํ้าเปน
สวนประกอบถึงรอยละ 70โดยแบงเปน 3 สวน คือ นํ้าท่ีประกอบอยูในเซลลประมาณรอยละ60                    
นํ้าภายนอกเซลลประมาณรอยละ 30 และท่ีอยูในเน้ือเย่ือหรือเลือดอีกประมาณรอยละ10 ดังน้ันนํ้าท่ีจะใช
บริโภคจึงตองมีความสะอาดและมีคุณภาพดีหากนํ้าด่ืมมีการปนเปอนโลหะหนัก หรือมีการปนเปอนของ
จุลินทรียกลุมโคลิฟอรม (Coliform)อาจกอใหเกิดโทษตอรางกาย เชน อาหารเปนพิษ อุจจาระรวง บิดโรค
ไทฟอยด และไวรัสตับอักเสบ เอเปนตน ซ่ึงปญหาดังกลาว หากไมไดรับการแกไขอาจสงผลกระทบตอคนใน
ชุมชนเปนบริเวณกวาง และมีโอกาสสูงท่ีจะบริโภคนํ้าท่ีไมมีคุณภาพ แลวเกิดการสะสมของโรคตาง ๆ ตามมา
น้ัน จากการตรวจสอบคุณภาพนํ้าของกรมอนามัย พบวานํ้าสวนใหญยังไมสะอาดปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพบริโภคกรมอนามัย โดยพบวานํ้าประปามีการปนเปอนของจุลินทรีย และเกิดการตกคางของสารเคมีท่ี
เกินมาตรฐานอาทิเชนฟูลออไรด (F-)และคลอไรด (Cl-) และในนํ้าด่ืมมักจะพบฟูลออไรดท่ีเกินคามาตรฐาน
เน่ืองจากความไมสะอาดของภาชนะเก็บนํ้า ระบบหรือกระบวนการของเคร่ืองกรองนํ้าท่ีไมไดมาตรฐานหรือ
เส่ือมคุณภาพและวิธีการเก็บหรือบรรจุนํ้าด่ืมท่ีไมถูกสุขลักษณะของผูประกอบการ ทําใหเกิดปญหาการ
ปนเปอนเช้ือจุลินทรียและสารเคมีท่ีกอใหเกิดการเจ็บปวยได เพ่ือลดปญหาการเจ็บปวยจากโรคท่ีเกิดจากนํ้า
เปนส่ือ และประชาชนไดรับการบริโภคนํ้าด่ืมท่ีสะอาด ปลอดภัย ปราศจากการปนเปอน และมีสุขภาพดี จึง
ควรมีการเฝาระวังคุณภาพนํ้าประปานํ้าด่ืมและตูนํ้าหยอดเหรียญใหไดมาตรฐาน  และดวยอํานาจและหนาท่ี
ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให
เทศบาล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของ
ตนเอง ขอ ๔ การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ ดังน้ันเทศบาลตําบลบานกลาง จึงไดจัดทํา “โครงการ
เฝาระวังคุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติและประปาหมูบาน  เพ่ือเฝาระวังคุณภาพนํ้าประปา และสรางความรูใหแก
ประชาชนในดานการบริโภคนํ้าด่ืมท่ีถูกสุขลักษณะ เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคนํ้าด่ืมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย มี
คุณภาพอีกท้ังเพ่ือใหผูผลิตนํ้าประปา ผูผลิตนํ้าด่ืมบรรจุขวด และตูนํ้าหยอดเหรียญ ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการรักษามาตรฐานและกระบวนการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานและเพ่ือใหเกิดแนวทางการ
แกไขปญหารวมกันระหวางผูบริโภค และผูประกอบการผลิตนํ้าประปา ผูผลิตนํ้าบรรจุขวด และตูนํ้าหยอด
เหรียญตอไป  
 
3. วัตถุประสงค 

3.๑ เพ่ือเฝาระวังคุณภาพนํ้าประปาและแหลงนํ้าธรรมชาติใหเปนไปตามมาตรฐานกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
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3.๒ เพ่ืออบรมและใหความรูแกประชาชน เร่ืองการบริโภคนํ้าด่ืมท่ีถูกสุขลักษณะ และมาตรฐาน
คุณภาพของนํ้าประปาและแหลงนํ้าธรรมชาติ 

3.๓ เพ่ือใหผูผลิตนํ้าประปา ผูผลิตนํ้าบรรจุขวด ตระหนักและเห็นความสําคัญของการรักษามาตรฐาน
กระบวนการผลิตตามหลักมาตรฐานกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 
 การอบรมและบรรยายความรูดานการรักษา ปรับปรุง พัฒนาและจัดการคุณภาพนํ้าประปา             
และแหลงนํ้าสาธารณะใหกับคนในชุมชนท้ัง ๑๒ หมูบาน 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 แหลงนํ้าสาธารณะท้ัง 12 หมูบาน และนํ้าปาท้ัง 12 หมูบาน 
6.วิธีดําเนินการ 

6.๑ วางแผนขออนุมัติโครงการเฝาระวังคุณภาพนํ้าประปาและแหลงนํ้าสาธารณะ 
6.๒ วางแผนโครงการเฝาระวังคุณภาพนํ้าประปาและแหลงนํ้าสาธารณะ 
6.๓ ประชาสัมพันธโครงการฯ ผานกํานัน ผูใหญบาน และกลุมมวลชน/กลุมรัฐวิสาหกิจชุมชน/

ผูประกอบการนํ้าประปาและนํ้าด่ืม เพ่ือใหทราบถึงความสําคัญและรายละเอียดโครงการฯ และเกิดการบูรณา
การการมีสวนรวมในการเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพของนํ้าประปาและแหลงนํ้าสาธารณะ 

6.๔ จัดอบรมใหความรูในหัวขอเร่ืองการรักษา ปรับปรุง พัฒนาและจัดการคุณภาพนํ้าประปาและแหลง
นํ้าสาธารณะ 

6.๕ ดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าประปาและแหลงนํ้าสาธารณะท้ัง ๑๒ หมูบานๆละ ๑ จุด และนําไป
วิเคราะหเพ่ือหาพารามิเตอรตางๆ ในนํ้าด่ืม จํานวน ๕ พารามิเตอรจํานวน ๖ หมูบาน โดยหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร ดังน้ี  

