
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
                                             สำนกังานปลัด 
        องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
  



 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  เลขท่ี 108  หมู่ ท่ี  15  ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย 
 ช่ือผู้ประสานงาน ว่าท่ีร้อยตรีบิน  ดวงยานะ   โทร. 093-2266492 
 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ 
ในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖4 

จำนวนบุคลากร 
ในหน่วยงาน 

จำนวน
กลุ่มเป้าหมายและ

ภาคีเครือข่าย 

จำนวนประชาชน
เป้าหมาย 

1. สำนักงานปลัด 10 330 200 
2. กองคลัง 6 - - 
3. กองช่าง 4 - - 
4. กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
3 300 765 

 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4    จำนวน   14   โครงการ 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   รวม   1,135,000  บาท 
• จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการ   จำนวน  1,135,000  บาท 
• จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการ      จำนวน     -      บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
• จำนวนบุคลากรและประชาชนท้ังภายในและภายนอกท่ีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ           

สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมี   จำนวนรวม    1,595    คน 
• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรท้ังภายในและภายนอกท่ีให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมจำนวน    2   แห่ง 
• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรท้ังภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์จำนวน   2  แห่ง 
• จำนวนบุคลากรและประชาชนท้ังภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์  จำนวน  200  คน 
• จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม .... -...  แห่ง ระยะเวลา                         

ท่ีดำเนินการ ....-......เดือน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องค์กร 
หน่วยงาน 

1. เพื่อวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
4. เพื่อส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในตำบล 

 
 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖4) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖4) 

๑)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรมใน
สังคมไทย 

๑.๑ กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณธรรมของ   
สถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ รวมถึงภาควิชาชีพ  
1.2 กลยุทธ์การใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานใน

การเสริมสร้างคุณธรรม  
1.3 กลยุทธ์การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เป็น

เครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
 
๑.1 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้างของ อบต.สัน
กลาง ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ  ของข้าราชการที่
บัญญตัิไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ เห็นความสำคัญและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์   ของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการ
อบรม มีกระบวนทศัน์ วัฒนธรรม 
และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่ง
เพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบ
ราชการไทยโดยยดึหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทาง 
๓. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา ให้กับผู้เข้าร่วม
อบรมในการนำไปเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการ
ทำงานให้มีคุณลักษณะ เป็น
ข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุก
ระดบั มีความรู้ความเข้าใจและ
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และนำหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

-งานการเจ้าหน้าที่ 
-สำนักงานปลัด 
-อบต.สันกลาง 
 

การบรรยาย การฝึก
ปฏิบัติธรรม กิจกรรม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นคณะผูบ้ริหาร-  
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
พนักงานส่วนตำบล, 
และพนักงานจ้าง
จำนวน  45  คน 

ร
ว
ม

จ
ำ
น
ว
น
  
4
5
  
ค
น 

 

๑. สามารถนำหลักคุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา ความรู้ 
และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ และสามารถ
เป็นผู้นำด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ในองค์กรอย่าง
สร้างสรรค ์
๒. นำความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้รบัไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างความ
สามัคคี ปรองดอง         
ความร่วมมือร่วมใจเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  
๓ . ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรม 
ได้ รับ การยอม รับ ให้ เป็ น
ต้นแบบการดำเนินชีวิต การ
ปฏิบัติงานที่เน้นการพัฒนา
ด้านคุณ ธรรม  จริย ธรรม 
หรือการสร้างวัฒนธรรม
อ งค์ ก ร ที่ มี ค่ า นิ ย ม ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม โดยมี
หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์
๔. ป้องกันและลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม ที่ เกิดจาก
ก ารข าด คุ ณ ธรร ม  แ ล ะ
จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง ผู้ ด ำ ร ง
ตำแหน่งทางการเมืองและ
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

50,000 บาท  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

รวม     50,000 บาท      

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖4) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖4) 

   ๑.๒ โครงการเข้าค่ายยุวชนตำบลสันกลาง
(ตามรอยพ่อ) 
 

