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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.การสรຌาง 1.1 การสรຌางจิตสํานึกละความ 1.1.1 (1) ครงการฝຄกอบรมการสงสริมคุณธรรมจริยธรรม 100,000    100,000    100,000    100,000    

สังคมท่ีเม ตระหนักกบุคลากรทัๅงขຌาราชการ ฿นการปฏิบัติงานของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌาง
ทนตอการ การมืองฝຆายบริหาร ขຌาราชการการ องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง
ทุจริต มืองฝຆายสภาทຌองถ่ิน ละฝຆายประจํา1.1.1 (4) ครงการนําพุทธศาสนิกชนคนองค์การบริหาร  -  -  -  -

ขององค์กรปกครองสวนทຌองถ่ินละ สวนจังหวัดลําปางสรຌางกุศลละทําบุญ฿นวันธรรมสวนะ
ฝຆายประจําขององค์กรปกครอง ระหวางขຌาพรรษา ประจําป 2560

สวนทຌองถ่ิน 1.1.2 (1) มาตรการประมวลจริยธรรมขององค์การการบริหาร   -  -  -  -

สวนจังหวัดลําปาง
1.1.3 (1) ครงการป้องกันละปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 200,000    200,000    200,000    200,000    

1.2 การสรຌางจิตสํานึกละความ 1.2.1 (1) ครงการสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน 5,000,000  5,000,000  5,000,000 5,000,000  

ตระหนักกประชาชนทุกภาคสวน฿น 1.2.1 (3) ครงการวันทຌองถ่ินเทย 550,000    550,000    550,000    550,000    

ทຌองถ่ิน 1.2.2 ครงการพ่ิมประสิทธิภาพละจัดกใบรายเดຌ ฿นการ฿หຌ
บริการรับชําระภาษี ละคาธรรมนียมบํารุงองค์การบริหาร

ผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตส่ีปี
(พ.ศ. 2561-2564)

ช่ือหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง

มิติ ภารกิจตามมิติ ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

สวนจังหวัด ณ ศูนย์บริการรวมจังหวัดลําปาง(บิๆกซี)
1.2.3 ครงการฝຄกอบรมพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 500,000    500,000    500,000    500,000    

บุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางตามปรัชญา
ศรษฐ์กิจพอพียง

1.3 การสรຌางจิตสํานึกละความ 1.3.1  มาตรการการตเปเมกง  -  -  -  -

ตระหนักกดใกละยาวชน 1.3.2 (1) ครงการสานสัมพันธ์สาย฿ยรักของครอบครัว 300,000    300,000    300,000    300,000    

หางเกลยาสพติด

มิติท่ี 1 รวม 8ครงการ   -  กิจกรรม   2 มาตรการ 6,650,000    6,650,000    6,650,000    6,650,000    

2. การ 2.1 สดงจตจํานงทางการมือง฿นก 2.1.1 (1) มาตรการกําชับการปฏิบัติราชการตามระบียบ  -  -  -  -

บริหาร ตอตຌานการทุจริตของผูຌบริหาร หนังสือสั่งการตาง โ ของฝຆายบริหาร องค์การบริหารสวน
ราชการพ่ือ จังหวัดลําปาง 
ป้องกันการ 2.1.1 (2) มาตรการประกาศการสดงจตจํานงการบริหารงาน  -  -  -  -

ทุจริต ดຌวยความสุจริต ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.2 มาตรการสรຌางความปรง฿ส฿นก 2.2.1 (1) ครงการประชุมผูຌบริหารละหัวหนຌาสวนราชการ  -  -  -  -

ปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง
2.2.1 (2) มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์กร  -  -  -  -

ปกครองสวนทຌองถ่ิน ปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถ่ินละ
หัวหนຌาสวนราชการ
2.2.1 (3) มาตรการสรຌางความปรง฿ส฿นการบริหารงาน  -  -  -  -

บุคคล ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง

2.2.2 (1) กิจกรรมควบคุมการบิกจายตามขຌอบัญญัติ  -  -  -  -

งบประมาณรายจายประจําป
2.2.2 (2) ครงการฝຄกอบรมจัดทําประมาณราคาละราคา 50,000       50,000       50,000      50,000       

กลาง งานกอสรຌาง กองชาง องค์การบริหารสวนจังหวัด
ลําปาง ประจําปงบประมาณ 2560

2.2.2 (3) ครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองชาง 100,000    100,000    100,000    100,000    

องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง "หลักสูตรนวทางละ
วิธปีฏิบัติผูຌท่ีเดຌรับการตงตัๅง฿หຌทําหนຌาท่ี "กรรมการตรวจการ
จຌาง" ละ/หรือ "ผูຌควบคุมงาน"



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.2.3 ครงการพ่ิมประสิทธิภาพละจัดกใบรายเดຌ ฿นการ฿หຌ  -  -  -  -

บริการรับชําระภาษี ละคาธรรมนียมบํารุงองค์การบริหาร
สวนจังหวัด ณ ศูนย์บริการรวมจังหวัดลําปาง(บิๆกซี)

2.3 มาตรการ฿ชຌดุลยพินิจละ฿ชຌอําน2.3.1  มาตรการลดขัๅนตอนการปฏิบัติงาน  -  -  -  -

หนຌาท่ี฿หຌป็นเปตามหลักการบริหาร
กิจการบຌานมืองท่ีดี 2.3.2 (1) มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  -  -  -  -

พ่ือลดขัๅนตอนการปฏิบัติราชการ
2.3.2 (2) มาตรการมอบอํานาจของนายกองค์การ  -  -  -  -

สวนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด
2.4 การชิดชูกียรติกหนวยงาน/ 2.4.2 (1) ครงการชิดชูกียรติผูຌปฏิบัติงานดีดนของ  -  -  -  -

บุคคล฿นการดํานินกิจการการประพฤองค์การบริหารบริหารจังหวัดลําปาง
ปฏิบัติตน฿หຌป็นท่ีประจักษ์
2.5 มาตรการจัดการ฿นกรณีเดຌทราบ2.5.2 (1) กิจกรรม฿หຌความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีเดຌ  -  -  -  -

หรือรับจຌงหรือตรวจสอบพบการทุจรดํิานินการตามอํานาจหนຌาท่ีพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม
ดูลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติท่ี 2 รวม 6 ครงการ  1 กิจกรรม   7 มาตรการ 150,000       150,000       150,000      150,000       

3. การ 3.1 จัด฿หຌมีละผยพรขຌอมูลขาวสา3.1.1(1)  ครงการอบรม฿หຌความรูຌกประชาชนตาม 130,000    130,000    130,000    130,000    

สงสริม ฿นทางท่ีป็นการอํานวยความสะดวก พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

บทบาทละ กประชาชนเดຌมีสวนรวมตรวจสอบ 3.1.1(2) ครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตาม 130,000    130,000    130,000    130,000    

การมีสวน การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนຌาท่ี พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

รวมของภาค ขององค์กรปกครองสวนทຌองถ่ินเดຌทุก
ประชาชน ขัๅนตอน 3.1.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการ฿ชຌจายงิน฿หຌประชาชน  -  -  -  -

เดຌรับทราบ

3.2 การรับฟังความคิดหในการรับ 3.2.1 (1) ครงการวทีประชาคมบูรณาการผนพัฒนา 480,000    480,000    480,000    480,000    

ละตอบสนองร่ืองรຌองรียน/รຌองทุกขทຌองถ่ินชิงยุทธศาสตร์
ของประชาชน 3.2.1 (2) มาตรการระบบจຌงรื่องรຌองรียน-รຌองทุกข์ ขององค์กา  -  -  -  -

บริหารสวนจังหวัดลําปาง
3.2.1 (3) มาตรการการรับรื่องรຌองรียนรຌองทุกข์  -  -  -  -



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3 การสงสริม฿หຌประชาชนมีสวนรว3.3.1 (2) ครงการสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿น
บริหารกิจการขององค์กรปกครองสวนการจัดทําผนพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  -  -  -  -

ทຌองถ่ิน
3.3.3 (1)ครงการสงสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน  -  -  -  -

฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนาองค์การบริหารสวน
จังหวัดลําปาง

มิติท่ี 3 รวม 5 ครงการ  1 กิจกรรม   1 มาตรการ 740,000       740,000       740,000      740,000       

4. การสริม4.1 มีการจัดวางระบบละรายงาน 4.1.1 (1) ครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ  -  -  -  -

สรຌางละ การควบคุมภาย฿นตามท่ีคณะกรรมกาบริหารสวนจังหวัดลําปาง (การตรวจสอบภาย฿นประจําป)
ปรับปรุง ตรวจงินผนดินกําหนด 4.1.2 (1) มาตรการการจัดทํารายงานการติดตามประมินผล  -  -  -  -

กลเก฿นการ การควบคุมภาย฿น
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ 4.2 การสนบัสนุน฿หຌภาคประชาชน 4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการ฿ชຌจายงิน฿หຌประชาชน  -  -  -  -

ราชการของ มีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือ เดຌรับทราบ
องค์กร การบริหารราชการ ตามชองทางท่ี 4.2.3 (1) มาตรการสรຌางความปรง฿สดຌานการจัดซืๅอจัดจຌาง  -  -  -  -



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปกครอง สามารถดํานินการเดຌ
สวนทຌองถ่ิน

4.3 การสงสริมบทบาทการตรวจสอ4.3.1 (2) ครงการฝຄกอบรมพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ 500,000    500,000    500,000    500,000    

ของสภาทຌองถ่ิน งานสําหรับสมากชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง
4.3.2 (1) มาตรการการตรวจสอบการบริหารของฝຆายสภา
องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง

4.4 สริมพลังการมีสวนรวมของชุมช4.4.2 ครงการฝຄกอบรมความรูຌดຌานกฏหมาย฿หຌกบุคลากร 500,000    500,000    500,000    500,000    

(Community) ละบูรณาการทุก องค์กรปกครองสวนทຌองถ่ิน฿นจังหวัดลําปาง
ภาคสวนพ่ือตอตຌานการทุจริต

มิติท่ี 4 รวม 3 ครงการ  4 กิจกรรม   3 มาตรการ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    



 

 

ส่วนท่ี 3 

 

รายละอียด/กิจกรรม/ครงการ    

 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัทีไ 1 

 
1.ชื่อครงการ  :   ครงการฝຄกอบรมการสงสริมคุณธรรม  จริยธรรม฿นการปฏิบัติหนຌาที่ราชการ 
                        ของขຌาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง฿นการป้องกันการทุจริต 

 

2.หลกัการละหตผุล 
2.1 พระราชกฤษฎีวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองที่ดี   พ.ศ. 2546 

หมวด 2 การบริหารราชการพื่อ฿หຌกิดประยชน์สุขของประชาชน (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ                 
ตຌองป็นเปดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบเดຌ ละมุง฿หຌกิดประยชน์สุขกประชาชนทัๅง฿นระดับประทศ
ละทຌองถิ่น 

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวยการป้องกันละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-
2560) พันธกิจที่ 1  สรຌางสริมคุณธรรม จริยธรรม ละจิตสํานึกการตอตຌานการทุจริตดยนຌนการ
ปรับปลี่ยนฐานความคิดพ่ือหในกประยชน์สวนรวมของประทศ฿หຌกทุกภาคสวน฿นสังคมเทย ดยฉพาะ
กลุมนักการมืองละจຌาหนຌาที่ของรัฐ ดยกําหนดวิสัยทัศน์วา “สังคมเทย มีวินัย  ปรง฿ส ยึดมั่น฿นคุณธรรม 
จริยธรรม ละรวมป้องกันละปราบปรามการทุจริต ป็นที่ยอมรับ฿นระดับสากล” 
  2.3 คําสั่งคณะรักษาความสงบหงชาติ ที่ 69/2557  รื่องมาตรการป้องกันละกຌเข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ขຌอ 1 ฿หຌทุกสวนราชการละหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือนว
ทางการป้องกันละกຌเขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ฿นสวนราชการละหนวยงานของรัฐ  ดยมุงนຌนการ
สรຌางธรรมาภิบาล฿นการบริหารงานงาน ละสงสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน฿นการตรวจสอบฝ้าระวัง                 
พ่ือสกัดกัๅนมิ฿หຌกิดการทุจริตประพฤติมิชอบเดຌ 
  2.4 จงัหวัดลําปางจຌง฿หຌทุกสวนราชการ  ดํานินการปลูกฝังละสงสริมคุณธรรม จริยธรรม              
฿หຌบังกิดผลอยางป็นรูปธรรมกับบุคลากร฿นหนวยงาน มีจิตสํานึกละคานิยมที่ดี฿นการปฏิบัติหนຌาที่ราชการ                
฿หຌป็นเปตามกฎหมายละกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอประชาชนละสังคม ดยการจัดประชุม สัมมนาการ
ฝຄกอบรม฿หຌความรูຌรื่องกี่ยวกับคุณธรรมตามนยบายจังหวัดลําปางที่เดຌประกาศจตนารมณ์฿นการขับคลื่อน
นยบายจังหวัดลําปางที่กําหนดวา “ลําปางสุจริต  ลําปางนครหงความสุข” 
  2.5 จังหวัดลําปางรณรงค์ประชาสัมพันธ์คานิยมหลัก 12 ประการ พ่ือป็นการสรຌาง
จริยธรรม คุณธรรม ความรักความสามัคคี ละตอตຌานการทุจริต พ่ือ฿หຌกิดการพัฒนาคน การสรຌางรากฐานที่
ดี฿หຌสงัคมพ่ืออนาคตของประทศ  

2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามผนพัฒนาบุคคลากรขององค์การบริหารสวน
จังหวัดลําปาง (พ.ศ. 2558 – 2560) เดຌกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดยการปรับปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ สรຌางทักษะ ละพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง฿หຌมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม    
ละทัศนคติ฿นการทํางานที่ดี พัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง฿หຌป็นองค์กรหงการรียนรูຌ พัฒนา
ระบบงานที่มุงผลสัมฤทธ่ิ ปรง฿ส ละป็นธรรม  สนับสนุนการดํานินงานตามมาตรการป้องกันละ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีการพัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลัก
ของหนวยงาน฿นสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ละสนับสนุนคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนยบาย
ของรัฐบาล  



  2.7 ตามผนปฏิบัติการองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นตຌนบบดຌานการป้องกันการทุจริต                 
(พ.ศ.2559 – 2560) ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง เดຌกําหนดครงการ/กิจกรรม ตามิติที่ 1 การ
ปลูกจิตสํานึกละสรຌางความตระหนักดยกําหนดจัดทําครงการฝຄกอบรมสงสริมคุณธรรม จริยธรรม ฿นการ
ปฏิบัติราชการของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌาง พ่ือสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม฿นการทํางาน฿หຌกับ
ขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
   

  ดังนัๅน พ่ือป็นการสงสริมคุณธรรม จริยธรรม฿หຌกขຌาราชการขององค์การบริหารสวน
จังหวัดลําปาง ฿นการป้องกันการทุจริต ดยนําหลักการบริหารงาน การปฏิบัติงาน  ดຌวยความซื่อสัตย์สุจริต
ละขยันหมั่นพียร ฿หຌกิดความปรง฿ส฿นการทํางาน สามารถตรวจสอบเดຌ กิดความคุຌมคา ทํา฿หຌองค์กร
ประสบความสํารใจ฿นการบริหารงาน ประชาชนเดຌรับประยชน์สูงสุด ตลอดจนสงผลดีตอสถียรภาพของ
องค์กร ละกิดการยอมรับของสังคม ดຌวยหลักการละหตุผลดังกลาวขຌางตຌน ฝຆายบริหารงานบุคคล        
สํานักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมีหนຌาที่รับผิดชอบ฿นการพัฒนาบุคลากร฿นองค์กร เดຌลใงหในถึง
ความสําคัญของการนําหลักคุณธรรม จริยธรรม  มา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน฿นองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
พ่ือป็นการกระตุຌน฿หຌบุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง มีจิตสํานึกละคานิยมที่ดี฿นการปฏิบัติ
หนຌาที่ราชการ ป้องกันการทุจริต จึงเดຌจัดทําครงการฝຄกอบรมการสงสริมคุณธรรม  จริยธรรม ฿นการปฏิบัติ
ราชการของขຌาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ฿นการป้องกันการทุจริต ขึๅน      

3.วัตถุประสงค ์
  3.1. พ่ือ฿หຌขຌาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  เดຌรับความรูຌ฿นรื่องหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ฿นการดํานินชีวิต ละ฿นการปฏิบัติหนຌาที่ราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.2. พ่ือสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม  ฿นการปฏิบัติราชการ฿หຌกขຌาราชการองค์การ
บริหารสวนจังหวัดลําปาง ตามผนปฏิบัติการองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นตຌนบบดຌานการป้องกันการทุจริต 

3.3 พ่ือ฿หຌขຌาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางปฏิบัติหนຌาที่ราชการตามกรอบ
กฎหมาย ละระบียบตาง โที่พึงปฏิบัติ 

3.4 พ่ือป็นการสรຌางความชื่อถือ ความศรัทธา  ละภาพพจน์ที่ดีของขຌาราชการองค์การ
บริหารสวนจังหวัด ละองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง฿นสายตาของประชาชน    
  3.5 พ่ือ฿หຌขຌาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางปฏิบัติราชการตามคานิยมหลัก    
12 ประการ สนับสนุนนยบายของรัฐบาล ละสนับสนุนนยบายจังหวัดลําปางที่เดຌประกาศจตนารมณ์      
฿นการขับคลื่อนนยบายจังหวัดลําปางที่กําหนดวา “ลําปางสุจริต  ลําปางนครหงความสุข” 

4. กลุ่มปา้หมาย   

                      คณะผูຌบริหาร ขຌาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด ขຌาราชการครู  ลูกจຌาง ละพนักงาน
จຌางองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางทุกคน       

5. วิธดีาํนนิการ 
  5.1 ประชุมคณะทํางานพ่ือวางผนกําหนดนวทางการจัดฝຄกอบรม 
  5.2 บันทึกสนอครงการขออนุมัตินายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
  5.3 ตงตัๅงจຌาหนຌาที่ปฏิบัติหนຌาที่จัดฝຄกอบรม 

  5.4 ประสานงานกับหนวยงานที่ก่ียวขຌอง 



  5.5 จดัทําหนังสือจຌงหนวยงานชิญวิทยากร 
  5.6 จดัพิมพ์รายช่ือผูຌขຌารวมฝຄกอบรม  

  5.7 ประชุมจຌาหนຌาที่จดัฝຄกอบรม 
  5.8 ดํานินการฝຄกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด 

   
6.ระยะวลาดาํนนิการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)   

7.งบประมาณดํานนิการ 

  ฿ชຌงบประมาณองค์การบริหารสวนจังหวัด     ตามขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป              
พ.ศ. 2560 – 2564  หมวดคาตอบทน฿ชຌสอยละวัสดุ ประภทรายจายกี่ยวน่ืองกับการปฎิบัติราชการที่
เมขຌาลักษณะหมวดรายจายอ่ืน   คา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรม สัมมนาผูຌปฏิบัติงานองค์การบริหารสวนจังหวัด                     
฿นวงงิน  100,000.- บาท (หน่ึงสนบาทถຌวน)   
 

8. ผูຌรบัผดิชอบ 

  ฝຆายบริหารงานบุคคล  สํานักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด องค์การบริหารสวนจังหวัด
ลาํปาง  
  

10.ตัวชีๅวัด/ผลลพัธ์  
   10.1. ขຌาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางเดຌรับความรูຌ฿นร่ืองหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ฿นการดํานินชีวิต ละ฿นการปฏิบัติหนຌาที่ราชการตามหลักธรรมาภิบาล     
   10.2. ขຌาราชการขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง มีคณุธรรม จรยิธรรม ฿นการปฏิบัติ
ราชการ ละป็นเปตามผนปฏิบัติการองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นตຌนบบดຌานการป้องกันการทุจริต 

 10.3 ขຌาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางปฏิบัติหนຌาที่ราชการอยู฿นกรอบ
กฎหมาย ละระบียบตาง โที่พึงปฏิบัติ    
   10.4 กิดความช่ือถือ ความศรัทธา  ละภาพพจน์ที่ดีของขຌาราชการองค์การบริหารสวน
จงัหวัด ละองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ฿นสายตาของประชาชน   
   10.5 ขຌาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางปฏิบัติราชการตามคานิยมหลัก         
12 ประการละสนับสนุนนยบายจังหวัดลําปางที่ เดຌประกาศจตนารมณ์฿นการขับคลื่อนนยบาย       
จงัหวัดลําปางที่กําหนดวา “ลําปางสุจริต  ลําปางนครหงความสุข” 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัทีไ 2 

 
1.ชื่อครงการ/กิจกรรม/มาตรการ:ครงการนําพุทธศาสนิกชนคนองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางสรຌางกุศล            
                                            ละทาํบุญ฿นวันธรรมนะ ระหวางขຌาพรรษา 
2.  หลกัการละหตผุล 
  ประพณีขຌาพรรษากิดขึๅนตัๅงตสมัยพุทธกาลรก โ ยังเมมีประพณีนีๅตชวงหนຌาฝน
ชาวบຌานทํานากัน พระภิกษุสงฆ์ออกเปผยพรพระธรรมคําสอนกประชาชน฿นที่ตาง โ เดຌดินเปหยียบขຌาว
กลຌาบาง หยียบมลงตายดยเมรูຌตัวบຌาง จนชาวบຌานติตียนทํา฿หຌกิดความดือดรຌอนสียหาย พระพุทธองค์  
จึงทรงบัญญัติ฿หຌมีการจําพรรษา฿นชวงหนຌาฝน 3 ดือน คือตัๅงตวันรม 1 ค่ํา ดือน 8 จนถึง วันขึๅน 15 ค่ํา 
ดือน 11 ฿หຌพระภิกษุสงฆ์จําพรรษาอยู฿นวัดเมจาริกเป฿นที่ตาง โ ประพณีขຌาพรรษาจึงกิดขึๅนตัๅงตบัดนัๅน
ป็นตຌนมา การปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชน฿นระหวางขຌาพรรษามักจะจัดครื่องสักการะ ชน ดอกเมຌ        
ธูปทียน ครื่อง฿ชຌ ชน สบู ยาสีฟัน ทียนพรรษา มาถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ทําบุญตักบาตรฟังทศน์ฟังธรรม 
ละรักษาศีลงดวຌนอบายมุขตาง โ สรຌางบุญ สรຌางกุศลตามประพณีทางพระพุทธศาสนา ดยฉพาะ฿นวันพระ 
(วันธรรมสวนะ) ขึๅน 15 ค่ํา ละรม 15 ค่ํา ซึ่งถือวาป็นการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนดังกลาว ป็นการทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนารวมกันอนุรักษ์สืบสานสืบทอดความรูຌ ละผยผศาสนา วัฒนธรรมประพณีอันดีงาม   
฿หຌอยูคูทຌองถิ่นอยางย่ังยืน 
  องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ป็นหนวยการบริหารราชการสวนทຌองถิ่นรูปบบหน่ึง    
มีฐานะป็นนิติบุคคล ที่มีความรับผิดชอบทั่วทัๅงจังหวัดมีอํานาจหนຌาที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 ละกฎกระทรวง พ.ศ. 2541 (11) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนาละบํารุงรักษา
ศิลปะจารีตประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีงามของทຌองถิ่น จงึเดຌจดัครงการนําพุทธศาสนิกชน
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางสรຌางกุศลละทํานุบํารุง฿นวันธรรมสวนะ ระหวางขຌาพรรษา ประจําป 
พ.ศ. 2560 ขึๅน 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1 พ่ือสงสริม฿หຌบุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง เดຌตระหนักละรวมทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา ละสืบทอดประพณีอันดีงามอยูคูทຌองถิ่นตลอดเป 
 3.2 พ่ือสงสริมสนับสนุน฿หຌมีการนําหนักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจําวัน 
 3.3 พ่ือป็นการถวายพระราชกุศลดพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหวัรัชกาลที่ 9  
 3.4 พ่ือป็นการประชาสัมพันธ์อํานาจหนຌาที่ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง฿นการสงสริม 
ละทาํนุบํารุงพระพุทธศาสนา ประพณีวัฒนธรรมอันดีงามของทຌองถิ่น฿หຌประชาชนเดຌรับทราบ 
 3.5 พ่ือ฿หຌบุคลากรนําหลักธรรมทางพุทธศาสนา ป็นนวทางถายทอดพฤติกรรม การทํางานที่ดี     
มีคณุธรรม ละซือ่สัตย์สุจริต  
 
4. ปา้หมาย  
 4.1 ชิงปริมาณ ผูຌบริหาร ขຌาราชการ พนักงานลูกจຌางตลอดจนบุคลากรสังกัดองค์การบริหารสวน 
จงัหวัดลําปางทุกคน 



 4.2 ชิงคุณภาพ  ผูຌบริหาร ขຌาราชการ พนักงานจຌางตลอดจนบุคลากรสังกัดองค์การบริหารสวน 
จังหวัดลําปาง มีความรูຌความขຌา฿จก่ียวกับประพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีถูกตຌอง ละสามารถ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเดຌถูกตຌองหมาะสม 
5. พืๅนที่ดํานินการ วัดตาง โ ฿นขต จงัหวัดลําปาง 
6. วิธดีํานนิการ 
 6.1 ดํานินการตามหนังสือกระทรวงมหาดเทยที่ มท 0808.4/ว 3322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 
2555 รื่องซักซຌอมความขຌา฿จก่ียวกับคา฿ชຌจาย฿นการจัดงานตาง โ ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น 
 6.2 ดํานินการตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการพัสดุขององค์การบริหารราชการสวน
ทຌองถิ่น พ.ศ. 2535 ละกຌเขพ่ิมติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
6. ขัๅนตอนการดาํนินงาน  
 6.1 สนอครงการ  
 6.2 ตงตัๅงคณะกรรมการ คณะทํางาน  
 6.3 ชิญประชุมพ่ือปรึกษาหารือกําหนดนวทาง฿นการดํานินงาน  
 6.4 ประชาสัมพันธ์ครงการ  
 6.5 ดํานินงานตามครงการ  
 6.6 ติดตามประมินผลละสรุปผลครงการ  
7. ระยะวลาดํานนิงาน  
 ระหวางขຌาพรรษา  
8. งบประมาณ  
 เม฿ชຌงบประมาณ  
9. ผูຌรบัผดิชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม  องคก์ารบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
10. ผลทีค่าดว่าจะเดຌรบั 
 101 บุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางมีความตระหนักละเดຌรวมทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาละสืบทอดประพณีอันดีงาน฿หຌอยูคูกับทຌองถิ่นเดຌอยางย่ังยืน 
 10.2 บุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางเดຌสรຌางกุศลละนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจําวันเดຌ 
 10.3 บุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางมีความจงรักภัคดีตอสถาบันพระมหากษัตริย์
ละสาํนึก฿นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทาน 
 10.4 ประชาชนละผูຌที่ก่ียวขຌองเดຌทราบบทบาทอํานาจหนຌาที่ละภารกิจขององค์การบริหารสวน
จังหวัดลําปาง฿นการสงสริมทํานุบํารุงศาสนาละประพณีอันดีงามของทຌองถิ่น 
 10.5 บุคลากรนําหลักธรรมป็นนวทางการประพฤติปฏิบัติ ฿นการทํางานที่ดี มีคุณธรรม ละ
ซื่อสัตย์สุจริตทัๅงตอตนองละพ่ือนรวมงาน  
       
 
 
 
 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 3 

 

1. ชื่อครงการ/กจิกรรม/มาตรการ    
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

 