 - ความเปนกรด-ดาง (pH) 
- ความกระดาง(Hardness) 
- ฟลูออไรด(F-) 
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย(Coliform) 
- ฟคัลโคลิฟอรม (Fecal Coliform)เชน Escherichia coli 

และวิเคราะหเพ่ือหาพารามิเตอรตาง  ๆนํ้าประปา จํานวน ๔ พารามิเตอร จํานวน ๖ หมูบาน โดยหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรดังน้ี  
  - ความเปนกรด-ดาง (pH) 
  - ปริมาณสารท้ังหมด (TotalDissolved Solid : TDS ) 
  - คลอไรด (Cl-) 
  - ฟลูออไรด(F-) 
นําผลตัวอยางนํ้าท่ีผานการวิเคราะหมาอภิปรายใหแก กลุมรัฐวิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการนํ้าประปาและนํ้า
ด่ืม/ เพ่ือหาแนวทางการรักษา ปรับปรุงและแกไขมาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาและนํ้าด่ืมใหอยูเกณฑมาตรฐาน 

6.๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ของทุกป  
 
 

145 

 



8. งบประมาณดําเนินงาน 
 งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลตําบลบานกลางประจําปงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข 
จํานวน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 
 
9. ผูรับผิดชอบ 
  

 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ฝายบริการสาธารณสุข งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดลอม 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.๑ คุณภาพนํ้าประปาและแหลงนํ้าสาธารณะในตําบลบานกลาง ไดมาตรฐานกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข 
 10.๒ ประชาชนมีความรูในการบริโภคนํ้าด่ืมถูกสุขลักษณะและมาตรฐานคุณภาพของนํ้าประปาและ
นํ้าด่ืมในชุมชน  
 10.๓ ผูผลิตนํ้าประปา ผูผลิตนํ้าบรรจุขวด มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการรักษา
มาตรฐานกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

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

ลําดับท่ี 3.3.38 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารแบบมีสวนรวม เปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีไดรับความสนใจในวงการบริหารโรงเรียน

มากในปจจุบัน เพราะเปนรูปแบบท่ีนาจะสอดคลองกับแนวทางการบริหารตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 การมีสวนรวมหลายๆภาคสวน  ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผูปกครอง นักเรียน  และ

ชุมชน  ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2543  กําหนดใหมีการ

กํากับติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด  และบรรลุผลสําเร็จ

ตามเปาหมาย  โดยผูปกครอง ชุมชน  ศิษยเกา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดใหมีกระบวนการแลกเปล่ียน

เรียนรูซ่ึงกันและกัน  การแสดงความคิดเห็น การวางแผน  การดําเนินการ  การแกไขปญหา  ควบคุม  กํากับ

ติดตามและประเมินผล  มีสวนรวมในการวางแนวทาง  นโยบายเพ่ือประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กําหนดให

ผูปกครอง ชุมชน เอกชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยจะสําเร็จตามเจตนารมณของกฎหมายฉบับน้ีได

น้ัน จะตองมีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 1.  สถานศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศน (Vision) ยอมรับการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 

จะตองเปดใจกวางและคิดวาสถานศึกษามิใชแหลงความรูเพียงแหงเดียว แตความรูท่ีอยูลอมรอบสถานศึกษา

น้ันยังมีอีกมากมาย การยอมรับวาภูมิปญญาชาวบานมีคุณคาน้ัน จะเปนหนทางท่ีทําใหสถานศึกษาเปดรับ

การบูรณาการระหวางภูมิความรูของสถาน ศึกษาและภูมิความรูจากชาวบานเพ่ือใหเกิดประโยชนแกชุมชน

อยางแทจริง 

2.  คณะกรรมการสถานศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 

เน่ืองจากจะเปนผูผลักดันใหการมีสวนรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเปนผูท่ีอยูใกลชิดกับชุมชน มี

ขอมูลและทราบความตองการของชุมชน ซ่ึงยอมจะมองเห็นแนวทางในการแกไขปญหา นอกจากน้ี การจัดการ

ศึกษาในอนาคตจะเปนเร่ืองของทุกคน ไมใช เร่ืองของทางราชการแต เพียงฝายเดียวเหมือนแตกอน 

คณะกรรมการสถานศึกษาจึงเปนบุคคลสําคัญในการระดมกําลังในการศึกษาโดยเฉพาะในเร่ืองของกอง

ทุนการศึกษา 

3.  การเรียนการสอน ในการจัดเตรียมการสอนเปนหนาท่ีของสถานศึกษาท่ีจะตองมีความพรอมในทุก

ดาน ไมวาจะเปนดานบุคลากร อุปกรณ อาคารสถานท่ี เพ่ือใหเด็กไดเรียนอยางเสมอภาค สําหรับกระบวนการ

เรียนรูจะตองใหเด็กทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด น่ันก็

คือการยึดเด็กเปนศูนยกลาง สถานศึกษาจะตองรวมกับภาคเอกชนเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน จัด



กระบวนการเรียนรูในชุมชนเพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาใชภูมิปญญาและวิทยาการตาง  ๆเพ่ือพัฒนาชุมชน

ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการสถานศึกษาจะตองมีการแลกเปล่ียนประสบการณพัฒนากับ 
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ชุมชน อยางไรก็ตาม บุคคลภายนอกมีสิทธ์ิท่ีจะติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษา เชน ผลการเรียน 

การใชจายเงิน การจัดกิจกรรม การบริหารสถานศึกษา และจะตองรายงานใหสาธารณชนทราบโดยเฉพาะ

คณะกรรมการสถานศึกษามีหนาท่ีติดตามควบคุมกิจการของสถานศึกษาและจะตองทําหนาท่ีน้ีใหดีท่ีสุด 

4.  หลักสูตร เปนหัวใจสําคัญของการศึกษา เปรียบเสมือนเปาหมายของการเดินทางหรือเข็มทิศของ

การศึกษา เพราะถาหลักสูตรไมมีเข็มทิศในการเดินทางก็จะไมทราบวาจุดหมายคืออะไร อยูท่ีไหน กลายเปน

การไปอยางไรจุดหมาย ดังน้ัน หลักสูตรจะตองไดมาตรฐานสากล ผูทําใหหลักสูตรไดมาตรฐาน นอกจาก