1. เพื่อให้เด็ก ยุวชนตำบล      
สันกลาง ได้เรียนรู้โครงการตลอด
ระยะเวลาที่ทรงครองราชย์มา
ตลอด 70 ปี โครงการตาม
พระราชดำริและโครงการตาม
พระราชประสงคข์อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9   
2. เพื่อให้เด็กยุวชนตำบล       
สันกลาง ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. เพื่อให้เด็กยุวชนตำบล       
สันกลาง ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
 

ก อ งก า ร ศึ ก ษ า
ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม 
อบต.สันกลาง 

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การดำเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-  กิจกรรมฐานการ
เรียนรู้  โดยการ
แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม  
ตามที่วิทยากรกำหนด 
-  ศึกษาดูงาน  
โครงการอัมพวา       
ชัยพัฒนานุรักษ์        
ต.อัมพวา อ.อัมพวา   
จ.สมุทรสงคราม 
แก่ยุวชนตำบลสันกลาง 
รวม 55 คน 

1. เด็ก ยุวชนตำบล     
สันกลาง ได้เรียนรู้
โครงการที่ทรงครองราชย์
มาตลอด 70 ปี โครงการ
ตามพระราชดำริและ
โครงการตามพระราช
ประสงคข์อง
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9   
2. เด็ก ยุวชนตำบล     
สันกลาง  ได้เรียนรู้การ
ดำเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
3. เด็ก ยุวชนตำบล     
สันกลาง ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
 

120,000 บาท  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

รวม     120,000 บาท      

 

  

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖4) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖4) 

   ๑.3 โครงการเยาวชนต้นกล้า ตำบล      
สันกลาง 

1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มี
โอกาสแสดงความสามารถตาม
ศักยภาพของตนเอง 
2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ให้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มี
พื้นฐานการดำรงชีวิตในสังคม 
4.เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน 
5.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้เรื่องคุณธรรม จรยิธรรม  
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
เรียนรู้การสร้างอาชีพติดตัว 
 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ฝึกอบรมให้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ โดยแยก
ประเด็นให้ความรู้  ทั้ง
ด้านคุณธรรมจริยธรรม   
ด้านประเพณีวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ด้านพัฒนาทักษะอาชีพ 
โดยการจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้จะเน้นด้านการ
พัฒนาทักษะอาชีพติด
ตัวให้แก่ เด็กและ
เยาวชนตำบลสันกลาง  
เป็นคนดีมีคุณธรรม มี
ความรู้เรื่องภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและรู้จักหวง
แหนท้องถิ่นตนเอง 
แ ก่ เด็ ก แล ะ เย าวช น
ตำบลสันกลางจำนวน  
60  คน 

1.เด็กและเยาวชนได้มี
โอกาสแสดงความสามารถ
ตามศักยภาพของตนเอง 
2.เด็กและเยาวชนได้ให้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
3.เด็กและเยาวชนได้มี
พื้นฐานการดำรงชีวิตใน
สังคม 
4.เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน  
5.เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และเรยีนรู้
การสร้างอาชีพติดตัว 
 

50,000 บาท  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

รวม     50,000 บาท      

 

  

ตุลาคม 62 – กันยายน 63 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖4) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖4) 

   ๑.4 โครงการวันแม่แห่งชาติ 1.เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
2.เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคณุแม ่
3.เพื่อเป็นการปลูกฝังความรัก   
ความอบอุ่นในครอบครัว 
4.เพื่อสานต่อโครงการตามพระ
ราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 

สำนักงานปลัด 
อบต.สันกลาง 

จัดหาดุริยางค์นำขบวน 
จัดขบวนเครื่องราช
สักการะ 
จัดขบวนจำลอง
โครงการต่างๆ   
ตามพระราชเสาวนีย์
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพันปี
หลวง   

1.ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 
2.ประชาชนได้รำลึกถึง
พระคณุแม ่
3. ประชาชนได้รับการ
ปลูกฝังความรัก   ความ
อบอุ่นในครอบครัว 
4.เป็นการเผยแพร่และ
สานต่อโครงการตามพระ
ราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
 

60,000 บาท  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

รวม     60,000 บาท      

 

  

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖4) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖4) 

