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 ต�ำบลบ้ำนกลำง อ.เมือง จ.ล�ำพูน นับเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่ส�ำคัญแห่งหนึ่ง 
ของภำคเหนือ เพรำะเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ท�ำให้เทศบำลต�ำบล 
บ้ำนกลำงซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ เป็นองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่จัดเก็บภำษีได้มำกที่สุดในจังหวัดล�ำพูน ดังนั้นจึงเป็นธรรมดำอยู่เองท่ีเทศบำลต�ำบล 
บ้ำนกลำงจะถูกเพ่งเล็งในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณต่ำงๆ จำกองค์กรหน่วยงำนที่
ท�ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ

เทศบำลต�ำบลบ้ำนกลำง
เทศบำลธรรมำภิบำล ซื่อตรงโปร่งใส ตรวจสอบได้

	 แต่ถงึกระนัน้	เทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
ก็สามารถพิสูจน ์ เจตนารมณ์ที่ยึดมั่นใน
การท�างานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และความซื่อตรงโปร่งใส	 ด้วยรางวัลแห่ง
เกียรติยศและความภาคภูมิใจอันมากมาย
นับไม่ถ้วน	

ยึดมั่นธรรมำภิบำลเพื่อประชำชน
 “หลักธรรมาภิบาล”	หรือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี	 คือมีความถูกต้อง	 มี
ความยุติธรรม	 และมีคุณความดีอย่างยิ่งนั้น	
เป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองรางวัล	ป.ป.ช.ต่อเนื่อง	4	ปี	
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และสังคมอย่างมีความสงบสุข	 เกิดความ
รู้รักสามัคคี	 โปร่งใส	 มีส่วนร่วม	 สามารถ
ประสานประโยชน์	 และคลี่คลายปัญหา 
ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี	 และพัฒนาสังคมให้มี
ความยั่งยืน	ซึ่งเป็นแนวทางส�าคัญที่เทศบาล
ต�าบลบ้านกลางน�ามาใช้ในการบริหารงาน	
ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ได ้วางไว ้	 คือ	 
“เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ	 เศรษฐกิจ
พัฒนา	 การศึกษาชั้นน�า	 วัฒนธรรมดีงาม	 
ธรรมาภบิาลเพือ่ประชาชน	เป่ียมล้นคณุภาพ
ชีวิต”
 ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายก
เทศมนตรีต�าบลบ้านกลาง	 ซึ่งเป็นผู ้น�า
องค์กรที่มีนโยบายอันชัดเจนในการบริหาร
งานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความซื่อตรง
โปร่งใส	 กล่าวว่า	 “ปัจจุบันปัญหาบ้านเมือง
เราหลากหลายปัญหา เกิดขึ้นจากการปล่อย
ปละละเลยในการตรวจสอบ กลุ่มคนทุจริต
สามารถเข้าถึงอ�านาจต่างๆ ได้โดยง่าย และ
สามารถควบคุมการด�าเนินงานต่างๆ ได้ จน
ท�าให้เกิดปัญหาใหญ่คือการทุจริตคอร์รัปชัน 
ซึง่เป็นปัญหาทีท่�าลายสงัคมอย่างรนุแรงและ
ฝังรากลึกมานาน ซึ่งการจะแก้ไขปัญหาได้
อย่างยั่งยืนน้ัน คนในสังคมต้องมีค่านิยมใน

การรักความดี และไม่ยอมรับพฤติกรรมการ
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
 ตัวผมเองคงไม ่ได ้ เป ็นนายกฯ ได ้
ตลอดกาล ดังนั้นสิ่งที่ส�าคัญก็คือการปลูก
ฝังจิตส�านึกเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในตัวเจ้าหน้าที่ 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ�าของ
เทศบาล ไปจนถึงชาวบ้าน ประชาชน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน ถือ
เป็นหัวใจส�าคัญ ดังนั้นการสนับสนุนของ
องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ท�าในเรื่องนี้ 
ก็ควรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง” 