2. หลักการละหตุผล/ที่มาของครงการ 
  รฐัธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พ.ศ.2560 ลงวันที่  6 มษายน พ.ศ.2560 มาตรา 76 
เดຌกําหนด฿หຌรัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการผนดินทัๅงราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทຌองถิ่น     
ละงานของรัฐอยางอ่ืน ฿หຌป็นเปตามหลักการบริหารกิจการบຌานมืองที่ดี ละจัด฿หຌมีมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ่ือ฿หຌหนวยงานของรัฐ฿ชຌป็นหลัก฿นการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับจຌาหนຌาที่ของรัฐ฿นหนวยงานนัๅน โ 
ซึ่งตຌองเมตํ่ากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ละพระราชบัญญัติระบียบบริหารงานบุคคลสวนทຌองถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 33 (1) กําหนด฿หຌคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทຌองถิ่นมีอํานาจกําหนดมาตรฐาน
กลางละนวทาง฿นการรักษาระบบคุณธรรมก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ละประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทຌองถิ่น รื่อง กําหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของขຌาราชการ 
พนักงานละลูกจຌางขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2560 กําหนดมาตรฐานกลาง
ทางจริยธรรมของขຌาราชการ พนักงานละลูกจຌาง ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น พ่ือยึดถือป็นหลักการ 
นวทางปฏิบัติ ละป็นครื่องกํากับความประพฤติของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางของ        
องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  1 . พ่ือป็นครื่องกํากับความประพฤติของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌาง        
องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
  2. ปฏิบัติงานดຌวยความสมอภาค มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปรง฿ส สามารถตรวจสอบเดຌ        
มีความกระตือรือรຌน฿นการปฏิบัติงาน ละการ฿หຌบริการละยึดผลประยชน์ของประชาชนป็นหลัก 
  3. ปฏิบัติหนຌาที่ดยมีความรอบรูຌ฿นงานที่ทํา ละยดึผลสัมฤทธ่ิของงานอยางคุຌมคา  

 

4. ป้าหมาย/ผลผลิต 
  ขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  
 

5. พืๅนที่ดํานินการ 
  องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
 

6. วิธีดํานินการ 
  1. จัดทําประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมละจริยธรรม ของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงาน
จຌางองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
           

  2. ประกาศ฿ชຌมาตรฐานทางคุณธรรมละจริยธรรม ของขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌาง
องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
 
 
 



7. ระยะวลาดํานินการ 
  ระยะวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดํานินการ 
  เมมี 
 

9. ผูຌรบัผิดชอบ 
  ฝຆายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
 

10. ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ประพฤติตนอยู฿น
กรอบของประมวลจริยธรรม 
  2. ขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ปฏิบัติงานดຌวย
ความสมอภาค มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปรง฿ส สามารถตรวจสอบเดຌ  มีความกระตือรือรຌน฿นการปฏิบัติงาน 
ละการ฿หຌบริการละยึดผลประยชน์ของประชาชนป็นหลัก 
  3. ขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ปฏิบัติหนຌาที่ดยมี
ความรอบรูຌ฿นงานที่ทํา ละยดึผลสัมฤทธ่ิของงานอยางคุຌมคา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัทีไ ๐ 

 
1.ชื่อครงการ : ครงการป้องกันละปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

2.หลักการละหตุผล 

2.1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๎๑๐์ มาตรา ๐๑ (๔) (๕) กําหนด฿หຌ
องค์การบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจละหนຌาที่จัดกิจกรรมอ่ืน฿ดของสวนราชการทຌองถิ่นอ่ืนที่อยู฿นขต
องค์การบริหารสวนจังหวัด ละกิจการนัๅนป็นการสมควร฿หຌราชการสวนทຌองถิ่นอ่ืนรวมกันดํานินการหรือ฿หຌ
องค์การบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทัๅงนีๅ ตามที่กําหนด฿นกฎกระทรวง ละจัดทํากิจการอ่ืน฿ดตามที่กําหนดเวຌ฿น
พระราชบัญญัตินีๅหรือกฎหมายอ่ืนกําหนด฿หຌป็นหนຌาที่ขององค์การบริหารสวนจังหวัด ละกฎกระทรวง พ.ศ.
๎๑๐ํ ออกตามความพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๎๑๐์ (18) กําหนด฿หຌกิจการที่เดຌมี
การกําหนดเวຌ฿นผนพัฒนาจังหวัดละผนพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัด 

2.2 พระราชบัญญัติกําหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอํานาจ฿หຌกองค์กรปกครอง 
สวนทຌองถิ่น พ.ศ.2542 กຌเขพ่ิมติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 17 กําหนด฿หຌองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดลําปางมีอํานาจละหนຌาที่฿นการจัดระบบบริการสาธารณะพื่อประยชน์ของประชาชน฿นทຌองถิ่น
ของตนอง (2) การสนับสนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืน฿นการพัฒนาทຌองถิ่น (24) จัดทํากิจการ฿ดอันป็น
อํานาจละหนຌาที่ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืนที่อยู฿นขต ละกิจการนัๅนป็นการสมควร฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิ่นรวมกันดํานินการหรือ฿หຌองค์การบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทัๅงนีๅ ตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด (25) สนับสนุนหรือชวยหลือสวนราชการ หรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืน฿นการพัฒนา
ทຌองถิ่น ละ (28) จัดทํากิจการอ่ืน฿ดตามท่ีกําหนดเวຌ฿นพระราชบัญญัตินีๅหรือกฎหมายอ่ืนกําหนด฿หຌป็น
อํานาจละหนຌาที่ขององค์การบริหารสวนจังหวัด 

2.3 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น รื่อง 
กําหนดอํานาจ ละหนຌาที่฿นการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด ขຌอ 1 ลักษณะของ
การดํานินงานขององค์การบริหารสวนจังหวัด฿นการ฿หຌบริการสาธารณะ฿นขตจังหวัด (2) ป็นการดํานินงาน
ที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่ป็นภาพรวมขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น฿นจังหวัด ที่มุงตอประยชน์ของทຌองถิ่นหรือ
ประชาชนป็นสวนรวม ละเมขຌาเปดํานินงานท่ีองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืน฿นจังหวัดสามารถดํานินการ
เดຌอง ละขຌอ 2 การดํานินการตามอํานาจหนຌาที่ขององค์การบริหารสวนจังหวัดตามขຌอ 1 องค์การบริหาร
สวนจังหวัดควรจะดํานินการพื่อ฿หຌป็นเป฿นลักษณะ ดังนีๅ (6) ฿หຌบริการดຌานทคนิค วิชาการ ครื่องมือ 
ครื่องจักรกล บุคลากรกองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืน฿นขตจังหวัด 

 



           

2.4 ตามนยบายของคณะรัฐมนตรีพลอกประยุทธ์ จนัทร์อชา นายกรัฐมนตรี ถลงตอสภา
นิติบัญญัติหงชาติ มื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 รื่อง การสงสริมการบริหารราชการผนดินที่มี                 
ธรรมาภิบาลละการป้องกันปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ฿นภาครัฐ  

  ขຌอ 10.5 ฿ชຌมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังคานิยม คุณธรรม จริยธรรมละจิตสํานึก฿น
การรักษาศักด่ิศรีของความป็นขຌาราชการละความซื่อสัตย์สุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพพ่ือป้องกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบของจຌาหนຌาที่ของรัฐทุกระดับอยาง
ครงครัด ยกลิกหรือกຌเขกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับตาง โ ที่เมจําป็น สรຌางภาระกประชาชนกินควร 
หรือปຂดชองอกาสการทุจริต ชน ระบียบการจัดซืๅอจัดจຌาง การอนุญาต อนุมัติ ละการขอรับบริการจากรัฐ 
ซึ่งมีขัๅนตอนยืดยาว฿ชຌวลานาน ซๅําซຌอนละสียคา฿ชຌจายทัๅงของภาครัฐละประชาชน 

  ขຌอ 10.6 ปรับปรุงละจัด฿หຌมีกฎหมายพ่ือ฿หຌครอบคลุมการป้องกันละปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบละการมีผลประยชน์ทับซຌอน฿นภาครัฐทุกระดับ ดยถือวารื่องนีๅป็นวาระสําคัญ
รงดวนหงชาติละป็นรื่องที่ตຌองทรกอยู฿นการปฏิรูปทุกดຌาน ทัๅงจะรงรัดการดํานินการตอผูຌกระทําการ
ทุจริตละประพฤติมิชอบทัๅง฿นดຌานวินัยละคดี รวมทัๅง฿หຌผูຌ฿ชຌบริการมีอกาสประมินระดับความนาช่ือถือ
ของหนวยงานของรัฐ ละปຂดผยผลการประมินตอประชาชน 

2.5 นยบาย฿นการบริหารงานของนางสุนี สมมี นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง      
ถลงตอสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ฿นคราวประชุมสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง มื่อวันที่ 
27 ตุลาคม 2555 ขຌอ 11 นยบายการบริหารกิจการบຌานมืองที่ดี (11.2) พัฒนาสมรรถนะของขຌาราชการ 
ลกูจຌาง ละพนักงานจຌางอยางตอน่ือง สริมสรຌางมาตรฐานดຌานคุณธรรมละจริยธรรม พัฒนาความปรง฿ส฿น
การปฏิบัติงาน พรຌอมทัๅงป้องกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ พ่ือ฿หຌขຌาราชการป็นที่ช่ือถือ
เวຌวาง฿จของประชาชน ฿หຌยึดมั่น฿นความซื่อสัตย์สุจริตละความถูกตຌองชอบธรรม ดย฿หຌมีการปຂดผยขຌอมูล
ขาวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซืๅอจัดจຌาง ตลอดจนตรวจสอบการ฿ชຌจายงบประมาณ฿หຌมีประสิทธิภาพ 

2.6 ภาย฿ตຌบริบทของประทศเทยที่ตຌองผชิญหนຌาทามกลางความปล่ียนปลง฿นกระส
ลกาภิวัฒน์ที่ปรับปลี่ยนเปอยางรวดรใวละมีความสลับซับซຌอน ทํา฿หຌกระบวนการพัฒนาการดຌานตาง โ ของ
ประทศขาดความสมดุลละกอ฿หຌกิดสภาพปัญหาที่ตอน่ืองกี่ยวพันกันหลายดຌาน ดยฉพาะอยางย่ิงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันที่สั่งสมติดตอกันมายาวนานตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบัน เดຌสงผลกระทบดยตรงตอระบบสังคม 
ศรษฐกิจ การมือง ละความมั่นคงของประทศ ซึ่งนับวันจะมีรูปบบของการกระทําความผิดทุจริตคอร์รัปช่ันที่
หลากหลายมิติละทวีความรุนรงมากขึๅนรื่อย โ ละจากการจัดอันดับดัชนีชีๅวัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปช่ัน
ของประทศตางโ  ทั่วลก ขององค์กรพ่ือความปรง฿สนานาชาติ ฿นปพ.ศ.2558 ประทศเทยอยู฿นอันดับที่ 76 
ซึ่งผลกระทบตอภาพลักษณ์ บ่ันทอนความช่ือมั่น ละการพัฒนาของประทศป็นอยางมาก 

 



2.7 ปัจจุบันองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น มีหนຌาที่ ป็นองค์กรหลัก฿นการจัดการบริการ
สาธารณะ การกຌเขปัญหา฿นระดับทຌองถิ่น พ่ือกอ฿หຌกิดประยชน์สุขกประชาชน฿นทຌองถิ่น ละจากสถิติพบวา 
มีรื่องรຌองรียนการกระทําของจຌาหนຌาที่ของรัฐมีนวนຌมพ่ิมขึๅนอยางตอน่ือง  สืบน่ืองจากการปฏิบัติหนຌาที่    
฿นระดับทຌองถิ่นมีการสวงหาผลประยชน์฿นรูปบบตาง โ อีกทัๅง ยังขาดกระบวนการ฿นการสงสริม฿หຌประชาชน
ขຌามามีสวนรวม กอ฿หຌกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน    

2.8 จากวิสัยทัศน์การพัฒนาพ่ือ฿หຌนครลําปาง ป็น มืองนาอยู นครหงความสุข จังหวัดเดຌ
กําหนดพันธกิจ฿นการพัฒนา ขຌอ 5 การสรຌางสุจริต฿นการบริหารราชการดຌวยการยึดหลักธรรมาภิบาล ดยการ
สนับสนุน฿หຌทุกภาคสวน฿นสังคมมีการดํานินงานการบริหารจัดการ฿หຌปรง฿สละป็นธรรมภาย฿ตຌหลัก                    
ธรรมาภิบาล ดยกําหนดประดในยุทธศาสตร์การพัฒนา ทัๅงหมด 7 ยุทธศาสตร์  

องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางซึ่งป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นขนาด฿หญมีอํานาจ
หนຌาที่รับผิดชอบทัๅงขตจังหวัด เดຌตระหนักถึงความสําคัญ฿นการปฏิบัติงาน฿นการพัฒนาทຌองถิ่นของบุคลากร
องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ซึ่งจําป็นที่จะตຌอง฿หຌความสําคัญกับขຌาราชการละจຌาหนຌาที่ของรัฐ ดຌวยการสรຌาง
การมีสวนรวม฿นการป้องกันละปราบปรามการทุจริตเม฿หຌกิดขึๅน การสรຌางความ฿สสะอาด฿นกระบวนการ
บริหารงานละสรຌางระบบถวงดุลอํานาจ฿นทุกระดับ พ่ือ฿หຌกิดความปรง฿สละป็นเปตามยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารกิจการบຌานมืองที่ ดีดຌวยหลักธรรมาภิบาล ละป็นการสรຌาง
ภาพลักษณ์ ความช่ือมั่น฿หຌกับหนวยงานทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์กร  ดังนัๅน พ่ือ฿หຌบุคลากรขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิ่นที่จะตຌองปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบຌานมืองที่ดี มีคุณธรรม ละจริยธรรม
฿นการ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาที่ราชการละการป้องกันปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ฿น
ฐานะจຌาหนຌาที่ของรัฐ องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง จึงเดຌจัดทําครงการอบรมทຌองถิ่นยุค฿หม มุงสูความ
ปรง฿สละสุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึๅน 

3.วัตถุประสงค์ 
3.ํ พ่ือสงสริมละป้องปรามการปฏิบัติหนຌาที่ราชการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น฿หຌ 

ป็นเปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมสําหรับจຌาหนຌาที่ของรัฐ 
3.2 พ่ือ฿หຌบุคลากรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นพ่ิมพูนความรูຌดຌานการบริหารจัดการ 

ภาครัฐตามนวทางของหลักการบริหารจัดการบຌานมืองที่ ดีละสอดคลຌองกับระบบคุณธรรม฿หຌกิด
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล         
  3.3 พ่ือ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นพัฒนาตนองจนสามารถป็นบบอยางที่ดี฿นการ฿ชຌ 
ดุลยพินิจอยางถูกตຌองตามกฎหมายละสอดคลຌองกับหลักคุณธรรม 
  3.4 พ่ือปลุกจิตสํานึกละสรຌางคานิยมตอตຌานการทุจริตกขຌาราชการละจຌาหนຌาที่ของ 
องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นละปฏิบัติการชิงรุกดຌานการป้องกันการทุจริต  
 