   ๑.5 โครงการโรงเรียนครอบครัวสานสายใย
สู่ชุมชนตำบลสันกลาง 

1. เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้เวลา
ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ  
เสริมสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัวตามคำขวัญ  
“สืบสานความรัก รักษาคุณค่า   
ต่อยอดพัฒนาสู่ความยั่งยืน” 
2. เพื่อรณรงคป์ลูกจิตสำนึกของ
สมาชิกในครอบครัว  ให้เห็น
ความสำคัญของสถาบันครอบครัว  
และการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก  
เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และสมาชิก
ทุกคนในครอบครัว 
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมต่างๆ  อย่างต่อเน่ือง  ทั้ง
การเผยแพร่ความรู้  แนะนำวิธี
ปฏิบัติทีถู่กต้องในลักษณะต่างๆ   
ต่อสมาชิกในครอบครัว 
4. เพื่อขจัดปญัหาความรุนแรง
ของครอบครัวในชุมชนตำบลสัน
กลางให้หมดไป 
 

สำนักงานปลัด 
อบต.สันกลาง 

กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
ครอบครัวในตำบลสัน
กลางที่มี  พ่อแม่มือใหม่  
รุ่นลูก  รุ่นหลาน   
อบรมให้ความรู้  “สร้าง
สัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในครอบครัว”  โดย
ทีมวิทยากร เพื่อนน้อง
หญิง /กศน. พาน/
ศพค. สันกลาง/รพ.
พาน 

กิจกรรม Walk  rally 
“สืบสานความรัก 
รักษาคุณค่า ต่อยอด
พัฒนาสู่ความยั่งยืน” 
แก่ กลุ่มครอบครัวพ่อ
แม่มือใหม่ในตำบลสัน
กลาง แก่ เด็ก  เยาวชน  
ประชาชน  นักศึกษา 
กศน. ผู้สูงอายุ  ตำบล
สันกลาง   จำนวน 
100 คน 
 

1.ครอบครัวได้ใช้เวลา
ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ  
เสริมสร้างความสัมพันธ์
ของสมาชิกในครอบครัว
ตามคำขวัญ  “สืบสาน
ความรัก   รักษาคุณค่า   
ต่อยอดพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน” 
2.เป็นการรณรงคป์ลูก
จิตสำนึกของสมาชิกใน
ครอบครัว  ให้เห็น
ความสำคัญของสถาบัน
ครอบครัว  และการมีส่วน
ร่วมในการดูแลของ
สมาชิกทุกคนในครอบครัว 
3.เป็นการส่งเสริมให้มี
การจัดกิจกรรมต่างๆ  
อย่างต่อเน่ือง  ทั้งการ
เผยแพรค่วามรู้  แนะนำ
วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องใน
ลักษณะต่างๆ   ต่อ
สมาชิกในครอบครัว 
4.เป็นการขจัดปญัหา
ความรุนแรงของ
ครอบครัวในชุมชนตำบล
สันกลางให้หมดไป 
 

25,000 บาท  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

รวม     25,000 บาท      

 

  

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖4) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖4) 

๑.6 โครงการร้อยรวมคน  3  วัย  สานสายใย
รักแห่งครอบครัว  
 

1. เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้เวลา
ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ  
เสริมสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัว 
2. เพื่อรณรงคป์ลูกจิตสำนึกของ
สมาชิกในครอบครัว  ให้เห็น
ความสำคัญของสถาบันครอบครัว  
และการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก  
เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และสมาชิก
ทุกคนในครอบครัว 
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมต่างๆ  อย่างต่อเน่ือง  ทั้ง
การเผยแพร่ความรู้  แนะนำวิธี
ปฏิบัติทีถู่กต้องในลักษณะต่างๆ   
ต่อสมาชิกในครอบครัว 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
อบต.สันกลาง 

กระบวนการสร้าง
ความคุ้นเคย  โดยมี
ผู้นำสันทนาการ  ใช้
กิจกรรมละลาย
พฤติกรรมสร้างความ
ใกล้ชิดคุ้นเคยให้กับ
สมาชิกในครอบครัว  
เช่น  กิจกรรมร้องเพลง  
ปรบมือเข้าจังหวะเกมส์
ต่างๆ  ที่ให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้ร่วมกันทำ
กิจกรรม  กล้า
แสดงออก  เตรียม
ความพร้อมในการทำ
กิจกรรมอ่ืนๆ  ต่อไป  
ซึ่งเกมส์กิจกรรมนั้น  
ต้องเหมาะสมกับวัย
ของผู้เข้าร่วม แก่กลุ่ม
ครอบครัวในชุมชน  
ประมาณ  340 คน 
 