ซื่อตรงโปร่งใส ตรวจสอบได้
	 หลักธรรมาภิบาลที่ส�าคัญข้อหนึ่งคือ
การบริหารงานด้วยความซื่อตรงโปร่งใส	
เทศบาลต�าบลบ้านกลางจึงเปิดกว้างให้
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการท�างานขององค์กรได้	 ซ่ึงการ
ขับเคลื่อนงานของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง
นั้น	 ประกอบไปด้วยความร่วมมือระหว่าง
คณะผูบ้รหิารเทศบาล	โดยมนีายกเทศมนตรี
ท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย	 ประธานสภา
เทศบาลต�าบลบ้านกลางท�าหน้าท่ีตรวจสอบ 
และพิจารณาการท�างานของเทศบาล	 
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ปลัดเทศบาลท�าหน้าที่น�านโยบายของ 
คณะผู ้บริหารมาด�าเนินการ	 ภายใต้การ 
ตรวจสอบของสภาเทศบาล	ซึง่เป็นการบริหาร
งานที่ต่างฝ่ายเป็นอิสระ	 มีหน้าที่ถ่วงดุลและ 
ตรวจสอบซึง่กนัและกนั	ซึง่ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการท�างานได้	 เช่น	 การใช้จ่าย 
งบประมาณ	 รายรับ	 รายจ่ายประจ�าป ี	 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ	เป็นต้น
	 เทศบาลต�าบลบ้านกลางได้มีการจัด
ท�าแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ซึ่ง
มีแนวทางในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน	 มีการ
บริหารจัดการที่ดี	 และเน้นการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน	 นอกจากน้ี	 ยั งมีการจัด ต้ัง 
ศูนย ์ กฎหมายชุ มชน เทศบาลต� าบล 
บ้านกลาง เพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์	 และ
แจ้งเหตุการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติงานมิชอบ
หรือทุจริตต่อหน้าที่	 และที่ส�าคัญมีการสร้าง 
เครือข่ายความซ่ือตรงบ้านกลาง	 เพื่อ 
ขบัเคล่ือนความซือ่ตรง	โปร่งใส	และพอเพยีง 
ในพื้นที่ 	 โดยร ่วมมือกับภาคีเครือข ่าย 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	 และ
ประชาชนในพื้นที่ตามแผนพัฒนาความ
ซื่อตรงแห่งชาติ	 ซ่ึงจากการด�าเนินงานที่ 
ผ่านมา	 เทศบาลต�าบลบ้านกลางไม่เคยถูก
กล่าวหาว่าทจุรติคอร์รปัชนั	หรอืถกูร้องเรยีน
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันมิชอบเลย	 

ในทางตรงข ้ามกลับได ้รับความร ่วมมือ 
อันดีจากประชาชนในพื้นท่ีในการบริหาร
งานเทศบาล	 ท�าให้เกิดความฉับไว	 โปร่งใส	
และเกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมท่ีทุกฝ่าย
พึงพอใจ	
	 ผลส�าเรจ็จากการท�างานในเชงิประจกัษ์นี	้ 
ท�าให้เทศบาลต�าบลบ้านกลางได้รับรางวัล
มากมาย	 อาทิ	 รางวัลองค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินดีเด่น	 และเป็นต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริต	 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจาก
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ	 หรือ	 ป.ป.ช.	 มาหลายปีติดต่อกัน	 
อีกทั้งได ้รับรางวัลองค ์กรปกครองส ่วน 
ท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล	 รางวัลพระปกเกล้า	 รางวัล
สุดยอดองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่นด้าน
สตรีและครอบครัว	 จากกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	และรางวัล
คุณธรรมแห่งชาติประเภทองค์กร	 ปี	 พ.ศ.	
2556	 จากศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	
เป็นต้น