4.กลุ่มป้าหมาย     
  ขຌาราชการ พนักงานสวนทຌองถิ่น฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นจังหวัดลําปาง จํานวน 104 

หง รวมทัๅงสิๅนจํานวน 260 คน ดังนีๅ  



  4.1 ผูຌอํานวยการกอง ละหวัหนຌาฝຆายองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางจํานวน 34 คน  

4.2 ปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ละจຌาหนຌาที่ หงละ 2 คน จาํนวน 206 คน 

4.3 จຌาหนຌาที่อบจ.ลําปาง สื่อมวลชน ละผูຌสงักตการณ์ จาํนวน   2 0   ค น  

5.สถานทีด่ํานินการ 
ณ หຌองประชุมรงรมลําปางวียงทอง อําภอมือง จงัหวัดลําปาง 

6.วิธกีารดํานินการ 
6.1 บันทึกสนอขอความหในชอบดํานินการตามครงการอบรมทຌองถิ่นยุค฿หม มุงสูความ

ปรง฿สละสุจริต  
6.2 ตงตัๅงคณะกรรมการดํานินการครงการอบรมทຌองถิ่นยุค฿หม มุงสูความปรง฿สละ

สุจริต ประกอบดຌวยผูຌบริหารละจຌาหนຌาที่องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง พ่ือจัดทําผนงาน/ครงการ 
ละกาํหนดนวทาง฿นการบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน 
  6.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวใบเซต์ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  

6.4 จัดทําหนังสือประสานองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น฿นจังหวัดลําปางกลุมป้าหมาย             
ขຌารวมอบรมตามครงการอบรมทຌองถิ่นยุค฿หม มุงสูความปรง฿สละสุจริต  

6.5 จัดทําหนังสือชิญวิทยากรบรรยายจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปราม
การทุจรติหงชาติ฿หຌความรูຌก่ียวกับพระราชบัญญัติวาดຌวยความผิดก่ียวกับการสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ.2542 การจัดซืๅอจัดจຌาง ผลประยชน์ทับซຌอน การย่ืนบัญชีสดงรายการทรัพย์สินละหนีๅสิน ละการ
ขัดกันระหวางประยชน์สวนบุคคลละประยชน์สวนรวม 

6.6 ประชุมคณะทํางานดํานินงานอบรมครงการอบรมทຌองถิ่นยุค฿หม มุงสูความปรง฿สละ
สจุริต พ่ือกําหนดนวทางทํางานรวมกันบบบูรณาการ 
  6.7  จัดฝຄกอบรมดยการบรรยายละฝຄกปฏิบัติ ดังนีๅ 
   1. การบรรยาย รื่อง พระราชบัญญัติวาดຌวยความผิดก่ียวกับการสนอราคาตอ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2542         

           2. การบรรยาย รื่อง การย่ืนบัญชีสดงรายการทรัพย์สินละหนีๅสิน 
   3. การบรรยาย รื่อง การขัดกันระหวางประยชน์สวนบุคคลละประยชน์สวนรวม 
   4. การบรรยายรื่อง ผลประยชน์ทบัซຌอน 
   5. การบรรยายรื่อง การจัดซืๅอจัดจຌาง  
   6. การฝຄกปฏิบัติกรณีศึกษา  
  6.8  ประชุมคณะทํางานดํานินงานครงการฯ พ่ือติดตามละสรุปประมินผลการดํานินงาน 
7.ระยะวลาดาํนนิงาน 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 ) 

8.งบประมาณดํานนิการ 



            งบประมาณ 200,000.-บาท (สองสนบาทถຌวน)   

 

9.หน่วยงานผูຌรบัผดิชอบ 

ฝຆายนิติการ สํานักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด     

10.ผลทีค่าดว่าจะเดຌรบั 

10.ํ องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นสามารถปฏิบัติหนຌาที่ราชการ฿หຌป็นเปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับจຌาหนຌาที่ของรัฐ  

10.2 บุคลากรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นมีความรูຌดຌานการบริหารจัดการภาครัฐตาม
นวทางของหลักการบริหารจัดการบຌานมืองที่ดีละสอดคลຌองกับระบบคุณธรรมทํา฿หຌกิดประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล        

10.3 องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นสามารถพัฒนาตนองจนสามารถป็นบบอยางที่ดี฿น    
การ฿ชຌดุลยพินิจอยางถูกตຌองตามกฎหมายละสอดคลຌองกับหลักคุณธรรม 

  10.4 องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นมีจติสํานึกละสรຌางคานิยมตอตຌานการทุจริตกขຌาราชการ
ละจຌาหนຌาที่ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นละปฏิบัติการชิงรุกดຌานการป้องกันการทุจริต 
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ํ.ชืไอครงการ  ครงการสงสริมการมสีวนรวมของประชาชน  
๎.หลกัการละหตผุล 
  ํ.พระราชดํารัสของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวภูมิพลอดุลยดชมหาราช  รัชกาลทีไ ๕ 

พระราชทาน฿หຌกประชาชนชาวเทยนืไอง฿นวันขึๅนป฿หม พ.ศ. ๎๑๏๎  มี฿จความวา “ความสามัคคีปรองดอง     
ป็นอันหนึไงอันดียวกันกับความรัก฿ครผืไอผชวยหลือกันฉันญาติพีไนຌอง สองประการนีๅ คือคุณลักษณะ
สาํคัญ     ของคนเทยทีไชวย฿หຌชาติบຌานมืองอยูรอดป็นอิสระ ละจริญมัไนคง มาตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบัน” 

  ๎.รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พ.ศ. ๎๑60บัญญัติเวຌ฿นสวนทีไ ๎ ความสมอภาค        
มาตรา ๏์ บุคคลยอมสมอกัน฿นกฎหมายละเดຌรับความคุຌมครองตามกฎหมายทาทียมกัน ชายหญิงมีสิทธิ       
ทาทียมกัน 
  ๏.นยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน  เดຌกําหนดนยบาย฿นการบริหารราชการผนดิน รืไอง 
การสรຌางความปรองดองสมานฉันท์ของคน฿นชาติละฟ้นฟูประชาธิปเตย  ดยการสริมสรຌางความขຌา฿จ
รวมกันของประชาชน฿นชาติ฿หຌกิดความสมัครสมาน สามัคคีป็นอันหนึไงอันดียวกันละยึดมัไน฿นการปกครอง
฿นระบอบประชาธิปเตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 
  ๐.พระราชบัญญัติกําหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอํานาจ฿หຌกองค์การปกครองสวน
ทຌองถิไนพ.ศ. ๎๑๐๎ มาตรา ํ๓(๓) การสงสริมประชาธิปเตย ความสมอภาค ละสทิธิสรีภาพของประชาชน 
  ฿นยุคสังคมเทย฿นปัจจุบันนีๅมีความตกยกทางความคิดกันมาก มีความขัดยຌงกัน฿นสังคม   
ดยฉพาะ฿นรืไองของการมือง ซึไงการตกยกทางความคิดดังกลาวทํา฿หຌศรษฐกิจของประทศ สังคม 
รวมทัๅงบຌานมืองถูกทําลายทํา฿หຌประทศเทยของราขຌาสูภาวะถดถอย  ต฿นทางตรงกันขຌามประทศพืไอน
บຌานของรากลับมีการพัฒนาจริญรุดหนຌาเปอยางรวดรใว นืไองจากประทศหลานีๅเมเดຌกิดการตกยกทาง
ความคิดภาย฿นประทศ  ตประทศหลากลับมีความสามัคคีปรองดองกันของคน฿นชาติทํา฿หຌกิดความ
จริญกຌาวหนຌาทัๅง฿นดຌานศรษฐกิจ สงัคมละการมือง 
  ดຌวยหลักการละหตุผลดังกลาวขຌางตຌน  ฝຆายสงสริมการมีสวนของประชาชน กองกิจการ
สภาองค์การบริหารสวนจังหวัด  องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง จึงเดຌจัดทําครงการฝຄกอบรมสงสริมการ 
มีสวนรวม฿นการสริมสรຌางความสมานฉันท์ปรองดอง฿นสังคมเทยขึๅนพืไอ฿หຌสอดรับพระราชดํารัสของ
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวฯ ละนยบายของรัฐบาล฿นชุดปัจจุบัน ทีไกําหนดนยบาย฿นการบริหารราชการ
ผนดินรืไองการสรຌางความปรองดองสมานฉนัท์ของคน฿นชาติละฟ้นฟูประชาธิปเตย ดยการสริมสรຌางความ
ขຌา฿จรวมกันของประชาชน฿นชาติ฿หຌกิดความสมัครสมานสามัคคีป็นอันหนึไงอันดียวกัน ละยึดมัไน฿นการ
ปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 
 



 

๏.วัตถุประสงค ์
                 ํ.พืไอ฿หຌประชาชน฿นจังหวัดลําปางมีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์  ชวยหลือซึไงกันละกัน 
         ๎.พืไอสรຌางความขຌมขใง฿หຌกับชุมชนดຌวยการสงสริม฿หຌประชาชน฿นจังหวัดลําปางมีความรูຌ     
ความขຌา฿จกีไยวกับสิทธิละสรีภาพของตนองละคารพสิทธิของผูຌอืไน  
         ๏.พืไอ฿หຌประชาชน฿นจังหวัดลําปางมีสวนรวม฿นการกຌเขปัญหาละลดงืไอนเขความขัดยຌง        
฿นสังคม  
         ๐.พืไอ฿หຌประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางาน฿หຌมีความปรง฿สตรวจสอบเดຌ 
 

๐.ปา้หมาย/ผลผลติ 
  ประชาชนทัไวเป ทัๅง ํ๏ อําภอ฿นจังหวัดลําปาง 
 

๑.สถานทีไดํานินการ 
  หຌองประชุมองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
๒.วิธดีาํนินการ 
  ํ.ประสานงานหากลุมปງาหมาย฿นการดํานินครงการ 
  ๎.จัดทําหนังสือชิญพืไอขຌารวมครงการ 
  ๏.ประสานงาน/จดัหาวิทยากร฿นการจัดการฝຄกอบรม 
  ๐.จดัฝຄกอบรม/กิจกรรม 
  ๑.สรุปการประมินผลดํานินครงการ 
๓.ระยะวลาดาํนนิการ 
  ๐ ป (พ.ศ. ๎๑๒ํ – พ.ศ. ๎๑๒๐) 

๔.งบประมาณ 

  จาํนวน  ๑,์์์,์์์.- บาท (หຌาลຌานบาทถຌวน)   
๕.ผูຌรบัผดิชอบครงการ   

      กองกิจการสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด   องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
ํ์.ตัวชีๅวัด/ผลลพัธ ์

              ํ.ประชาชน฿นจังหวัดลําปางมีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์  ชวยหลือซึไงกันละกัน 
  ๎.ประชาชน฿นจังหวัดลําปาง มีความขຌมขใง฿หຌกับชุมชนดຌวยการสงสริม฿หຌประชาชน฿น
จงัหวัดลําปางมีความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับสิทธิละสรีภาพของตนองละคารพสิทธิของผูຌอืไน  
  ๏.ประชาชน฿นจังหวัดลําปางมีสวนรวม฿นการกຌเขปัญหาละลดงืไอนเขความขัดยຌง฿น
สงัคม  
  ๐.การทํางานป็นเปดຌวยความปรง฿สตรวจสอบเดຌ 
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ํ.ชืไอครงการ  วันทຌองถิไนเทย   

๎.หลกัการละหตผุล 
ํ . มติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ ๎๎ มิถุนายน ๎๑๑๏  เดຌหในชอบ฿หຌวันทีไ ํ๔ มีนาคม       

ของ   ทุกปป็น “วันทຌองถิไนเทย” พืไอรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหงพระบาทสมดใจพระจุลจอมกลຌา
จຌาอยูหัว รัชกาลทีไ ๑ ทีไเดຌทรงกรุณาปรดกลຌาปรดกระหมอม฿หຌจัดตัๅงตําบลทาฉลอมขึๅนป็นสุขาภิบาลหัว
มืองหงรก มืไอวันทีไ ํ๔  มีนาคม ๎๐๐๔ นับป็นจุดริไมตຌนของการกระจายอํานาจการปกครอง฿หຌ
ประชาชน฿นทຌองถิไนเดຌมีสวนรวมอยางทຌจริงละป็นการวางรากฐาน฿นการปกครองทຌองถิไนทีไสําคัญยิไงอัน
นําเปสูการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปเตยซึไงป็นการถือกํานิดของการปกครองสวนทຌองถิไนครัๅง
รก฿นประทศเทย 

๎.. รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พ.ศ. ๎๑๒์ สวนทีไ ๏ นวนยบายดຌานการบริหาร
ราชการผนดิน มาตรา ๓๔ รัฐตຌองดํานินการตามนวนยบายดຌานการบริหารราชการผนดิน (ํ) บริหาร
ราชการผนดิน฿หຌป็นเปพืไอพัฒนาสังคม  ศรษฐกิจ ละความมัไนคงของประทศอยางยัไงยืน ดยตຌองสงสริม
การดํานินการตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียงละคํานึงถึงผลประยชน์ของประทศชาติ฿นภาพรวมป็นสําคัญ 

นวคิดละปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวรัชกาลปัจจุบัน
ป็นปรัชญาทีไ ชีๅถึงนวทางการดํารงอยูละปฏิบัติตนของประชาชน฿นทุกระดับตัๅงตระดับครอบครัว       
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทัๅง฿นการพัฒนาละการบริหารประทศ฿หຌดํานินเป฿นทางสายกลาง ดยฉพาะ
การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ฿หຌกຌาวทันตอลกาภิวัตน์  องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนป็นองค์กรหนึไงทีไมีความ฿กลຌชิด
กับประชาชน฿นพืๅนมากทีไสุดละลใงหในความสําคัญของการขับคลืไอนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿หຌป็น
รูปธรรมขึๅน฿นจังหวัดลําปาง พืไอ฿หຌประชาชนเดຌตระหนักละกิดการรียนรูຌทีไจะพึไงพาตนอง มีความพอดีละ
พอพียงทัๅงตนอง  ครอบครัว ชุมชนละประทศชาติเมตຌองพึไงพาปัจจัยอืไนจากภายนอก พรຌอมทัๅงการ         
มีคุณธรรมนําชีวิต฿หຌประชาชน฿นการ฿ชຌสติ฿นการดํานินชีวิตดຌวยความเมประมาท มกีารบงปันกัน ชวยหลือ
กืๅอกูลกัน มีความรวมมือกัน ปรองดองกัน สรຌางสาย฿ยครือขาย฿นทุกภาคสวนของสังคม  รวมพลังสรຌางสรรค์
฿นทางบวก นํามาซึไงความสามัคคีมีการพัฒนาอยางสมดุลละยัไงยืน ตรียมพรຌอมรับมือกับการปลีไยนปลงเดຌ
อยางมีภูมิคุຌมกันทีไดี 