1. ครอบครัวมีการ
เสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
ได้เปิดใจแลกเปลี่ยน
ความรู้สึกความคิดเห็นซ่ึง
กันและกัน 
2. ครอบครัวได้เรียนรู้ใน
เรื่องต่าง ๆ  ที่เหมาะสม
และจำเป็นกับตนเองและ
ครอบครัว  มีความรู้ความ
เข้าใจในการเสริมสร้าง
สถาบันครอบครัวให้อยู่ดี  
มีสุข  และไดร้ับการ
ถ่ายทอดการสร้าง
จิตสำนึกรักครอบครัวและ
ชุมชน 
 

80,000 บาท  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

รวม     80,000 บาท      

 

  

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖4) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖4) 

๑.7 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา ตำบลสันกลาง 
 

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชน 
และประชาชน ให้รู้จักประเพณี
และวัฒนธรรมมากขึ้น 
2.เพื่อความสามัคคีของชุมชนใน
ท้องถิ่นหรือในหมู่บ้าน 
3.ปลูกฝังให้เยาวชนและ
ประชาชนหวงแหนวัฒนธรรม 
4.เป็นการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
5.เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปญัญา
ของท้องถิ่น 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
อบต.สันกลาง 

เป็นการให้ความรู้
เก่ียวกับการปั้นเทียน
พรรษา  และประวัติ
พระพทุธเจ้าผ่าน
เรื่องราวบนต้นเทียน 
กับนักเรียนในเขตพื้นที่
ตำบลสันกลาง และ
ประชาชนผู้สนใจ และ
เข้าร่วมขบวนแห่เทียน
พรรษาร่วมกับ อำเภอ
พาน เป็นรูปแบบด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของราษฎรในหมู่บ้าน 
 

1.เยาวชนและประชาชน
ตำบลสันกลางให้รู้จัก
ประเพณีและวัฒนธรรม
มากขึ้น 
2.ประชาชนตำบลสัน
กลางมีความสามัคคีมาก
ยิ่งขึ้น 
3.เยาวชนหวงแหน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ตำบลสันกลาง 
4.เป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งาม 
5.ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รบั
การสืบทอด  ส่งต่อ 
เยาวชนรุ่นหลัง 
 

60,000 บาท  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

รวม     60,000 บาท      

 

  

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖4) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖4) 

   ๑.8 โครงการส่งเสริม  อนุรักษ์  พื้นฟู 
ศิลปะ ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม 

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีทีด่ีงามให้คง
อยู่ตลอดไป 
2. เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนสบืสาน 
เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นหรือนักท่องเที่ยวได้มี
โอกาสเรียนรู้ชีวิตและ
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของ
ท้องถิ่น 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
ความสมานฉันท์ในชุมชน 
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน 
5. เพื่อให้มีการทำงานแบบ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานและ
ชุมชน 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
อบต.สันกลาง 

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
ศิลปวัฒนธรรม  วิถี
ชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โดยแยกเป็นห้วง
ระยะเวลาและช่วงอายุ
ในแต่ละฐานการเรียนรู้
โดยมีฐานเรียนรู้ในเรื่อง
เข้ารับการอบรม  รวม
ทั้งสิ้น 130  คน   

ประชาชน และเยาวชน  
ได้ศึกษาหาความรู้
เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม   
วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของชาวล้านนา  และเกิด
ความรู้สึกรัก หวงแหน
และร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้
คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน 
 

50,000 บาท  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

รวม     50,000 บาท      

 

  

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖4) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖4) 