กระทรวงศึกษาธิการแลว สถานศึกษา ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาจะตองเปนผูรวมพิจารณากําหนด

โดยยึดความตองการของสังคมเปนเกณฑ นอกจากน้ีการวัดผลจะตองเท่ียงตรง ตลอดจนใชส่ือและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยจึงจะสอดคลองกับการเรียนการสอน หลักสูตรท่ีดีจะตองมีการยืดหยุน เชน มีการเทียบโอนผลการ

เรียนท่ีผูเรียนสะสมไวในรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียนท่ีมาจากสถานศึกษา

เดียวกันหรือไมก็ตาม รวมท้ังการเรียนรูนอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือประสบการณการทํางาน 

นอกจากน้ี การจัดทําหลักสูตรจะตองคํานึงถึงสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือให

สอดคลองกับความตองการของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ดังน้ัน จึงจัดใหมีโครงการเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ี

จะสงเสริมใหเกิดการบริหารแบบมีสวนรวมเพ่ือใหการจัดการศึกษาตอบสนองความตองการของนักเรียน 

ผูปกครอง ชุมชนและสังคม โดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท้ังในและนอกองคกร ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพ่ือใหกระบวนการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแกผูเรียนและประเทศชาติ

อยางแทจริง 

 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 
3.2 เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงานของ

สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
3.3 เพ่ือใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

4. เปาหมาย 
 คณะกรรมการสถานศึกษามีศักยภาพ และมีความเข็มแข็ง ในการดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 

 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง 



 
6. วิธีดําเนินการ 

6.๑ เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
6.2 วางแผนดําเนินงาน  ประสานกองการศึกษาและฝายท่ีเก่ียวของ 
6.๓ ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ 
6.๔ นิเทศ ติดตาม วัดผล และประเมินผลโครงการ    

 6.๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
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7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564) 
 
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

3.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถานศึกษาให

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
3.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

 
 

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

ลําดับท่ี 3.3.39 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการหนวยสาธารณสุขเคล่ือนท่ีเพ่ือคุณภาพชีวิตประชาชนตําบลบานกลาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลเปนหนวยงานท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ดูแลรับผิดชอบประชาชนในเขตตําบลบาน
กลาง ท้ังหมด 12 หมูบาน มีประชากรท้ังหมด 9,510 คน ตามทะเบียนราษฎร และผูพักอาศัยในหอพัก  
บานเชา ในเขตตําบลบานกลางประมาณ 40,000 คน ซ่ึงการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน การดูแลสงเสริมดาน
สุขภาพ รวมท้ังการปองกันและควบคุมการเกิดโรคตางๆ เชน โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคระบบ
ทางเดินหายใจ เปนตน ถือเปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 ขอ 19 วาดวย
การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล โดยมีหนาท่ีจัดหาเวชภัณฑและยาเพ่ือดูแลรักษาพยาบาลเบ้ืองตนแก
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จากการดําเนินงานท่ีผานมาพบวาประชาชนในเขตตําบลบานกลางมีปญหา
ดานสุขภาพท่ีสําคัญคือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบโครงรางและ
กลามเน้ือ โรคผิวหนัง ซ่ึงเปนโรคเร้ือรังท่ีตองไดรับการดูแลอยางตอเน่ือง เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนและ
ความพิการจากโรคอันจะกอใหเกิดปญหาดานสังคมและเศรษฐกิจ ตามมา 
 ดังน้ัน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลบานกลาง เห็นความสําคัญของการสงเสริม       
ดูแลสุขภาพของประชาชนในตําบลบานกลาง จึงไดดําเนินโครงการบริการรักษาพยาบาลออกหนวยเคล่ือนท่ี
ตําบล  บานกลาง ประจําป 2557 ข้ึน โดยเนนการใหบริการเชิงรุกแกประชาชน ตามนโยบายของคณะ
ผูบริหาร เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหประชาชนในตําบลบานกลางไดรับบริการการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนและจายยาเวชภัณฑ      
ในกิจกรรมออกหนวยเคล่ือนท่ี ประจําปงบประมาณ 2557 อยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน 
 3.2 เพ่ือคัดกรองภาวะสุขภาพของประชาชน โดยเนนโรคเร้ือรัง เชน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน 
 3.3 เพ่ือใหความรูแกประชาชนในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค สงผลใหประชาชนเกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดานสุขภาพท่ีถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 



 4.1 ประชาชน 12 หมูบานในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง 
 4.2 โรงเรียนจํานวน 3 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง รวม 4 แหงในเขตพ้ืนท่ีตําบล
บานกลาง 
 4.3 กลุมผูปวยเร้ือรัง ผูพิการ ผูสูงอายุ ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง 
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตตําบลบานกลาง ท้ัง 12 หมูบาน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการ 
 6.2 ประสานงานกับผูนําชุมชน อสม. คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานกลาง เพ่ือกําหนดรูปแบบกิจกรรมในการออกหนวยเคล่ือนท่ี 
 6.3 ใหบริการประชาชนทุกหมูบานผานงานสําคัญในตําบล เชน งานบําเพ็ญกุศลศพ  งานแจกเบ้ียยัง
ชีพ งานประเพณีสําคัญตาง  ๆเพ่ือคนหาปญหาดานสุขภาพ และบริการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน 
 6.4 สนับสนุนยาสามัญประจําบาน สําหรับหองปฐมพยาบาลของโรงเรียน 3 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      
จํานวน 1 แหง 
 6.5 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑไวท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เพ่ือบริการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนแก
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง สําหรับบุคลากร และงานกีฬาเทศบาลประจําปของเทศบาล 
 6.6 สรุปผลการดําเนินงาน 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลตําบลบานกลาง  แผนงานสาธารณสุข งบดําเนินการ 
จํานวน 50,000 บาท (-หาหม่ืนบาทถวน-) 
 

9.ผูรับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ฝายบริหารงานสาธารณสุข งานปองกันและควบคุมโรค 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลางทุกหมูบาน นักเรียนทุกโรงเรียน ในพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง
ไดรับบริการการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน 
 10.2 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลบานกลางไดทราบถึงปญหาดานสุขภาพของ
ประชาชนตําบลบานกลาง เพ่ือนําไปสูการวางแผนดําเนินการแกปญหา ตอไป 