๏. นยบายของรัฐบาลเดຌกําหนดนยบาย฿นการสงสริมการบริหารราชการผนดินทีไม ี    
ธรรมาภิบาลละการปງองกันปราบปราม การทุจริตละประพฤติมิชอบ฿นภาครัฐ ซึไงระบบราชการ฿หญต 
สามารถ฿หຌคุณ฿หຌทษ฿หຌความสะดวกหรือป็นอุปสรรคตอการทํามาหากินละการดํารงชีวิตเดຌ  

 

 



 

๏.วัตถุประสงค์ 
       ๏.ํ พืไอรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหงพระบาทสมดใจพระจุลจอมกลຌาจຌาอยูหัว รัชกาลทีไ  
5   

ทีไเดຌทรงกรุณาปรดกลຌาปรดกระหมอม฿หຌจดัตัๅงตําบลทาฉลอมขึๅนป็นสุขาภิบาลหัวมืองหงรก 
                ๏.๎ พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไน สมาชิกสภาทຌองถิไน ขຌาราชการ ลูกจຌางละพนักงานจຌาง฿นสังกัด
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีความรูຌความขຌา฿จ฿นบทบาทหนຌาทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการ        
฿หຌความรูຌ สรຌางความขຌา฿จ฿หຌกประชาชน฿นพืๅนทีไกีไยวกับการปງองกันละกຌเขปัญหาหมอกควันละเฟปຆา
ละปลกุจิตสํานึกของประชาชน฿หຌชวยกันอนุรักษ์สิไงวดลຌอมละควบคุมมลพิษ 
  ๏.๏ พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไน สมาชิกสภาทຌองถิไน ขຌาราชการ ลูกจຌางละพนักงานจຌาง฿นสังกัด
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีความรูຌความขຌา฿จ฿นบทบาทหนຌาทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการ฿หຌ
ความรูຌความขຌา฿จละป็นบบอยางทีไ ดี฿นการดํานินชีวิตประจําวันตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง           
ละนะนํา฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไของตนองหในคุณคาของรียนรูຌทีไจะพึไงพาตนอง 
  ๏.๐ พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไน สมาชิกสภาทຌองถิไน ขຌาราชการ ลูกจຌางละพนักงานจຌาง฿นสังกัด
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีความรูຌความขຌา฿จ฿นบทบาทหนຌาทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการตรียม
ความพรຌอมขຌาสูประชาคมอาซียนละความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับประชาคมอาซียน 
                  ๏.๑ พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไน สมาชิกสภาทຌองถิไน ขຌาราชการ ลูกจຌางละพนักงานจຌาง฿นสังกัด
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน กิดความรัก ความสามัคคีปรองดอง รวมสรຌางครือขาย฿นการทํางานรวมกัน 
ประพฤติปฏิบัติตนดຌวยความสุจริต ละตระหนักถึงประยชน์สาธารณะ  
๐.ป้าหมาย 
  ๐.ํ ผูຌบริหารทຌองถิไน สมาชิกสภาทຌองถิไน ขຌาราชการ ลูกจຌางละพนักงานจຌาง฿นสังกัดองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นจังหวัดลําปาง จาํนวน  103 หง โ ละ 10 คน  รวม   1,030   คน 
  ๐.๎ ผูຌบริหาร สมาชิกสภาทຌองถิไน ขຌาราชการ ลูกจຌางละพนักงานจຌาง฿นสังกัดองค์การ
บริหารสวนจังหวัดลําปาง  จาํนวน  140 คน 
  ๐ .๏ ขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไทีไมีหนຌาทีไ฿นการกํากับดูลองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน         
฿นจังหวัดลําปางจากสํานักงานทຌองถิไนจังหวัดลําปางรวมถึงหัวหนຌาสวนราชการตาง โ฿นพืๅนทีไ฿กลຌคียงทีไเดຌ     
มารวมงาน จาํนวน 30 คน   
  ๐.๐  ประชาชนทัไวเป 
 

๑.พืๅนทีไดํานินการ หຌองประชุมองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
๒.วิธีดํานินการ 
  ๒.ํ ประสานงานกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดลําปาง 



  ๒.๎ จดัทําหนังสือชิญองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพืไอขຌารวมครงการ 
๒.๏ จัดทําหนังสือชิญหัวหนຌาสวนราชการตาง โ฿นขตพืๅนทีไอําภอกาะคา สมาชิกสภา 
อบจ.ทุกหงขຌารวมครงการ 

  ๒.๐ ประสานงาน/จดัหาวิทยากร฿นการประชุมสัมมนา 
  ๒.๑ จดัประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
  ๒.๒ จัดสดงนิทรรศการ 
  ๒.๓ สรุปการประมินผลดํานินครงการ  
๓. ระยะวลาดํานินการ 
          ๐ ป (พ.ศ ๎๑๒ํ -๎๑๒๐) 
๔.งบประมาณดํานินการ 
  จาํนวน  ๑๑์,์์์.-บาท  (หຌาสนหຌาหมืไนบาทถຌวน)   
๕.ผูຌรบัผิดชอบครงการ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด  องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  
ํ์.ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
                    ํ์.ํ ผูຌบริหาร สมาชิกสภาฯ ขຌาราชการ ลูกจຌางละพนักงานจຌางเดຌสํานึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณหงพระบาทสมดใจพระจุลจอมกลຌาจຌาอยูหัว รัชกาลทีไ  ๑  ทีไเดຌทรงกรุณาปรดกลຌาปรด
กระหมอม฿หຌจัดตัๅงตําบล 
ทาฉลอมขึๅนป็นสุขาภิบาลหัวมืองหงรก อันป็นจุดริไมตຌนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

ํ์.๎ พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไน สมาชิกสภาทຌองถิไน ขຌาราชการ ลูกจຌางละพนักงานจຌาง฿น
สังกัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีความรูຌความขຌา฿จ฿นบทบาทหนຌาทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการ
฿หຌความรูຌ สรຌางความขຌา฿จ฿หຌกประชาชน฿นพืๅนทีไกีไยวกับการปງองกันละกຌเขปัญหาหมอกควันละเฟปຆา 
ละปลกุจิกสํานึกของประชาชน฿หຌชวยกันอนุรักษ์สิไงวดลຌอมละควบคุมมลพิษ 
  ํ์.๏ พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไน สมาชิกสภาทຌองถิไน ขຌาราชการ ลูกจຌางละพนักงานจຌาง฿น
สงักัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีความรูຌความขຌา฿จ฿นบทบาทหนຌาทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการ
฿หຌความรูຌความขຌา฿จ ละป็นบบอยางทีไดี฿นการดํานินชีวิตประจําวันตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียงละ
นะนํา฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไของตนองหในคุณคาของรียนรูຌทีไจะพึไงพาตนอง 
  ํ์.๐ พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไน สมาชิกสภาทຌองถิไน ขຌาราชการ ลูกจຌางละพนักงานจຌาง฿น
สังกัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีความรูຌความขຌา฿จ฿นบทบาทหนຌาทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการ
ตรียมความพรຌอมขຌาสูประชาคมอาซียนละความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับประชาคมอาซียน 
  ํ์.๑ ผูຌบริหารทຌองถิไน สมาชิกสภาทຌองถิไน ขຌาราชการ ลูกจຌางละพนักงานจຌาง฿นสังกัด
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน กิดความรัก สามัคคีปรองดองกัน ประพฤติปฏิบัติตนดຌวยความสุจริต ละ
ตระหนักถึงประยชน์สาธารณะ รวมมือกันสรຌางครือขายขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นจังหวัดลําปาง    
฿นการทํางานรวมกัน ดยมีจดุมุงหมายพืไอประยชน์สุขของประชาชนดยสวนรวม   



 

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 7 

 

1. ชื่อครงการ  ครงการพ่ิมประสิทธิภาพการจัดกใบรายเดຌ ฿นการ฿หຌบรกิารรับชําระภาษี ละคาธรรมนียม
บํารุงองค์การบริหารสวนจังหวัด ณ ศนูย์บริการรวมจังหวัดลําปาง (บๆิกซี)  

2. หลกัการละหตผุล  
  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 64 ละ มาตรา 65 
ละขຌอบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง รื่อง การกใบภาษีบํารุงองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 
2556 กําหนด฿หຌองค์การบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจ฿นการรียกกใบภาษีบํารุงองค์การบริหารสวนจังหวัด
จากสถานคຌานๅํามันบนซินละนๅํามันที่คลຌายกัน นๅํามันดีซลละนๅํามันที่คลຌายกัน กຍาซปຂตรลียม ที่฿ชຌป็น
ชืๅอพลิงสําหรับรถยนต์ ยาสูบชนิดบุหรี่ชิการตละบุหรี่ซิการ์ ละขຌอบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด
ลําปาง รื่อง การรียกกใบคาธรรมนียมบํารุงองค์การบริหารสวนจังหวัด จากผูຌพัก฿นรงรม พ.ศ. 2542 
องค์การบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจ฿นการรียกกใบคาธรรมนียมบํารุง องค์การบริหารสวนจังหวัดจากผูຌพัก฿น
รงรม ทํา฿หຌองค์การบริหารสวนจังหวัดสามารถรียกกใบงินภาษีละคาธรรมนียม พ่ือนําขຌาป็นรายเดຌ
นํามาพัฒนาทຌองถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอํานาจ฿หຌกองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (25),(26),(29) กําหนด฿หຌ องค์การบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจ
ละหนຌาที่฿นการจัดระบบบริการสาธารณะพื่อประยชน์ของประชาชน฿นทຌองถิ่นของตนอง ดยสนับสนุน
หรือชวยหลือสวนราชการหรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืน ฿นการพัฒนาทຌองถิ่น การ฿หຌบริการกอกชน 
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืน กิจการอ่ืน฿ดที่ ป็น
ผลประยชน์ของประชาชน฿นทຌองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  
  องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง มีพืๅนที่ละสถานประกอบการที่จะตຌองจัดกใบภาษีบํารุง
องค์การบริหารสวนจังหวัด จากสถานคຌานๅํามัน ยาสูบ ละคาธรรมนียมบํารุงองค์การบริหารสวนจังหวัดจากผูຌ
ขຌาพักรงรม ทัๅง 13 อําภอของจังหวัดลําปาง จึงมีความจําป็นที่จะตຌองกําหนดหรือหานวทางพื่อพ่ิม
ประสิทธิภาพ฿นการจัดกใบรายเดຌ ประกอบกับองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง มีการจัดอบรมสัมมนา
ผูຌประกอบการขึๅนป็นประจําทุกป      พ่ือสริมสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ฿หຌกผูຌประกอบการรงรม นๅํามัน 
ละยาสูบ รวมถึงป็นการพบปะระหวางจຌาหนຌาที่ละผูຌประกอบการพ่ือลกปลี่ยนขຌอคิดหใน ปัญหา ละ
อุปสรรค฿นการชําระภาษี ทํา฿หຌทราบถึงปัญหา   ฿นการชําระภาษี วาผูຌประกอบการบางรายมีสถาน
ประกอบการตัๅงอยูหางเกลจากองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ทํา฿หຌเมสะดวกท่ีจะดินทางมาชําระภาษี 
พ่ือกຌเขปัญหาดังกลาว หในควรพ่ิมชองทาง฿นการชําระภาษี ละ      การ฿หຌบริการสาธารณะ฿หຌก
ประชาชน บใดสรใจ ณ จดุดียว (ONE STOP SERVICE) พ่ือ฿หຌการบริการประชาชน    มีประสิทธิภาพย่ิงขึๅน  

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 พ่ือพ่ิมชองทาง฿นการ฿หຌบริการ฿นดຌานการรับชําระภาษีบํารุง อบจ. จากสถานการคຌา
นๅํามัน ยาสูบ ละคาธรรมนียมบํารุง อบจ.จากผูຌพัก฿นรงรม กสถานประกอบการ฿หຌเดຌรับความสะดวก 
รวดรใว 

3.2 พ่ือสรຌางมาตรฐานการ฿หຌบริการชําระภาษี฿หຌมคีวามทันสมัยย่ิงขึๅน 



3.3 พ่ือสรຌางรงจูง฿จ฿นการชําระภาษีละคาธรรมนียมบํารุงองค์การบริหารสวนจังหวัด
ของผูຌประกอบการ 

3.4 พ่ือพ่ิมประสิทธิภาพ฿นการจัดกใบรายเดຌครบถຌวน ละป็นธรรม บรรลุตามป้าหมาย 
3.5 พ่ือป็นการจัดบริการสาธารณะละการบริการประชาชนพื่อ฿หຌกิดความพึงพอ฿จ ก

ประชาชนดยทัดทียมกันละเมลือกปฏิบัติ 

4. ป้าหมาย  
  ผูຌประกอบการรงรม, ผูຌประกอบการคຌานๅํามัน/กຍาซ ละผูຌประกอบการคຌายาสูบ ฿นขต
พืๅนที่จังหวัดลําปาง 

5. พืๅนที่ดํานินการ  
  ศูนย์บริการรับชําระภาษี/คาธรรมนียมบํารุงองค์การบริหารสวนจังหวัด ณ ศูนย์บริการรวม
จังหวัดลําปาง  หຌางบๆิกซีซุปปอร์ซในตอร์ ลขที่ 65 ถนนเฮวย์ลําปาง-งาว  ตําบลสบตุຎย  อําภอมือง 
จงัหวัดลําปาง 
6. วิธดีาํนนิการ 
  6.1 ทําหนังสือจຌงประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการรับชําระภาษี ฿หຌก ผูຌประกอบการจากสถาน
การคຌานๅํามัน ยาสูบ ละ รงรม 

6.2 ประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการรับชําระภาษี ทางวใบเซด์องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง
, สถานีวิทยุ ละหนังสือพิมพ์ทຌองถิ่น 