โครงกำรเทศบำลใสสะอำด
	 ในปี	 2554	 เทศบาลต�าบลบ้านกลาง
ได้ด�าเนินโครงการเทศบาลใสสะอาด คิดดี  
ท�าดี มีคุณธรรม	 โดยได้รับการเสริมหนุน
จากศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	ในการ
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สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนสังคมควบคู่กับปลูกฝังจิตส�านึกความ
ซื่อตรงแก่ประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มเดก็และเยาวชน	โดยสอดแทรกคุณธรรม 
ความซื่อตรงลงไปในหลักสูตรและกิจกรรม
นอกห้องเรยีน	เช่น	กจิกรรมความรูคู่้คุณธรรม	
ห้องเรียนคุณธรรม	หมู่บ้านคุณธรรม	
	 จากนั้นในปี	2555	ได้ต่อยอดขยายผล
จนเป็น	“โครงการเทศบาลใสสะอาด สร้าง
ความซื่อตรง โปร่งใส ใฝ่คุณธรรม”	 โดย
เทศบาลต�าบลบ้านกลางได้ด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ	จ�านวน	7	กิจกรรมด้วยกัน	คือ	1.การ
จัดอบรมให้ความรู ้ผู ้น�าคุณธรรม	 2.การ
สร้างพนักงานจิตอาสาท้องถิ่นพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน	 3.ผ้าป่าขยะรีไซเคิล	 4.การเสริมสร้าง
ผู้น�าคุณธรรม	 5.การเสริมสร้างคุณธรรมน�า
ประชาสขุใจ	6.การเสรมิสร้างและยกย่องคนดี	
หรอืคนดศีรีบ้านกลาง	7.การพฒันาศกัยภาพ
เด็กและเยาวชนในด้านผู้น�าคุณธรรม	
	 เทศบาลต�าบลบ้านกลางได้ขยายผลสู่
การจัดกิจกรรมต่างๆ	มากมาย	เช่น	กิจกรรม	
“ต้นไม้แห่งความดี”	 โดยให้เจ้าหน้าที่เขียน
ความดีของตนเองลงบนใบโพธิ์แห่งความ
ดีแล้วตั้งจิตอธิษฐาน	 จากนั้นได้รวบรวม 
ใบโพธิไ์ปหล่อเป็นพระพทุธรปูเพือ่เป็นเครือ่ง
ยึดเหนี่ยวจิตใจต่อไป	

	 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล	
ลกูจ้างประจ�า	และพนกังานจ้างของเทศบาล
ต�าบลบ้านกลาง	ผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 
ดีเด่น	
	 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในต�าบล	
เพื่อสร้างค่านิยม	 และการเชิดชูคุณธรรม	
จริยธรรม	 ในการปฏิบัติงานร่วมกันของทุก
ภาคฝ่าย	
	 การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
ส่งเสริมคุณธรรม	ความซื่อตรง	โปร่งใส	และ
พอเพียง
	 กิจกรรม	“คนดีศรีบ้านกลาง”	ส่งเสริม 
และยกย่องชาวบ้านในชุมชนบ้านกลางซึ่ง
เป็นท่ียอมรับของคนในชุมชนว่าเป็นคนดี	
มีความเสียสละ	 มีความซื่อตรง	 เพื่อสร้าง
บุคคลต้นแบบท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้ 
คนท�าความดี	บ�าเพ็ญประโยชน์	และอุทิศตน
เพื่อส่วนรวม	เป็นต้น	
 
	 นอกจากนี้ยั งมีกิจกรรมโรงเรียน 
สีขาว “โตไปไม่โกง”	ที่มุ่งบ่มเพาะคุณธรรม
แก่เดก็และเยาวชนเกีย่วกบัคณุค่าแห่งความดี	 
5	 ประการ	 คือ	 ความซ่ือสัตย์	 การรักความ
เป็นธรรม	การกระท�าอย่างรับผิดชอบ	การมี
จิตส�านึกรักษาประโยชน์ส่วนรวม	และการมี
ชีวิตความเป็นอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง	 ซึ่งกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมในเด็กและเยาวชนนั้น	 เป็นเสมือน
การวางรากฐานอันส�าคัญท่ีจะช่วยให้ชุมชน
บ้านกลาง	 สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็น	
“สังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความ
ซื่อตรง”	ได้ในที่สุด