 



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

ลําดับท่ี 3.3.40 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการพัฒนารานเสริมสวย-แตงผม ตําบลบานกลาง 
 
 2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 จากการเจริญเติบโตของชุมชนชนบทไปสูสังคมเมืองทําใหมีการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ และภาค
ธุรกิจดานบริการตางๆ เชน ท่ีพักอาศัย โรงแรม รานอาหาร สถานบันเทิง และรานเสริมสวย ทําผม โดยเฉพาะ
รานทําผมท่ีเพ่ิมจํานวนมากข้ึน เน่ืองจากปจจุบันประชาชนตองการความสะดวก รวดเร็ว ความทันสมัย 
สวยงาม การเขาสังคมหรืองานตางๆซ่ึงตองไปใชบริการท่ีรานทําผมและพบวาตําบลบานกลางมีประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร และประชากรแฝง รวมประมาณ ๖๐,๐๐๐คน และมีโรงงานนิคมอุตสาหกรรม จํานวน ๘๐ 
แหง หอพัก จํานวน ๕,๐๐๐ หอง และมีจํานวนรานทําผม ท่ีเพ่ิมข้ึนทุกๆ ป จากป พ.ศ. ๒๕๕๔ถึง ป พ.ศ.
๒๕๕๖พบวาจํานวนรานเพ่ิมข้ึนจาก ๑๒๓ ราน เปน ๑๕๐ราน ซ่ึงแนวโนมของการเติบโตของรานทําผม ใน
พ้ืนท่ีมีประชากรท่ีอพยพยายถ่ินมาทํางานในนิคมอุตสาหกรรมท่ีมากข้ึน ลักษณะและสภาพการทํางานของชาง
ทําผม มีความเส่ียงอันตราย ท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพในดานตางๆ เชน เคมี ชีวภาพ กายภาพ การย
ศาสตร และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดังน้ีทางดานสารเคมี(chemical hazards) สงผลกระทบตอ
รางกายคือ ทําใหเกิดการระคายเคืองตา  คอ โพรงจมูก และผิวหนัง ทางดานกายภาพ (physical hazards)  มี
ผลตอประสาทการรับรูการไดยิน และอาจทําใหระคายเคืองตาและกลามเน้ือตา ทางดานชีวภาพ (biological 
hazards) เกิดโรคติดตอทางผิวหนัง ทางดานการยศาสตร (Ergonomics) สงผลใหเกิดอาการเสนเลือดขอด มี
อาการปวดขา ปวดขอเทา ปวดขอมือดานความปลอดภัยในดานชีวิต และทรัพยสินท่ีพบอยูเปนระยะคือ
อันตรายจากการถูกปลน จ้ีเอาทรัพยสิน การถูกขมขืนและการถูกฆาตกรรมจนถึงแกเสียชีวิต จากการศึกษา
การรับรูและพฤติกรรมการปองกันอันตราย พบวา ชางทําผม ยังมีการรับรูและพฤติกรรมการปองกันอันตรายท่ี
ไมเหมาะสม เชนไมใสถุงมือ ไมใสผาปดจมูก ไมใสเส้ือกาวนการมีความรูดานอาชีวอนามัยส่ิงแวดลอมอยูใน
ระดับตํ่า การใชผลิตภัณฑ นํ้ายาดัดผม นํ้ายายืดผม ท่ีไมไดมาตรฐาน รวมถึงการจัดพ้ืนท่ีหรือชองหนาตาง
ระบายอากาศที่ ไมเหมาะสม มีแสงสวาง ท่ีไมเพียงพอ แกการทํางาน และไมผานการอบรมสุขาภิบาลสถาน
บริการเสริมสวย-แตงผม  
 ดังน้ันกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลบานกลาง ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหา
สุขภาพท้ังในปจจุบันและในอนาคต ท่ีจะกระทบตอปญหาสุขภาพจากการทํางานได ดังน้ัน จึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนารานเสริมสวย-แตงผม ตําบลบานกลาง ข้ึน 
 
3.วัตถุประสงค 



 
 3.๑ เพ่ือใหผูประกอบการรานเสริมสวย-แตงผม มีความรูดานงานอาชีวอนามัย 
 3.๒ เพ่ือสงเสริมศักยภาพการรวมกลุมของผูประกอบการรานเสริมสวย แตงผมในรูปแบบของชมรม
ตําบลบานกลาง 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูประกอบการรานเสริมสวย-แตงผม ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง 
 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง ท้ัง ๑๒ หมูบาน 
 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
 6.๒ จัดประชุมคณะกรรมการชมรมรานเสริมสวย-แตงผม ตําบลบานกลาง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือวิเคราะหปรับปรุงการทํางานใหไดมาตรฐาน และเพ่ิมศักยภาพชมรมฯ จํานวน ๓ คร้ัง ตอป 
 6.๓ จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูศึกษาดูงานของคณะกรรมการชมรม จํานวน ๑ คร้ัง 
 6.4 จัดกิจกรรมอบรมเจาของรานเสริมสวย-แตงผม เพ่ือใหสามารถปรับปรุงราน สถานท่ีใหได
มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล 
 6.5 จัดกิจกรรมใหชมรมรานเสริมสวย-แตงผม ออกหนวยเคล่ือนท่ีตัดผม บริการแกผูสูงอายุ ผูพิการ 
และเด็กในพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง รวมกับเทศบาลตําบลบานกลางเคล่ือนท่ีพบประชาชน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กันยายน 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลตําบลบานกลาง  แผนงานสาธารณสุข งบดําเนินการ 
จํานวน 60,000 บาท (-หกหม่ืนบาทถวน-) 
 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ฝายบริการสาธารณสุข งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดลอม 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.๑ เพ่ือกระตุนใหรานเสริมสวย-แตงผม พัฒนาตนเองใหไดมาตรฐาน 
 10.๒ ประชาชนผูบริโภคสามารถใชบริการรานเสริมสวย-แตงผม ท่ีสะอาด มีมาตรฐานทางสุขาภิบาล 
และมีความยุติธรรมดานราคา 
 10.๓ ชมรมผูประกอบการรานเสริมสวย-แตงผม มีความเขมแข็งและมีศักยภาพ 
 