๑.9 โครงการสรงน้ำพระธาตุดอนมูล   
 

1.เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม แก่ผู้นำ
ท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และ
เยาวชน 
2.เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมใน
ร่วมกันในชุมชน 
3.เพื่อให้ผู้นำ  ประชาชน  ได้มี
โอกาสร่วมทำพิธี ตลอดถึงการ
ปฏิบัตตินตามแนวทางพุทธ
ศาสนา 
4.เพื่อความสามัคคีของชุมชนใน
ท้องถิ่นหรือในหมู่บ้าน 
5.ปลูกฝังให้เยาวชนและ
ประชาชนหวงแหนวัฒนธรรม 
และการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
อบต.สันกลาง 

ให้ความรู้เก่ียวกับ
ความสำคัญของ
ประเพณีวัฒนธรรม
ธรรมท้องถิ่น  จัดให้มี
การทำบุญตักบาตร  
การบวงสรวงพระธาตุ
ดอนมูล สู่มาน้ำขมิ้น
ส้มป่อย แห่ผ้าห่มธาตุ 
การสรงน้ำพระธาตุ  ซึ่ง
เป็นพระธาตุประจำ
ตำบล  จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  
200  คน ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ประชาชน  
เยาวชน  ผู้สูงอายุ  
ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น     
ในตำบลสันกลาง 
 

1. ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น 
ประชาชน  และเยาวชน
ได้รับความรู้ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 
2. ประชาชนได้ร่วมจัด
กิจกรรมทั่วทั้งตำบล 
3. ผู้นำ  ประชาชน  ได้มี
โอกาสร่วมทำพิธี ตลอดถึง
การปฏิบัติตนตาม
แนวทางพุทธศาสนา 
4. เกินความสามัคคีของ
ชุมชนในท้องถิ่นหรือใน
หมู่บ้าน 
5. เยาวชนและประชาชน
หวงแหนวัฒนธรรม และ
การสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 

30,000 บาท  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

รวม     30,000 บาท      

 

  

ตุลาคม 62 – กันยายน 63 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖4) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖4) 

   ๑.10 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 
ตำบลสันกลาง 

1.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น
และประชาชนในพื้นที่ตำบลสัน
กลาง ในการดำเนินการอนุรักษ์
การคุ้มครองดูแลบำรุงป่าไม้ น้ำ 
ตลอดจนทรพัยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 
ให้เกิดประโยชน์และเกิดความ
ยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำร ิ
2.เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วน
ร่วมในการช่วยกันหวงแหนและ
รักษาป่าของชุมชน และอยู่ร่วม
อาศัยกับทรัพยากรป่าไม้อย่าง
สมดุล 
3.เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟุ อนุรักษ์ สบื
สานและเผยแพรข่นบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม เป็นการแสดง
ความรัก และหวงแหนแหล่งน้ำ 
ป่าไม้ของชุมชน ของคนในท้องถิ่น 
และสร้างความสามัคคีของคนใน
ชุมชน 
4.เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนรักการเรียนรู้และนำความรู้
ไปพัฒนาชุมชนต่อไป  

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
อบต.สันกลาง 

จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ
สร้างผู้นำจิตอาสา ร่วม
กิจกรรมพิธีเลี้ยงผีขุน
น้ำ ร่วมกันปลูกต้นไม้ 
และประชาสัมพันธ์ให้
คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงาน
จ้าง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น 
และประชาชนในพื้นที่
ตำบลสันกลาง มีส่วน
ร่วมในโครงการ รักน้ำ 
รักษาแผ่นดิน เพื่อ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จำนวน 100 
คน 

1.เพื่อเสริมสร้างความ
ร่วมมือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ ในการ
ดำเนินการอนุรักษ์การ
คุ้มครองดูแลบำรุงป่าไม้ 
น้ำ ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 
ให้เกิดประโยชน์และเกิด
ความยั่งยืนตามแนวทาง
พระราชดำริ 
2.เพื่อสร้างจิตสำนึกการมี
ส่วนร่วมในการช่วยกัน
หวงแหนและรักษาป่าของ
ชุมชน และอยู่ร่วมอาศัย
กับทรัพยากรป่าไม้อย่าง
สมดุล 
3.เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู
อนุรักษ์ สืบสานและ
เผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม เป็น
การแสดงความรัก และ
หวงแหนแหล่งน้ำ ป่าไม้
ของชุมชน ของคนใน
ท้องถิ่น และสร้างความ
สามัคคีของคนในชุมชน 
4.เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
คนในชุมชนรักการเรียนรู้
และนำความรู้ไปพัฒนา
ชุมชนต่อไป 