6.3 ตงตัๅงพนักงานจຌาหนຌาที่พ่ือ฿หຌบริการรับชําระภาษี ณ ศูนย์บริการรวมจังหวัดลําปาง 
(หຌางบๆิกซีซูปปอร์ซในตอร์) ฿นวันละวลาราชการ 

6.4 มื่อผูຌประกอบการ มาชําระภาษีละคาธรรมนียมบํารุงองค์การบริหารสวนจังหวัด ฿หຌ
รับบัตรคิว฿นการติดตอชําระภาษีฯ 

6.5 ผูຌประกอบการย่ืนบบฟอร์มการชําระภาษีละคาธรรมนียมบํารุงองค์การบริหารสวน
จงัหวัด฿หຌจຌาหนຌาที่ตรวจสอบความถูกตຌอง 

6.6 จຌาหนຌาที่ออก฿บสรใจรับงิน฿หຌกับผูຌประกอบการ 
7. ระยะวลาการดํานินงาน 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณที่฿ชຌ฿นการดํานินการ 

  เม฿ชຌงบประมาณ 
9. ผูຌรบัผิดชอบครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  
10. ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ทํา฿หຌประชาชนเดຌรับความสะดวก รวดรใว ฿นการชําระภาษี จากการพ่ิมชองทางการ
ชําระภาษีพ่ิมขึๅน 

10.2 ทํา฿หຌการรับชําระภาษีละคาธรรมนียมขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง มี
มาตรฐานละทันสมัยมากขึๅน ทียบทาหนวยงานภาคอกชน 



10.3 สรຌางจิตสํานึก฿นการชําระภาษีละคาธรรมนียม ของผูຌประกอบการพ่ือนํารายเดຌเป
พัฒนาทຌองถิ่น 

10.4 ทํา฿หຌการจัดกใบรายเดຌขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางป็นเปอยางครบถຌวน 
ถูกตຌอง ละป็นธรรม 

10.5 ทํา฿หຌภาพลักษณ์฿นการ฿หຌบริการรับชําระภาษีละคาธรรมนียม ขององค์การบริหาร
สวนจังหวัด เดຌรับความพึงพอ฿จจากผูຌประกอบการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 8 

 
 

1. ชื่อครงการ ครงการฝຄกอบรมพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัด
ลําปางตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

 

2. หลักการละหตุผล 
  2.1.ตามผนพัฒนาบุคลากร 3 ป  (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององค์การบริหารสวนจังหวัด
ลําปาง เดຌกําหนดนวทาง฿หຌบุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ตຌองเดຌรับการพัฒนาพ่ือ
ปรับปลี่ยนกระบวนทัศน์ สรຌางทักษะ ละพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง฿หຌมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคานิยม          ละทัศนคติ฿นการทํางานที่ดี มีการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ฿หຌ
ป็นองค์กรหงการรียนรูຌ มีการพัฒนาระบบงานที่มุงผลสัมฤทธ่ิ ปรง฿ส ละป็นธรรมมีการสนับสนุนการ
ดํานินงานตามมาตรการป้องกันละปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ละมีการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล฿หຌมีการพัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักของหนวยงาน฿นสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  

2.2 ขຌาราชการ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌางองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง นับป็นบุคลากร
ที่มีความสําคัญตอการปลี่ยนปลงขององค์กรละจําป็นที่จะตຌองเดຌรับการพัฒนาตลอดวลา พ่ือ฿หຌมีความ
รูຌทันตอการปลี่ยนปลง฿นยุคลกาภิวัฒน์ การที่บุคลากรเดຌรียนรูຌสิ่ง฿หมโ จะทํา฿หຌกิดการพัฒนา สามารถนํา
ศักยภาพของตละบุคคลมา฿ชຌเมวาจะป็นการนําอาความรูຌ ความสามารถที่฿ชຌ฿นการปฏิบัติราชการขຌอ
ระบียบ กฎหมายตางโ       ที่จําป็น฿นการปฏิบัติราชการ ละทํา฿หຌการปฏิบัติงานบรรลุป้าหมายกิด
ประยชน์สูงสุด ป็นการสรຌาง฿หຌตละบุคคล กิดทัศนคติที่ดีตอองค์การ ตลอดจนกิดความตระหนัก฿นคุณคา
ของตนอง พ่ือนรวมงาน ป็นที่ช่ือถือศรัทธาของประชาชนผูຌมารับบริการ ละยังป็นการสรຌางขวัญกําลัง฿น
การปฏิบัติราชการ ดังนัๅน จึงมีความจําป็นที่บุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง จะตຌองเดຌรับการ
พัฒนาพ่ิมพูนความรูຌ ละประสบการณ์จากการศึกษาดูงานตลอดจนเดຌทราบถึงนวคิดการปฏิบัติงานจาก
หนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน พ่ือนํามาประยุกต์฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผลสูงสุด 

2.3 การพัฒนาบุคลากรป็นหัว฿จสําคัญตอการปลี่ยนปลงองค์กร บุคลากร฿นองค์กร
จําป็นตຌองเดຌรับการพัฒนาตลอดวลา พ่ือ฿หຌกิดความคิดสรຌางสรรค์ (initiative) สิ่ง฿หมโ การท่ีบุคลากรเดຌ
ทําสิ่ง฿หมโ จะทํา฿หຌองค์กรกิดการปลี่ยนปลงตามเปดຌวย การพัฒนาบุคลากรป็นการสรຌาง฿หຌตละบุคคล
กิดทัศนคติที่ดีตอองค์กร ตลอดจนกิดความตระหนัก฿นคุณคาของตนอง พ่ือนรวมงาน ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร           เดຌกําหนดนวทางการพัฒนาบุคลากร฿นการปรับปลี่ยนกระบวนทัศน์
สรຌางทักษะ ละพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง฿หຌมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ละ
ทัศนคติ฿นการทํางานที่ดี พัฒนา฿หຌป็นองค์กรหงการรียนรูຌ มุงผลสัมฤทธ่ิ ปรง฿ส ละป็นธรรม พ่ือ฿หຌการ
ปฏิบัติงานองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ดยมีป้าประสงค์พ่ือพัฒนาละพ่ิมพูน
ความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะของขຌาราชการทุกระดับ฿หຌปฏิบัติงานอยางมืออาชีพกิดผลสัมฤทธ่ิ คุຌมคา ป็นที่
ช่ือถือศรัทธาของประชาชน ซึ่งองค์ประกอบที่สําคัญ฿นการพัฒนาองค์กร ประกอบดຌวย 2 ดຌาน คือ การ
พัฒนาระบบ฿นการทํางาน ละการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

2.4 องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นที่สําคัญ฿น           
การพัฒนาระบอบประชาธิปเตย ละป็นองค์กรที่มีความสําคัญตอบຌานมือง฿นฐานะท่ีป็นกลเก฿นการดูล



รับผิดชอบสภาพความป็นอยูของประชาชน฿นพืๅนที่ ทัๅงนีๅ พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการ฿หຌบริการ฿นดຌานตาง โ 
การดูลกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน฿นพืๅนที่ ตลอดจนรวมมือกับหนวยงานตาง โ ของรัฐ         
ที่ปฏิบัติตามนยบายของรัฐบาล฿นการบําบัดทุกข์บํารุงสุขของประชาชน ดຌวยหตุนีๅ บุคลากรขององค์การ
บริหารสวนจังหวัดลําปาง นอกจากจะมีความรูຌความสามารถลຌวจะตຌองป็นผูຌที่มีคุณธรรม ดํารงความถูกตຌอง
ป็นธรรมอยางนวน พ่ือป็นที่ พ่ึ งพาของประชาชนอยางทຌจริง ดยนําหลักคิด฿นการทํางานที่
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวพระราชทานเวຌ฿นพระบรมราชวาท ละพระราชดํารัส฿นวรกาสตาง โ รวมทัๅง
บบอยางการอุทิศสียสละที่ทรงปฏิบัติ฿นพระราชกรณียกิจ พ่ือชวยหลือพสกนิกรชาวเทยตลอด 70 ป      
ที่ครองราชย์ ป็นสิ่งที่มีคุณคาอยางย่ิงที่บุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางจะตຌองชวยกัน
ขับคลื่อนคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ฿หຌบังกิดผลอยางป็นรูปธรรม พ่ือนําความจริญความรมยในป็น
สขุมาสูทຌองถิ่น 

2.5 เทยลนด์ 4.0 ป็นวิสัยทัศน์ชิงนยบายการพัฒนาศรษฐกิจของประทศเทย หรือ
มดลพัฒนาศรษฐกิจของรัฐบาล ภาย฿ตຌการนําของพลอกประยุกต์ จันทร์อชา นายกรัฐมนตรีละหัวหนຌา
คณะรักษาความสงบหงชาติ (คสช.) ที่ขຌามาบริหารประทศบนวิสัยทัศน์ที่วา “มั่นคง มั่งคั่งละย่ังยืน” ดย
฿ชຌนวทางสานพลังประชารัฐป็นตัวขับคลื่อนควบคูเปกับนวคิด “ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง” อันป็น
ศาสตร์ของพระราชา จึงจําป็นที่บุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางทุกระดับ ตຌองมีความรูຌ   ความ
ขຌา฿จละยกระดับตัวอง฿หຌมีสมรรถนะ฿นการพัฒนาองค์กร฿หຌมีความป็นลิศอยางย่ังยืน ทัๅงนีๅ พ่ือสรຌาง
คุณคา฿หຌกสังคมละประทศชาติ฿หຌจริญ   
  ดังนัๅน  พ่ือ฿หຌ บุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง เดຌ พ่ิมพูนความรูຌ฿น          
การปฏิบัติงานละสามารถนําหลักการทรงงานของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช      มา
ปรับ฿ชຌละป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงานพ่ือกຌาวสูเทยลนด์ 4.0 ที่ขับคลื่อนดຌวยนวัตกรรม กลเก     การ
สรຌางครือขายความรวมมือ฿นรูปบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัย฿หม พ่ือสรຌางความมั่นคั่ง มั่นคงละ
ย่ังยืน กอรปกับพ่ือป็นการนຌอมรําลึก฿นพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพล    อดุลย
ดช ละสนับสนุน฿หຌบุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง เดຌมีอกาสรียนรูຌพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช ก่ียวกับพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะ 
฿นการทรงงานพ่ือพสกนิกร องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง จึงเดຌจัดทําครงการฝຄกอบรมพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ขึๅน          
พ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ฿หຌป็นผูຌมีความรูຌความขຌา฿จ฿นการนําหลัก “ปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง” อันป็นศาสตร์พระราชามาปรับ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน ละพ่ือป็นการนຌอมรําลึกละสํานึก฿น
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช เดຌมีอกาสรียนรูຌพระราชกรณียกิจตามรอย
พระยุคลบาท รวมทัๅงเดຌหในตัวอยางที่ป็นรูปธรรมของครงการอันน่ืองมาจากพระราชดําริ ละนํานวทาง
พระราชดําริมาปรับ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกิดประยชน์ตอองค์กร  
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 พ่ือ฿หຌบุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางนํานวคิด “ปรัชญาศรษฐกิจ

พอพียง”ซึ่งป็นศาสตร์พระราชา มาประยุกต์฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน 
3.2 พ่ือ฿หຌบุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางเดຌสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย์ มีอกาสรียนรูຌพระราชกรณียกิจตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมดใจ            พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช สามารถนํามาปรับ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานละการดํานินชีวิตประจําวันกอ฿หຌกิด
ประยชน์ตอองค์กรละประชาชน฿นทຌองถิ่น 



 

4. กลุ่มป้าหมาย  ประกอบดຌวย   
บุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  

    

5. วิธกีารดํานินการ 
  5.1 บันทึกสนอขอความหในชอบละขออนุมัตินายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง                
พ่ือดํานินการตามครงการฝຄกอบรมพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัด
ลาํปางตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

5.2  ตงตัๅงคณะกรรมการดํานินการครงการฝຄกอบรมฯ 
5.3  ประชุมคณะทํางานพ่ือวางผนดํานินงานตามครงการฝຄกอบรมฯ 
5.4  จดัทําหนังสือจຌงหนวยงานละหนังสอืชิญวิทยากรบรรยาย  
5.5 จดัทําหนังสือละบบตอบรับกลุมป้าหมายขຌารวมครงการฝຄกอบรม                            

  5.6 ติดตามละสรุปประมินผลการดํานินงานตามครงการฝຄกอบรมฯ 
 

6. ระยะวลาการดํานินการ     

ระยะวลา 4 ป ( พ.ศ.2561 – 2564) 

7. สถานทีด่ํานินการ   
        องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  
            

8. ผูຌรบัผิดชอบครงการ       
ฝຆายบริหารงานบุคคล  สาํนักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด    
 

9. งบประมาณดํานินการ 
งบประมาณ 500,000 บาท 

  

10. ผลที่คาดว่าจะเดຌรับ 
10.1 ทํา฿หຌบุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางสามารถนํานวคิด “ปรัชญา

ศรษฐกิจพอพียง”ซึ่งป็นศาสตร์พระราชา มาประยุกต์฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน 
10.2 ทํา฿หຌบุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางเดຌสดงความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย์ มีอกาสรียนรูຌพระราชกรณียกิจตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมดใจ              
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช สามารถนํามาปรับ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานละการดํานินชีวิตประจําวันกอ฿หຌกิด
ประยชน์ตอองค์กรละประชาชน฿นทຌองถิ่น 

 
        
 

 
 
 
 