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

ลําดับท่ี 3.3.43 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพและดานส่ิงแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสรางเสริมสุขภาพ เปนกระบวนการสรางเสริม สนับสนุนดานสุขภาพโดยใหบุคคลมีการปฏิบัติและ
การพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนจัดการส่ิงแวดลอมและปจจัยท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพเพ่ือใหบรรลุ การมีสุขภาพท่ี
ดีท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และปญญา สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การสรางเสริมสุขภาพ มี
ความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของบุคคลทุกคนท่ีตองการมีสุขภาพดี การมีสุขภาพท่ีดีสมบูรณจะเปนทุนในการ
ประกอบกิจกรรมและภารกิจในชีวิตประจําวัน ตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพการสรางเสริมสุขภาพถือเปนกลยุทธทางสุขภาพท่ีกําลังไดรับการยอมรับอยางกวางขวางชวย
กระตุนและสงเสริมใหบุคคลเกิดพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพมากย่ิงข้ึนซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอสุขภาพของ
บุคคลชวยลดอัตราปวยดวยโรคตางๆโดยเฉพาะอยางย่ิงโรคที่เก่ียวเน่ืองกับวิถีชีวิต ท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน 
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเครียดและโรคมะเร็ง 
 

 ปจจุบันปญหาสุขภาพของประชาชนสวนใหญมีปจจัยมาจากพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ท้ังพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ  พฤติกรรมการปองกันโรค  พฤติกรรมการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพ  ซ่ึงพฤติกรรม
ของประชาชนท่ีไมเหมาะสมดังกลาว มีท้ังพฤติกรรมเส่ียงรวม เชน การสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา ความเครียด            
การขาดการออกกําลังกาย การบริโภคอาหารท่ีไมเหมาะสม เปนปญหาท่ีมีผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจ       
และสังคมท้ังสวนบุคคลครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ 
 

 พ้ืนท่ีตําบลบานกลางเปนพ้ืนท่ีชุมชนอุตสาหกรรม ทําใหมีประชาชนหลากหลายพ้ืนท่ีเขามาประกอบ
อาชีพซ่ึงการดําเนินชีวิตของคนในปจจุบันเปล่ียนแปลงไป โดยใชชีวิตอยางเรงรีบ จากสภาพการดําเนินชีวิต       
ท่ีเรงรีบในยุคปจจุบัน สงผลใหพฤติกรรมการใชชีวิตของผูคนเปล่ียนไปจากเดิม นิยมรับประทานอาหาร      
จานดวน อาหารสําเร็จรูป ไมออกกําลังกาย ส่ิงตางๆ เหลาน้ี ลวนนํามาซ่ึงเกิดโรคไมติดตอเร้ือรัง ไมวาจะเปน
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง ขอมูลสถิติผูปวยโรคไมติดตอ พ้ืนท่ีตําบลบานกลาง ต้ังแตป 
2557 – 2559 ดังน้ี โรคเบาหวาน มีจํานวนผูปวย รอยละ 2.06 , 2.25 และ 2.67 ตามลําดับโรคความดัน
โลหิตสูง มีจํานวนผูปวย รอยละ 5.29 , 5.07 และ 5.48 ตามลําดับ โรคหลอดเลือดสมอง มีจํานวนผูปวย 
รอยละ 0.12 , 0.14 และ 0.46 ตามลําดับ โรคมะเร็งมีจํานวนผูปวย รอยละ 0.18 ,0.15 และ0.58 
ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวา จํานวนผูปวยโรคไมติดตอมีการเพ่ิมจํานวนข้ึนทุกป 
 



 เพ่ือเปนการกระตุนปลูกจิตสํานึกใหชุมชนตระหนักถึงการสรางเสริมสุขภาพ และการมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเหมาะสม หันมาใสใจสุขภาพของตนเอง เพ่ือการดูแลสุขภาพท่ีย่ังยืนของประชาชนในชุมชน      
ดังน้ัน กองทุนหลักประกันสุขภาพจึงเห็นความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการแกนนําเสริมสรางสุขภาพ
ชุมชน เพ่ือการดูแลสุขภาพท่ีย่ังยืนตําบลบานกลาง ข้ึน 
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3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ 

3.๒ เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพใหแกประชาชนในชุมชนอยางย่ังยืน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนแกนนําสุขภาพในเขตเทศบาลตําบลบานกลาง ๑๒ หมูบาน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ในเขตตําบลบานกลาง 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.๑ เสนอโครงการแกนนําเสริมสรางสุขภาพสูชุมชนเพ่ือการดูแลสุขภาพท่ีย่ังยืนเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบานกลาง 
6.๒ ประชาสัมพันธโครงการและประสานงานกับผูเก่ียวของ 
6.3 จัดกิจกรรมอบรมใหความรูการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม และจัดกิจกรรมกลุมแลกเปล่ียน

เรียนรูการดูแลสุขภาพท่ีย่ังยืน    
 6.๔ สรุปผลและประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณพ.ศ.  2560 - 2564 
 

8.งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลตําบลบานกลาง  แผนงานสาธารณสุข งบดําเนินการ 
จํานวน 500,000 บาท (-หาแสนบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ฝายบริหารงานสาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.๑ ประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ 
10.๒ ประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพอยางย่ังยืน 

 
 