30,000 บาท  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

รวม     30,000 บาท      

 

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖4) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖4) 

   ๒)  การสร้างความเข้มแข็งใน ระบบบริหาร
จัดการด้านการ ส่งเสริมคุณธรรม 

๒.๑ กลยุทธ์ 
2.1 การสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

งานด้านส่งเสริมคุณธรรม  
2.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทำหน้าที่

ในการส่งเสริมคุณธรรม  
2.3 การเสริมสร้างคุณธรรมของบคุลากรภาค

ราชการและภาคการเมืองของ อบต.สัน
กลาง 

 
2.1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านการปฏิบัติงานเพื่อความ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (อบต.สีขาว) 

 
 

 

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน พนักงานจ้าง อบต.สัน
กลาง 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ทำงานให้คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน พนักงานจ้าง อบต.
สันกลาง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
3.เพื่อเพิ่มความรู้ความตระหนัก
และการสร้างกระแสต่อต้านการ
ทุจริตคอรปัชั่นแก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน พนักงาน
จ้าง อบต.สันกลาง 
4.เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะการทำงานเป็นทีมระหว่าง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน พนักงานจ้าง อบต.สัน
กลาง 
5.เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา และบุคลากรในสังกัด นำ
ความรู้และประสบการณ์ที่ไดร้ับ
ไปเผยแพรแ่ก่ประชาชนในพื้นที่ 

-งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
-สำนักงานปลัด 
-อบต.สันกลาง 
 

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
บทบาทอำนาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วน
ต ำ บ ล  ใ ห้ แ ก่ ค ณ ะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พ นั กงานส่ วนต ำบ ล 
แ ล ะ พ นั ก ง า น จ้ า ง 
จำนวน 85 คน 
 

1.ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจ เก่ียวกับ
บทบาทอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  
2.ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถพัฒนาศักยภาพ
ในการทำงาน ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล  
3.ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถเพิ่มความรู้ความ
ตระหนักและการสร้าง
กระแสต่อต้านการทุจรติ
คอรัปชั่นในองค์กร  
4.ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถเสริมสร้างความรู้
และทักษะการทำงานเป็น
ทีมในองค์กร 5.ผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับไปเผยแพรแ่ก่
ประชาชนในพื้นที ่

 
30,000 บาท 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

รวม     30,000 บาท      

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖4) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖4) 

   2.2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ผู้นำชุมชม คณะผูบ้ริหาร 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสู่การ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาธิบาล 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระเบียบวินัยและกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มี
เทคนิคในการถ่ายทอดการเป็น
ผู้นำ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม 
และเตรยีมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเจต
คติทีด่ีต่อกิจกรรม ส่งเสริมความ
รักความสามัคคี ในหมู่คณะ เพิ่ม
ประสทิธิภาพในการติดต่อ
ประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ 
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิด
จิตสำนึกและตระหนักถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัตติน
ตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อมิให้
เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน
ของรัฐ และมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วม
อบรม เพื่อร่วมกันพัฒนาตำบลสัน
กลางให้เกิดความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 

-งานการเจ้าหน้าที่ 
-สำนักงานปลัด 
-อบต.สันกลาง 
 

อบรมสัมมนา  แบ่งกลุ่ม
อภิปรายด้านการสร้าง
จิตสำนึกที่ดีในการให้ 
บริการประชาชน  
 ระเบียบวินัยและ 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
การปฏิบัติงาน ทักษะ 
การทำงานเป็นทีม  และ
ศึกษาดูงานจากสถาน 
ที่จริงสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  
ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร  
พนักงานส่วนตำบล  
และพนักงานจ้าง 
จำนวน  50 คน   
(ระยะเวลา  4 วัน) 
 
 
 