 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 9 

 
1. ชื่อครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตเปเมกง    
2. หลักการละหตุผล/ที่มาของครงการ 
 ปัญหาการคอรัปช่ัน฿นประทศเทยติดอันดับตຌนโ  ของประทศท่ีมีการคอรัปช่ัน฿นวงการราชการ
การมืองละธุรกิจ  มຌกระทั่ง฿นวงการการศึกษา  กิดขึๅนจากการปลอยปะละลย฿นการตรวจสอบ  จนสงผล
฿หຌกิดปัญหากลุมคนทุจริตสามารถขຌาถึงอํานาจตางโ  เดຌดยงาย  ละสามารถควบคุมการดํานินงานตางโ  
เดຌมຌกระทั่งองค์กรที่ทําหนຌาที่ตรวจสอบ  ซึ่งสิ่งหน่ึงที่ทํา฿หຌปัญหาชนนีๅเมมีทางหมดเปกใคือ  การท่ีราทุกคน
ยัง฿หຌความสําคัญกับวัตถุ  ชน  งินทอง  ลาภ  ยศ  ฐานะ  มากกวา฿หຌความสําคัญ฿นดຌานจิต฿จ 
 ปัจจุบันดใกละยาวชนจํานวนเมนຌอยหในปัญหาร่ืองการคอรัปช่ัน  หรือการลຌอราษฎร์บังหลวงป็น
รื่องที่  “ยอมรับเดຌ” หากตนองเดຌรับผลประยชน์ดຌวย หรอืการยอมรับ฿หຌรัฐบาลมีการทุจริตกิดขึๅนบຌางหากมี
ผลงานที่กิดประยชน์ สะทຌอน฿หຌหในวายาวชนเทยขาดการปลูกฝังดຌานคุณธรรม  จริยธรรม  อยางย่ังยืน  
หากปลอย฿หຌคานิยมที่เมถูกตຌองชนนีๅกิดขึๅนตอเปความลຌมหลวของคุณธรรม  จริยธรรม  จะกิดขึๅนกับ
สงัคมเทยละสงสียตอสังคม฿นดຌานอ่ืนโ  ตามมาอีกมากมาย 
 รงรียนวอกຌววิทยา  จึงเดຌจัดครงการตเปเมกง  พ่ือ฿หຌดใกนักรียนมีความรูຌ  ความขຌา฿จ     
สรຌางจิตสํานึกละสงสริมคุณธรรม  จริยธรรม  พ่ือป็นการป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน฿นสังคมเทย  ดยการ
สอดทรกความรูຌ  ฿นหลักสูตรการรียนการสอนละพ่ือ฿หຌดใกนักรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 พ่ือ฿หຌดใกนักรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3.2 พ่ือ฿หຌมคีวามรูຌละสงสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 3.3 พ่ือป้องกันการทุจริต  คอรัปช่ัน  ตัๅงตริ่มรก 
4. ป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  นักรียนรงรียนวอกຌววิทยา จาํนวน 65  คน  
5. พืๅนที่การดํานินการ 
 -  รงรียนวอกຌววิทยา 
6. วิธีดํานินการ 
 -  ครงการการรียนการสอนสอดทรก฿นหลักสูตรการรียนการสอน 
7. ระยะวลาดํานินการ 
 -    พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณดํานินการ 
 -  เม฿ชຌงบประมาณ฿นการจัดทําครงการ 
9. ผูຌรับผิดชอบ 
 -  รงรียนวอกຌววิทยา 
10. ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
 -  ดใกนักรียนรงรียนวอกຌว  มีความรูຌความสามารถละขຌา฿จละมีจิตสํานึก  สงสริมคุณธรรม  
จริยธรรม฿นรงรียน 
 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัทีไ 10 

1.  ชื่อครงการ : ครงการสานสัมพันธ์สาย฿ยรักของครอบครัวหางเกลยาสพติด  
 
2.  หลกัการละหตผุล 

2.1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๎๑๐์ มาตรา ๐๑ (๔) (๕) กําหนด฿หຌ
องค์การบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจละหนຌาที่จัดกิจกรรมอ่ืน฿ดของสวนราชการทຌองถิ่นอ่ืนที่อยู฿นขต
องค์การบริหารสวนจังหวัด ละกิจการนัๅนป็นการสมควร฿หຌราชการสวนทຌองถิ่นอ่ืนรวมกันดํานินการหรือ฿หຌ
องค์การบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทัๅงนีๅ ตามที่กําหนด฿นกฎกระทรวง ละจัดทํากิจการอ่ืน฿ดตามที่กําหนดเวຌ฿น
พระราชบัญญัตินีๅหรือกฎหมายอ่ืนกําหนด฿หຌป็นหนຌาที่ขององค์การบริหารสวนจังหวัด ละกฎกระทรวง พ.ศ.
๎๑๐ํ ออกตามความพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๎๑๐์ (ํ์) (ํ4) กําหนด฿หຌกิจการ
การรักษาความสงบรียบรຌอยละศีลธรรมอันดีของประชาชน ละปอ้งกันละบําบัดรักษารค 

2.2 พระราชบัญญัติกําหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอํานาจ฿หຌกองค์กรปกครอง 
สวนทຌองถิ่น พ.ศ.2542 กຌเขพ่ิมติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 17 กําหนด฿หຌองค์การบริหาร 
สวนจังหวัดลําปางมีอํานาจละหนຌาที่฿นการจัดระบบบริการสาธารณะพื่อประยชน์ของประชาชน฿นทຌองถิ่น 
ของตนอง (23) การจัด฿หຌมีระบบรักษาความสงบรียบรຌอย฿นจังหวัด ละ (25) สนับสนุนหรือชวยหลือ 
สวนราชการ หรอืองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืน฿นการพัฒนาทຌองถิ่น  

2.3 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบหงชาติที่ 41/2557 ร่ือง การปราบปรามละหยุดยัๅง   
การพรระบาดของยาสพติด ขຌอ 3 ฿หຌหนวยงานท่ีรับผิดชอบนําผูຌสพยาสพติดขຌารับการบําบัดรักษาดย
ทันทีละติดตาม ดูล ฿หຌความชวยหลือผูຌผานการบําบัด฿หຌสามารถกลับมาดํารงชีวิตเดຌตามปกติ ทัๅง฿นดຌาน
การศึกษาละการประกอบอาชีพ ดยประสานงานกับทุกองค์กรที่ก่ียวขຌอง รวมทัๅงภาคประชาชน ละองค์กร
ชุมชนเดຌ     ขຌามามีสวนรวม฿นการดํานินงานดังกลาวอยางจริงจัง 

2.4  นยบาย฿นการบริหารงานของ นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ถลงตอสภา
องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ฿นคราวประชุมสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง มื่อวันที่   27 
ตุลาคม 2555 ขຌอ 2 สนับสนุน฿หຌการกຌเขละป้องกันปัญหายาสพติดป็นวาระหงชาติ ดยสนับสนุน฿หຌ
บังคับ฿ชຌกฎหมายอยางครงครัด ยึดหลักผูຌสพคือผูຌปຆวยที่ตຌองเดຌรับการบําบัดรักษา฿หຌกลับมาป็นคนดีของ
สังคม รวมทัๅงป้องกันกลุมสี่ยงละประชาชนทั่วเปเม฿หຌขຌาเปก่ียวขຌองกับยาสพติดดຌวยการรวมพลังทุกภาค
สวนป็นพลังผนดิน฿นการตอสูຌกับยาสพติด 

2.5 ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ดวนที่สุด ที่ ลป 0018.2 (ศพส.จ.)/พิศษ ว 2829 ลงวันที่   
20 พฤศจิกายน 2557  รื่อง สงคําสั่งจัดตัๅงศูนย์อํานวยการป้องกันละปราบปรามยาสพติดจังหวัดลําปาง 
(ศอ.ปส.จ.ลป.) จຌงวา สํานักนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งที่ 156/2557 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2557 รื่อง จัดตัๅง
ศูนย์อํานวยการป้องกันละปราบปรามยาสพติดหงชาติ (ศอ.ปส.) พ่ือทําหนຌาที่ป็นองค์กรอํานวยการ
ระดับชาติ     ฿นการอํานวยการละนํานยบายยุทธศาสตร์การป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติดเปสูการ
ปฏิบัติ฿หຌบังกิดผลอยางป็นรูปธรรม ดยกําหนด฿หຌศูนย์อํานวยการพลังผนดินอาชนะยาสพติดจังหวัด (ศพ
ส.จ.) ทุกจังหวัด ดํานินการปรับปรุงคําสั่ง฿หຌป็นปัจจุบันละกຌเขช่ือป็น ศูนย์อํานวยการป้องกันละปราบปราม
ยาสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) 



2.6 คําสั่งจังหวัดลําปางที่ 5166/2557 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 รื่อง จัดตัๅงศูนย์
อํานวยการป้องกันละปราบปรามยาสพติดจังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป) พ่ือจัดทําผนปฏิบัติการ ผนงาน 
ครงการตาง โ พ่ือกຌเขปัญหายาสพติด฿นพืๅนที่จังหวัด รองรับผนปฏิบัติการของสวนกลาง ดยรวมกับ       
สวนราชการ หนวยงานภาคอกชน หรือองค์กรภาคประชาชน กํากับ ดูล ตรวจสอบ ติดตามละประมินผล
สถานการณ์ปัญหายาสพติด฿นพืๅนที่จังหวัด พ่ือป้องกันละปราบปรามยาสพติดอยางบูรณาการละ
หมาะสม 

 
 
 
2.7 ตามคําสั่งองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ที่ 2329/2557 รื่อง จัดตัๅงศูนย์ปฏิบัติ     

การป้องกันละปราบปรามยาสพติดองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ดยมี
หนຌาที่กําหนดนวทาง ผนงาน ครงการ ละกิจกรรมตาง โ พ่ือป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติด฿นพืๅนที่
องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  

2.8 สถาบันครอบครัว ถือป็นหนวยทางสังคมระดับพืๅนฐานที่สุดของประทศ ซึ่งป็นสถาบัน
ที่มีความขຌมขใง มีความผูกพันฉันท์ครือญาติ  ต฿นชวงเมก่ีสิบปที่ผานมา สถาบันครอบครัวอยู฿นภาวะที่
ออนอ ความผูกพันลดนຌอยลง กราะคุຌมกันของครอบครัวที่คยสกัดกัๅน ดูลคน฿นครอบครัวละยาวชนทบ
จะหมดบทบาทลง จึงป็นสาหตุ฿หຌกิดปัญหาตาง โ มากมาย รวมทัๅงปัญหายาสพติด ละทํา฿หຌกิดปัญหา
การทุจริต฿นหนวยงาน ละจากขຌอมูลผูຌถูกจับกุมละบําบัดรักษายาสพติด฿นชวง 5 ปที่ผานมา ปัญหายาสพ
ติดที่กิดขึๅนสวน฿หญมาจากปัญหาครอบครัว 

จากปัญหาที่กิดขึๅนดังกลาวขຌางตຌน องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง฿นฐานะที่ป็นองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิ่นที่มีอํานาจหนຌาที่฿นการรักษาความสงบรียบรຌอยละศีลธรรมอันดีของประชาชน ละ
ป้องกันละบําบัดรค ละเดຌจดัตัๅงศูนย์ปฏิบัติการป้องกันละปราบปรามยาสพติดองค์การบริหารสวนจังหวัด
ลําปาง (ศป.ปส.อบจ.ลป) มีอํานาจหนຌาที่กําหนดนวทาง ผนงาน ครงการ ละกิจกรรมตาง โ พ่ือป้องกัน
ละกຌเขปัญหายาสพติด฿นพืๅนที่องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง เดຌลใงหในถึงความสําคัญของสถาบัน
ครอบครัว฿นการกຌเขปัญหายาสพติด ดยมีกลุมป้าหมาย คือ ผูຌที่มีพฤติกรรมสี่ยงตอการติดยาสพติด ละ
ผูຌปกครอง  ซึ่งอยู฿นความดูลของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง ขຌารวมกิจกรรม ทัๅงนีๅ พ่ือป็นการ
สงสริมความสัมพันธ์฿นครอบครัว ซึ่งป็นสถาบันที่มีความ฿กลຌชิดกับผูຌที่มีพฤติกรรมสี่ยงตอการติดยาสพติด 
ละป็นภูมิคุຌมกันเม฿หຌผูຌที่มีพฤติกรรมสี่ยงตอการติดยาสพติดขຌาเปก่ียวขຌองกับยาสพติด อีกทัๅง สามารถ
ปรับตัวอยูรวมกับคนอ่ืน฿นสังคมเดຌ องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางจึงเดຌจัดอบรมครงการสานสัมพันธ์
สาย฿ยรักของครอบครัวหางเกลยาสพติด ขึๅน 

 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 พ่ือ฿หຌผูຌปกครองละผูຌที่มีพฤติกรรมสี่ยงตอการติดยาสพติดเดຌมีความรูຌความขຌา฿จถึง
ทษพิษภัยของยาสพติด ละพัฒนาภูมิคุຌมกันของตนอง  ทํา฿หຌมีคุณภาพชีวิตที่ดีดํารงชีวิตเดຌอยางมั่นคง
ขຌมขใง 

3.2 พ่ือ฿หຌผูຌปกครองละผูຌที่มีพฤติกรรมสี่ยงตอการติดยาสพติด฿หຌหางเกลยาสพติดรูຌจัก
วิธีป้องกันตนองเม฿หຌกลับเปสพยาสพติดละป็นการป้องกันละฝ้าระวังปัญหายาสพติด฿นสถาบัน
ครอบครัว 



3.3 พ่ือสรຌางจตคติที่ดี฿นการป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติด ละการอยูรวมกัน฿น
ครอบครัว 

3.4 พ่ือ฿หຌผูຌปกครองละผูຌที่มีพฤติกรรมสี่ยงตอการติดยาสพติดป็นคนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  

3.5 พ่ือ฿หຌผูຌปกครองละผูຌมีพฤติกรรมติดยาสพติดป็นกนนํา฿นการ฿หຌบริการสาธารณะ 
ละรวมพัฒนาทຌองถิ่นของตนอง 

3.6 พ่ือ฿หຌผูຌมีพฤติกรรมติดยาสพติดรวมป็นกนนํา฿นการตอตຌานยาสพติดละจิตอาสา
฿น     การพัฒนาทຌองถิ่น 
4. กลุ่มปา้หมาย    

4.1 ผูຌปกครองละผูຌที่มพีฤติกรรมสี่ยงตอการติดยาสพติด  
4.2 จຌาหนຌาที่สํานักงานคุมประพฤติจงัหวัดลําปาง    
4.3 จຌาหนຌาที่องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ละผูຌสงักตการณ์  

5. วิธกีารดาํนินการ 
5.1 บันทึกสนอขอความหในชอบดํานินการอบรมตามครงการสานสัมพันธ์สาย฿ยรักของ

ครอบครัวหางเกลยาสพติดขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  
5.2 ตงตัๅงคณะกรรมการดํานินการอบรมครงการสานสัมพันธ์สาย฿ยรักของครอบครัว 

หางเกลยาสพติดขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ประกอบดຌวยผูຌบริหารละจຌาหนຌาที่องค์การบริหาร
สวนจังหวัดลําปาง พ่ือจัดทําผนงาน/ครงการ ละกาํหนดนวทาง฿นการบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน 
  5.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวใบเซต์ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  