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

ลําดับท่ี 3.3.52 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการชุมชนสุขภาพดีขับข่ีปลอดภัย 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในแตละปในชวงเทศกาลสงกรานตและเทศกาลปใหมในกิจกรรม๗ วันอันตรายจะมีผูท่ีไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรบนทองถนน ท่ีขาดความระมัดระวังในการขับข่ียานพาหนะ การไมปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอยางเครงครัดโดยผูประสบอุบัติเหตุสวนใหญจะอยูในวัยรุน และกวาคร่ึงของผูประสบอุบัติเหตุมี
สาเหตุมาจากเมาสุราแลวขับรถจักรยานยนตและรถยนตซ่ึงยานพาหนะท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดคือ
รถจักรยานยนตประเทศไทยตองสูญเสียทางดานเศรษฐกิจกวาปละแสนลานบาท หากไมมีการดําเนินการใด  ๆ
ท่ีจะหยุดย้ังผูท่ีด่ืมสุราแลวขับรถจะสงผลเสียตอสังคมไทย ในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดย
สวนรวม  อุบัติเหตุบนทางหลวงเปนอุบัติเหตุท่ีรายแรงมีผูบาดเจ็บลมตายจํานวนมากสวนอุบัติเหตุยานยนตใน
เขตชุมชน ยอมเกิดข้ึนบอยกวาในทางหลวงหลายเทาแตไมรุนแรง มีผูบาดเจ็บถึงตายไมมากสวนมากเกิดจากรถน่ัง
สวนบุคคลชนคนขามถนน รถยนตชนรถจักรยานยนตหรือรถยนตชนกันเอง เปนตน การปองกันอุบัติเหตุใน
ชุมชนทุกๆพ้ืนท่ี คือ ประชาชนมีสวนรวม การปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดอุบัติเหตุ มีความรู มีวินัยจราจร การขับข่ี
ปลอดภัย ตระหนักในการปองกันอุบัติเหตุและดําเนินการแบบตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน สรางความปลอดภัย
บนทองถนน มีความเขมแข็งเกิดการมีสวนรวมในชุมชนเชน การรณรงคใหประชาชนสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี
รถจักรยานยนตบนทองถนน การแจงเหตุเม่ือพบเหตุ การมีความรูในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน เพ่ือชวยเหลือ
ผูปวยใหพนจากอันตราย สรางองคความรูความเขาใจ เกิดทักษะ มีเครือขายในชุมชน ประกอบดวย ผูนําชุมชน 
เด็กนักเรียน และประชาชน 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาลตําบลบานกลางไดเล็งเห็นความสําคัญของการลดอุบัติเหตุใน
ชุมชนตําบลบานกลางจึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึนเพ่ือดําเนินการลดอุบัติเหตุในชุมชนและพัฒนาเครือขายการ
ปองกันอุบัติเหตุในชุมชนใหมีความย่ังยืนตอไป 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานกลางไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายจราจร 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากการขับข่ีอยางปลอดภัย 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง 



 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ศาลาประชาคม สํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง 
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6.วิธีการดําเนินการ 
 6.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.๒ ประสานงานวิทยากร และกลุมเปาหมายเขารวมโครงการฯ 
 6.๓ จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับการขับข่ีอยางปลอดภัยบนทองถนน   
 6.๔ จัดนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับการความปลอดภัยในการขับข่ีบนทองถนน 
 6.5  สรุปผลการดําเนินงาน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน ของทุกป 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลตําบลบานกลาง  แผนงานสาธารณสุข งบดําเนินการ 
จํานวน 40,000 บาท (-ส่ีหม่ืนบาทถวน-) 
 
9.ผูรับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ฝายบริหารงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดลอม 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.๑ ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรูความเขาใจในการขับข่ีอยางปลอดภัยบนทองถนน 
 10.๒ ประชาชนในพ้ืนตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการขับข่ีอยางปลอดภัยบนทองถนน 
 
 

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

ลําดับท่ี 3.3.54 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตําบลบานกลาง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององคการอนามัยโลก (WTO) และองคการโรคระบาดสัตว
ระหวางประเทศ (OIE) ไดใหความสําคัญในการดําเนินการในการกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไปจากประเทศ
ไทยในป พ.ศ.๒๕๖๓ (ค.ศ.๒๐๒๐) ซ่ึงโรคพิษสุนัขบาเปนโรคสัตวสูคนท่ีรายแรง จําเปนตองควบคุม ปองกัน 
แลกําจัดโรคน้ีใหหมดส้ินไป 
 กรมปศุสัตว การควบคุมโรค และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีนโยบายเรงรัดใหทุก
จังหวัดรวมกันดําเนินการสรางเขตปลอดโรคพิษสุนัขบา ท้ังน้ีในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน โดยสํานักงานสุข
ศาสตรสัตวและสุขอนามัยท่ี ๕ ไดกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคล่ือนความคาดหวังในการสรางพ้ืนท่ีปลอดโรค
พิษสุนัขบาในชวงป ๒๕๕๒ – ๒๕๖๓ (Road Map) เพ่ือกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไปจากในพ้ืนท่ี 
 การดําเนินโครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ เปนมาตรการเพ่ือ
กระตุน การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคพิษสุนัขบาในสัตวใหไดมากกวารอยละ ๘๐ สามารถลดอัตราการเกิดโรค
และการแพรระบาดของโรคในสัตว และโอกาสการเกิดโรคในคนตอไป รวมท้ังเพ่ือกระตุนการสรางจิตสํานึก
สาธารณะแกประโยชนใหมีความรับผิดชอบ นําสัตวเล้ียงของตนไปรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และ
ใหมีความรูความเขาใจสามารถปองกันตนเอง และสัตวเล้ียงจากโรคพิษสุนัขบาได 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.๑ เพ่ือใหสุนัขหรือแมวมีโอกาสสรางภูมิคุมกันโดยการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
 3.๒ เพ่ือปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาจากสัตวสูคน 
 3.๓ เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจเร่ืองโรคพิษสุนัขบาและตระหนักถึงความรายแรงของโรค 
       และใหความสําคัญในการปองกันโรคในสัตวและคน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สุนัขและแมว ท้ัง ๑๒ หมูบาน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง 
 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง 



 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.๑ จัดประชุม และจัดต้ังคณะกรรมการสรางพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบา 
 6.๒ จัดอบรมเจาหนาท่ีและอาสาสมัครปศุสัตว (อสป.) จํานวน ๑ วัน 
 6.๓ ประชาสัมพันธโครงการรณรงคฯ และสํารวจประชาชนสุนัขและแมวในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง 
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 6.๔ ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเตรียมความพรอม 
 6.๕ จัดซ้ือวัคซีน ยาคุมกําเนิดและเวชภัณฑ ท่ีจําเปนในการปองกันและควบคุมโรค 
 6.๖ รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และฉีดยาคุมกําเนิดสุนัขและแนว 
 6.๗ จัดกิจกรรมรณรงคทําหมันแกสัตวท่ีดอยโอกาส จํานวน ๑ วัน 
 6.๘ สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผูบังคับบัญชา 
 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือน มีนาคม – เมษายน ของทุกป 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลตําบลบานกลาง  แผนงานสาธารณสุข งบดําเนินการ 
จํานวน 50,000 บาท (-หาหม่ืนบาทถวน-) 
 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลบานกลาง 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.๑ ตําบลบานกลางมีการดําเนินการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาอันเกิดจากสัตว    
สูคน 
 10.๒ ประชาชนมีความรูความเขาใจ และตระหนักในโรคพิษสุนัขบา และมีสวนรวมการแกไขปญหา
โรคระบาดในชุมชน 
 10.๓  ตําบลบานกลางเปนพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบา  
 