1.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบวินัยและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน มีเทคนิค
ในการถ่ายทอดการเป็น
ผู้นำ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ส่งเสริมทักษะการ
ทำงานเป็นทีม และเตรยีม
ความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีเจต
คติทีด่ีต่อกิจกรรม 
ส่งเสริมความรักความ
สามัคคี ในหมู่คณะ  เพิ่ม
ประสทิธิภาพในการติดต่อ
ประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ 
3.ผู้เข้ารับการอบรม เกิด
จิตสำนึกและตระหนักถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติตนตามระเบยีบ 
กฎหมาย เพื่อมิให้เกิด
ความเสียหายต่อ
หน่วยงานของรัฐ และมี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาตำบลสัน
กลางให้เกิดความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

 
400,000 บาท 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

รวม     400,000 บาท      

 

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖4) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖4) 

2.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขและสนุกกับการ
ทำงานเป็นทีม 
 

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้าน
ทักษะความคิดและทัศนคติเชิง
สร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเอง
และองค์กร ตลอดจนการขยายผล
สู่การพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เป็นคน
เก่งและดีมีคุณภาพ 
2.เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคี 
ความจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อ
สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง สามารถดึง
ศักยภาพสูงสุดออกมาใช้ในการ
พัฒนาในทุกๆ ด้าน 
3.เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตัิ
หน้าที่เพื่อเป็นต้นแบบทีด่ี “ เป็น
มืออาชีพ” 
 

-งานการเจ้าหน้าที่ 
-สำนักงานปลัด 
-อบต.สันกลาง 
 

-ฝึกอบรม (workshop) 
กระบวนการกลุ่ม ใช้
ทฤษฏี ตามหลัก ทฤษฏี
แห่งการดำรงชีวิตอย่าง
มีความสุข ( D-HAPPY)   
-ศึกษาดูงานอ่าวคุ้ง
กระเบนสถานแสดง
พันธ์ุสัตว์น้ำ 
-กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม 
 - แก่คณะผูบ้ริหาร, 
ผู้แทนสมาชิกสภาฯ, 
พนักงานส่วนตำบล, 
พนักงานจ้าง, พนักงาน
จ้างเหมาบริการ, ผู้
สังเกตการณ์  จำนวน       
50  คน 
 

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านทักษะ
ความคิดและทศันคติเชิง
สร้างสรรค์ในการพัฒนา
ตนเองและองค์กร 
ตลอดจนการขยายผลสู่
การพัฒนาผู้เข้าอบรมให้
เป็นคนเก่งและดีมี
คุณภาพ 
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรัก ความสามัคคี 
ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
เพื่อสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง 
สามารถดึงศักยภาพสูงสุด
ออกมาใช้ในการพัฒนาใน
ทุกๆ ด้าน 
3.ผู้เข้ารับการอบรม
เสริมสร้างจิตสำนึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็น
ต้นแบบที่ด ี“ เป็นมือ
อาชีพ” 

 
150,000 บาท 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

รวม     150,000 บาท      

 

  

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖4) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖4) 

๓)  ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือในการ 
ส่งเสริมคุณธรรม 

๓.๑ กลยุทธ์ 
3.1 การสร้างและขยายเครือข่ายการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน  
3.2 การส่งเสริมและสนบัสนุนภาคีเครือข่าย

ทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน ด้านคุณธรรม  
3.3 การสร้างระบบบริหารจัดการภาคี

เครือข่ายและแหล่งเรียนรูท้ี่เอ้ือต่อ การ
ส่งเสริมคุณธรรม 

๓.1 โครงการโครงการเยาวชนสืบสาน
วัฒนธรรมไทยอนุรักษ์มรดกโลก 
 

เพื่อสร้างการเรียนรู้วัฒนธรรม
ไทยและอนุรักษ์มรดกโลก 
 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยและ
อนุรักษ์มรดกโลก 
-  ศึกษาดูงานสถานที่
เหมาะที่ เก่ียวข้องกับ
โครงการ 
ยุวชนตำบลสันกลาง
จำนวน  170  คน   
 

1.ยุวชนตำบลสันกลาง
เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรม
ไทยและอนุรักษ์มรดกโลก 
2.เกิดการสร้างวัฒนธรรม
จิตอาสาเพื่อสังคมแก่สา
ธารชนและร่วมพัฒนา
ชุมชน 
 

80,000 บาท  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

รวม     80,000 บาท      

 
 

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 