 
 

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

ลําดับท่ี 3.3.55 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกตําบลบานกลาง 
 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 โรคไขเลือดออกนับเปนปญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะไขเลือดออกเปนโรคติดตอท่ีสรางความ
สูญเสียชีวิตและคาใชจายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังท่ีทุกฝายได
ชวยกันรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกมาโดยตลอด และไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง  ๆ 
ท้ังภาครัฐและเอกชน พบวาปญหาโรคไขเลือดออกไมไดลดลงไปมากนัก ยังคงเปนปญหาสําคัญใน
ระดับประเทศเร่ือยมา  สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหปญหาโรคไขเลือดออกยังคงคุกคามชีวิตประชาชนชาวไทย คือการท่ี
ประชาชนขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับพิษภัยของโรคไขเลือดออก ทําใหไมมีการต่ืนตัวรวมกันปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก อันเน่ืองจากการเผยแพรประชาสัมพันธของหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของดานสาธารณสุขยังไมครอบคลุมถึงทุกครัวเรือนเพ่ือสรางความรูความเขาใจแกประชาชนในการ
รณรงค การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จากสถิติยอนหลังต้ังแตในป 
๒๕๕๔ พบผูปวย ๘ ราย อัตราปวยคิดเปน ๐.๗๙ ตอแสนประชากร   ป ๒๕๕๕ พบผูปวย ๑๓ ราย อัตราปวย
คิดเปน ๑.๒๙ ตอแสนประชากร ป ๒๕๕๖ พบผูปวย ๓๖ ราย  อัตราปวยคิดเปน ๓.๕๗ ตอแสนประชากร ป 
๒๕๕๗ พบผูปวย ๙ ราย อัตราปวยคิดเปน ๐.๙๒ ตอแสนประชากร ในป พ.ศ.๒๕๕๘ พบผูปวย ๑๓๖ ราย 
อัตราปวยคิดเปน ๑๔.๑๓ ตอแสนประชากร และพบผูปวยเสียชีวิต ๑ ราย ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง จะเห็น
ไดวาในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลางมีจํานวนผูปวยเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงจากการสอบสวนพบวา ผูปวยสวนใหญไดรับเช้ือ
ไขเลือดออกจากสถานท่ีหรือจังหวัดอ่ืนแตอยางไรก็ตาม หากวาในป ๒๕๕๙ ไมไดมีการปองกันกอนฤดูกาล
ระบาด อาจทําใหมีการระบาดซํ้าไดอีก แตอยางไรก็ตามความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเวลาท่ีจะตองดูแล
รักษาผูปวย ก็ทําใหเปนปญหากระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน ดังน้ัน ในทุกปจึงจําเปนตองดําเนิน
กิจกรรมปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออกอยางตอเน่ืองตอไป 
 ดังน้ัน เพ่ือเปนการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก สรางความตระหนักถึงพิษภัยอันตรายจาก  
โรคไขเลือดออก ยับย้ังการระบาดของโรคไขเลือดออกในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกลางไมใหแพรกระจาย             
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลบานกลาง จึงไดจัดทําโครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก ตําบลบานกลาง ข้ึน 
 

3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรณรงคใหประชาชนเกิดความตระหนักและรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและควบคุม
การแพรระบาดของโรคไขเลือดออก 



 3.2  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทําลายแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายอยางตอเน่ือง
สมํ่าเสมอ 
 3.3 เพ่ือลดอัตราความชุกชุมของลูกนํ้ายุงลายและลดอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก 
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4.เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.๑. การรณรงคสุมสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายภายในชุมชน 
  4.๑.๑ ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ท้ัง ๑๒ หมูบานจํานวน ๑๒ คน 
  4.๑.๒ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน จํานวน ๒๓๓ คน 
  4.๑.๓ เจาหนาท่ีกองสาธารณสุข เทศบาลตําบลบานกลาง จํานวน ๑๕ คน 
  4.๑.๔ เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลาง จํานวน ๖ คน 
  4.๑.๕ คณะครูและนักเรียนท้ัง ๓ โรงเรียนในเขตตําบลบานกลาง 
 4.๒. การฉีดพนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีเกิดโรคและพบความชุกชุมยุงลายสูง 
  4.๒.๑ ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ท้ัง ๑๒ หมูบานจํานวน ๑๒ คน 
  4.๒.๒ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน จํานวน ๒๓๓ คน 
  4.๒.๓ เจาหนาท่ีกองสาธารณสุข เทศบาลตําบลบานกลาง จํานวน ๑๕ คน 
  4.๒.๔ เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลาง จํานวน ๖ คน 
 

5.พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตตําบลบานกลาง 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.๑ จัดทําโครงการเพ่ือเสนอผูบริหารเทศบาลตําบลบานกลาง 
 6.๒ จัดหา จัดเตรียม วัสดุอุปกรณใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 
 6.๓ ประสานงานกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 
 6.๔ แจงผูนําชุมชน และ อสม.เพ่ือนัดวันเวลารณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุยุง 
 6.๕ ประชาสัมพันธเสียงตามสายและหอกระจายขาวชุมชนพรอมท้ังส่ือตาง  ๆ
 6.๖ สุมสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายภายในชุมชน วัด โรงเรียน และสถานบริการ
สาธารณสุข พรอมท้ังรณรงคใหประชาชนใสทรายเคลือบสารทีมีฟอสในภาชนะท่ีมีนํ้าขัง เพ่ือกําจัดลูกนํ้า
ยุงลาย 
 6.๗ ฉีดพนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีเกิดโรคและพบความชุกชุมยุงลายสูง 
 6.๘ รณรงคการใสทรายเคลือบสารทีมีฟอสเพ่ือกําจัดลูกนํ้ายุงลาย ใหแกประชาชนไดนําไปใชใน
ครัวเรือนทุก ๒ เดือน 
 6.๙ ติดตามกระตุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานไดดําเนินการเฝาระวังปองกัน และกําจัด
แหลงเพาะพันธุของลูกนํ้ายุงลายอยางตอเน่ือง 



 6.๑๐ สรุปรายงานและประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน ของทุกป 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลตําบลบานกลาง  แผนงานสาธารณสุข งบดําเนินการ 
จํานวน 150,000 บาท (-หน่ึงแสนหาหม่ืนบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ฝายบริการสาธารณสุข งานปองกันและควบคุมโรค 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.๑ ประชาชนในเขตตําบลบานกลางเกิดความตระหนักและใหความรวมมือกับทุกภาคสวนในการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
 10.๒ ประชาชนในเขตตําบลบานกลางเกิดพฤติกรรมในการทําลายแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายอยาง
ตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 
 10.๓ อัตราความชุกของลูกนํ้ายุงลายและอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง 
 
 

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

ลําดับท่ี 3.3.56 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทยฉุกเฉิน ตําบลบานกลาง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓วรรคสอง  บัญญัติไววาเพ่ือสงเสริมการมี
บทบาทตามความพรอมและความจําเปนของประชาชนในทองถ่ิน  ใหคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน (กพฉ.) 
สนับสนุนและประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือกําหนดหลักเกณฑใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผู
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี โดยอาจไดรับการอุดหนุนจาก
กองทุนคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน มีมติในการประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๓ 
ใหสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ออกประกาศหลักเกณฑการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉินในระดับทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓  
เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการการแพทยฉุกเฉินระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  
ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะตองดําเนินงานและบริหารจัดการเปนไปตามมาตรฐานการแพทยฉุกเฉิน
และระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินท่ีมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ อยางท่ัวถึง และเทาเทียม โดยการปองกัน
ใหการเจ็บปวยฉุกเฉินเกิดข้ึนนอยท่ีสุด และใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบริการฉุกเฉินท่ีไดมาตรฐานจนพนภาวะ
ฉุกเฉิน  หรือไดรับการบําบัดรักษาอยางทันทวงที เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบ
อุบัติเหตุตางๆ รวมถึงการปฏิบัติหนาท่ีในการนําสงผูปวยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลเพ่ือการรักษาตอในเฉพาะ
ทางและการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตอไป  
 ดังน้ันกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลบานกลาง จึงไดจัดใหมีการพัฒนาฟนฟูศักยภาพ
ของผูปฏิบัติงานกูชีพ กูภัย ใหไดตามมาตรฐานการแพทยฉุกเฉินและเปนประโยชนตอประชาชนในตําบลบาน
กลาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทยฉุกเฉิน ตําบลบานกลาง ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสรางความรู ความชํานาญ ทักษะในการชวยเหลือผูปวย/ผูไดรับบาดเจ็บใหไดมาตรฐาน
และปลอดภัย 
 3.๒ เพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหแกผูปฏิบัติการกูชีพในการออกปฏิบัติการ 



 3.๓ เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหประชาชนในพ้ืนท่ี  ในการไดรับบริการทางดานสาธารณสุขท่ีได
มาตรฐาน ปลอดภัย และเทาเทียมกัน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ท้ัง ๑๒ หมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ประชาชน 
เยาวชนท่ีมีจิตอาสาชอบชวยเหลือสังคมและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 
 
 
 

163 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 กิจกรรมอบรมฟนฟูศักยภาพอาสาสมัครกูชีพ ศาลาประชาคมสํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.๑ จัดทําโครงการเพ่ือเสนอเทศบาลตําบลบานกลาง 

6.๒ จัดหากลุมเปาหมายในการฝกการอบรม และจัดเตรียมสถานท่ี วัสดุ/อุปกรณ ในการอบรม 
 6.๓ ประสานวิทยากรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน และโรงพยาบาลลําพูนในการอบรมให
ความรูแกผูเขารับการอบรม 
 6.๔ ดําเนินการอบรมใหความรูเก่ียวกับระบบปฏิบัติการกูชีพฉุกเฉินเบ้ืองตนใหแกนักเรียน จํานวน ๓ 
โรงเรียน ในเขตตําบลบานกลาง  ดังน้ี 
  - การประเมินสถานการณ  และอาการของผูปวย/ผูบาดเจ็บ 
  - การใชเคร่ืองมือกูภัยในการชวยเหลือผูประสบภัย 
  - การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการชวยฟนคืนชีพ 
  - การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
  - การใชเง่ือนเชือกในการชวยเหลือผูประสบภัย 
  - การเคล่ือนยายผูประสบภัย 
 6.๕ มอบประกาศนียบัตรสําหรับผูท่ีผานการอบรมตามโครงการหนวยปฏิบัติการอาสาสมัครกูชีพ     
กูภัย (EMS) ตําบลบานกลาง 
 6.๖ สรุปผลการดําเนินงาน 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึงเดือน มิถุนายน ของทุกป 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลตําบลบานกลาง  แผนงานสาธารณสุข งบดําเนินการ 
จํานวน 50,000 บาท (-หาหม่ืนบาทถวน-) 
 
9.  ผูรับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ฝายบริการสาธารณสุข งานกูชีพ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 



 10.๑ เจาหนาท่ีกูชีพมีความรู  ความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
 10.๒ เจาหนาท่ีกูชีพมีความเช่ือม่ัน  ในการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานและปลอดภัย 
 10.๓ ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการบริการชวยเหลือกูชีพ และดานสุขภาพไดอยางปลอดภัยและเทา
เทียมกัน 
 

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

ลําดับท่ี ๔.3.4             

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  การวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานกลาง 

   - กิจกรรมกระบวนงาน ระบบควบคุมภายในเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบและตรวจสอบปองกัน        
การทุจริต คือ 

๑.๑ มีการสํารวจโครงสรางขององคกรไดมีการจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

๑.๒ มีการจัดทําเอกสารจัดวางระบบการควบคุมภายใน ๕ องคประกอบ 
๑.๓ มีการรายงานใหผูกํากับดูแล คือนายอําเภอเมืองลําพูน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภายใน

กําหนด ๓๐ ธันวาคม ของทุกป  
 
 
 

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