5.4 จดัทําหนังสือชิญวิทยากรบรรยาย  
 
5.5 บูรณาการรวมกับหนวยงานที่ก่ียวขຌอง  
5.6 ประชุมพ่ือกําหนดนวทางทํางานรวมกันบบบูรณาการระหวางหนวยงานที่ก่ียวขຌอง 

พ่ือดํานินงานอบรมครงการสานสัมพันธ์สาย฿ยรักของครอบครัวหางเกลยาสพติด  
5.7 จดัฝຄกอบรมดยการบรรยายละกิจกรรมกลุม 

  5.8 ประชุมคณะทํางานดํานินงานครงการฯ  พ่ือติดตามละสรุปประมินผลการดํานินการ
ตามครงการพื่อรายงาน฿หຌผูຌบริหารทราบ 
 
6. ระยะวลาดํานนิการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  

7. งบประมาณดาํนินการ 
 จาํนวน  300,000.-  บาท (สามสนบาทถຌวน) 

8. ผูຌรบัผดิชอบ 
 ฝຆายการสาธารณสุข สํานักปลดัองค์การบริหารสวนจังหวัด  

 



9. สถานที่ดํานินการ 
 หຌองประชุมองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง อําภอกาะคา จงัหวัดลําปาง 
  
10. ตัวชีๅวัด/ผลลพัธ ์
  10.1  ผูຌปกครองละผูຌที่มีพฤติกรรมสี่ยงตอการติดยาสพติดเดຌสริมสรຌางองค์ความรูຌดຌาน
ยาสพติดละเดຌมีการพัฒนาภูมิคุຌมกันของตนองพ่ือสริมสรຌางคุณภาพชีวิตที่ดีดํารงชีวิตเดຌอยางมั่นคง
ขຌมขใงขึๅน  

10.2  ผูຌปกครองละผูຌที่มีพฤติกรรมสี่ยงตอการติดยาสพติด฿หຌหางเกลยาสพติดรูຌจักวิธี
ป้องกันตนองเม฿หຌกลับเปสพยาสพติดละป็นการป้องกันละฝ้าระวังปัญหายาสพติด฿นสถาบันครอบครัว  

10.3 ผูຌปกครองละผูຌที่มีพฤติกรรมสี่ยงตอการติดยาสพติดมีจตคติที่ดี฿นการป้องกันละ
กຌเขปัญหายาสพติด ละรูຌจกัวิธีการอยูรวมกัน฿นครอบครัว 

10.4 ผูຌปกครองละผูຌที่มพีฤติกรรมสี่ยงตอการติดยาสพติดป็นคนมีคณุธรรม จริยธรรม  
10.5 ผูຌปกครองละผูຌมีพฤติกรรมติดยาสพติดป็นกนนํา฿นการ฿หຌบริการสาธารณะ ละ

รวมพัฒนาทຌองถิ่นของตนอง 
10.6 ผูຌมีความประพฤติรวมป็นกนนํา฿นการตอตຌานยาสพติดละจิตอาสา฿นการพัฒนา

ทຌองถิ่น 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัทีไ 11 

 

1.ชื่อครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการกําชับการปฏิบัติราชการตามระบียบหนังสือสั่งการตางโของ
ฝຆายบริหาร องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

2.หลกัการละหตผุล 
            ดຌวยองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางมีอํานาจหนຌาที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร

สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ละกຌเขพ่ิมติม ละพระราชบัญญัติกําหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอํานาจ
฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น พ.ศ. 2542 ละกฎกระทรวงที่ก่ียวขຌอง ซึ่งป็นการจัดทําบริการสาธารณะ
฿หຌกทຌองถิ่น ชน การกอสรຌางครงสรຌางพืๅนฐาน การสงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการ฿หຌความ
ชวยหลือองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน ป็นตຌน ทัๅงนีๅ฿นการดํานินครงการตางโอาจถูกตัๅง
ขຌอสังกตจากหนวยงานตรวจสอบ เมวาจะป็น สตง.หรือ ปปช. วาเมอยู฿นอํานาจหนຌาที่ละเมเดຌมีการปฏิบัติ
ตามขัๅนตอนละวิธีการตามกฎหมาย ระบียบละหนังสือสั่งการที่ก่ียวขຌอง อาจนําเปสูการกระทําความผิด
ทางวินัยหรือมีการกระทําละมิดของจຌาหนຌาที่เดຌ  

           ดังนัๅน พ่ือป็นการป้องกันการกระทําการความผิดหรือทุจริตละผิดระบียบ หนังสือสั่งการ  
ทางฝຆายนิติการ สํานักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด จึงเดຌออกมาตรการกําชับการปฏิบัติราชการตาม
ระบียบละหนังสือสั่งการดย฿หຌหัวหนຌาสวนราชการ กําชับ ดูล ขຌาราชการ พนักงานจຌางละลูกจຌาง ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระบียบละหนังสือสั่งการที่ก่ียวขຌองอยางครงครัด 

 
3.วัตถุประสงค ์
         3.1 พ่ือ฿หຌขຌาราชการ พนักงานจຌางละลูกจຌาง฿นสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
ทราบถึงระบียบละหนังสือสั่งการ 

          3.2 พ่ือ฿หຌขຌาราชการ พนักงานจຌางละลูกจຌาง฿นสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง
ปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสั่งการ 

          3.3 พ่ือ฿หຌผูຌบริหารละหัวหนຌาสวนราชการกําชับ ดูล ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา฿หຌปฏิบัติตาม
ระบียบละหนังสือสั่งการ 

 
4. ป้าหมาย   

          ขຌาราชการ พนักงานจຌางละลูกจຌางขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
 
5. พืๅนที่ดํานินการ                          
                     องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
 
6. วิธดีาํนนิการ 
 

         6.1 ผูຌบริหารมอบหมาย฿หຌจຌาหนຌาที่รางหนังสือจຌงกําชับหรือสั่งการ   
         6.2 จดัทําบันทึกสนอผูຌบังคับบัญชาตามลําดับชัๅนพ่ือพิจารณา฿หຌความหในชอบหนังสือหรือ  

กําชับหรือสั่งการ 



         6.3 จຌงวียนสวนราชการ฿นสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางพ่ือถือปฏิบัติตาม  
หนังสือจຌงกําชับหรือสั่งการ 
7.ระยะวลาดาํนนิการ   

        4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)   
 

8.งบประมาณดํานนิการ    
        เม฿ชຌงบประมาณ   
  
9.หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ  
        ฝຆายนิติการ สํานักปลดัองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  
   

 

10.ผลทีค่าดว่าจะเดຌรบั 
        10.1 ขຌาราชการ พนักงานจຌางละลูกจຌาง฿นสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ทราบถึง
ระบียบละหนังสือสั่งการ 
        10.2 ขຌาราชการ พนักงานจຌางละลูกจຌาง฿นสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางปฏิบัติตาม
ระบียบละหนังสือสั่งการ 
        10.3 ผูຌบริหารละหัวหนຌาสวนราชการมีการกําชับ ดูล ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา฿หຌปฏิบัติตามระบียบ
ละหนังสือสั่งการพื่อ฿หຌป็นเปตามผนปฏิบัติการองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นตຌนบบดຌานการป้องกันการ
ทุจริต 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดบัทีไ 12 

 
1.ชื่อครงการ : มาตรการประกาศการสดงจตจํานงการบริหารงานดຌวยความสุจริต  
                      ขององการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
2.หลักการละหตุผล 

องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางซึ่งป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นขนาด฿หญมีอํานาจ
หนຌาที่รับผิดชอบทัๅงขตจังหวัด เดຌตระหนักถึงความสําคัญ฿นการปฏิบัติงาน฿นการพัฒนาทຌองถิ่นของบุคลากร
องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ซึ่งจําป็นที่จะตຌอง฿หຌความสําคัญกับขຌาราชการละจຌาหนຌาที่ของรัฐ ดຌวยการสรຌาง
การมีสวนรวม฿นการป้องกันละปราบปรามการทุจริตเม฿หຌกิดขึๅน การสรຌางความ฿สสะอาด฿นกระบวนการ
บริหารงานละสรຌางระบบถวงดุลอํานาจ฿นทุกระดับ พ่ือ฿หຌกิดความปรง฿สละป็นเปตามยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารกิจการบຌานมืองที่ ดีดຌวยหลักธรรมาภิบาล ละป็นการสรຌาง
ภาพลักษณ์ ความช่ือมั่น฿หຌกับหนวยงานทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์กร  ดังนัๅน พ่ือ฿หຌบุคลากรขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิ่นที่จะตຌองปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบຌานมืองที่ดี มีคุณธรรม ละจริยธรรม
฿นการ฿ชຌดุลยพินิจ฿นการปฏิบัติหนຌาที่ราชการละการป้องกันปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ฿น
ฐานะจຌาหนຌาที่ของรัฐ องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง จึงเดຌจัดทําครงการอบรมทຌองถิ่นยุค฿หม มุงสูความ
ปรง฿สละสุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึๅน 

3.วัตถุประสงค์ 
พ่ือสริมสรຌางคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการบริหารราชการขององค์การบริหาร         

สวนจังหวัดลําปาง      
4.กลุ่มป้าหมาย     
  ผูຌบริหาร ขຌาราชการ ลูกจຌาง พนักงานจຌางขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

5.สถานที่ดํานินการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

6.วิธกีารดํานินการ 
                   ประกาศองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง รื่องการสดงจตจํานงการบริหารงานดຌวยความ
สุจริต ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
 7.ระยะวลาดํานนิงาน 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 ) 

8.งบประมาณดํานนิการ 
            เม฿ชຌงบประมาณ   

9.หน่วยงานผูຌรบัผดิชอบ 



ฝຆายนิติการ  สํานักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด  

    

10.ผลทีค่าดว่าจะเดຌรบั 

                            10.ํ องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นสามารถปฏิบัติหนຌาที่ราชการ฿หຌป็นเปตามหลักธรรมาภิบาล 
มุงตอบสนองความตຌองการของประชาชนดຌวยการบริการที่รวดรใว ถูกตຌอง สมอภาค ละป็นธรรม 
                    10.2 ปลูกฝังคานิยมละทัศนคติ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมนําหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียงมา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัทีไ 13 

 

1.  ชืไอครงการ  ครงการประชุมผูຌบริหารละหัวหนຌาสวนราชการขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  

2.      หลกัการละหตผุล 
 องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรูปบบหนึไงทีไมีพืๅนทีไ

รับผิดชอบครอบคลุม฿นระดับจังหวัด   ซึไงมี อํานาจหนຌาทีไ ฿นการพัฒนาละการ฿หຌบริการสาธารณะ          
พืไอประยชน์กประชาชน฿นทຌองถิไน ละมีขຌาราชการ ลูกจຌาง  ละพนักงานจຌาง฿นสังกัดองค์การบริหารสวน
จังหวัดลําปาง ป็นผูຌปฏิบัติราชการ฿หຌป็นเปตามอํานาจหนຌาทีไ฿นการปฏิบัติราชการจะตຌองถือปฏิบัติ฿หຌป็นเป
ตามกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับละหนังสือสัไงการทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌกิดถูกตຌอง เมกิดการทักทຌวงจาก
หนวยงานตรวจสอบภายนอก พืไอกิดความขຌา฿จทีไตรงกัน  ถือปฏิบัติป็นเปนวทางดียวกัน  ฿นการรับรูຌ    
ทีไทันตอหตุการณ์ รวมทัๅงมีการติดตามผลการดํานินงานอยางตอนืไอง พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผล จึงเดຌจัดครงการประชุมผูຌบริหารละหัวหนຌาสวนราชการขององค์การบริหารสวนจังหวัด
ลาํปาง  ขึๅน  

3. วัตถุประสงค ์
 1. พืไอชีๅจงขຌอราชการตาง โ  
 2. พืไอ฿หຌบุคลากร฿นสายบริหาร บริหารงานเดຌอยางถูกตຌองตามกฎหมายละระบียบของทาง
ราชการ มีสวนรวม฿นการปງองกันการทุจริต 
 3. พืไอ฿หຌนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ละบุคลากรสายบริหารเดຌรวมกันกําหนด       
นวทางการปฏิบัติละลกปลีไยนความคิดหใน 
 4. พืไอ฿หຌบุคลากรสายบริหารรวมกันตัดสิน฿จ รับผิดชอบรวมกันละป็นการตรวจสอบ ติดตาม
ประมินผลการปฏิบัติงาน฿หຌป็นเปพืไอประยชน์ของทางราชการอีกทัๅงพืไอป็นการหานวทางกຌเขปัญหา
ตาง โ รวมกัน ประสานการทํางานระหวางกันละป็นการสริมสรຌางความสามัคคี 

4. กลุมปງาหมาย 
 ผูຌบริหารละหัวหนຌาสวนราชการ  จาํนวน    35     คน  

5.พืๅนทีไดํานนิการ  
          หຌองประชุมองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

6. วิธีดํานินการ 



 1.  ดํานินการจัดทําละสนอครงการ฿หຌนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางพืไอพิจารณาอนุมัติ 
2.  จดัทําปฏิทนิการประชุมดยประชุมทุกดือน 
3.  จดัทําหนังสือชิญประชุม 
4.  จดัทําวาระการจัดตรียมอกสารประกอบการประชุม 
5.  จดัตรียมหຌองประชุมพรຌอมสตทัศนูปกรณ์ 

6.  ดํานินการประชุมละบันทึกรายงานการประชุม 
7.  จดัทํารายงานการประชุมละสรุปมติของการประชุม 
8.  จดัสงรายงานการประชุม 

7. ระยะวลาดํานนิการ     4ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563) 

8. งบประมาณ 

เม฿ชຌงบประมาณ฿นการดํานินการ 
 

9. หนวยงานทีไรบัผดิชอบ 
 ฝຆายบริหารงานทัไวเป  สํานักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 

10. ผลทีไคาดวาจะไดຌรบั 
 10.1  ทํา฿หຌบุคลากรสายบริหารขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางเดຌรับทราบนยบาย฿นการ
บริหารงานของผูຌบริหารละรับฟังขຌอชีๅจง  ขຌอราชการตาง โ  ภาย฿นละภายนอกองค์กร 
 10.2  ทํา฿หຌบุคลากรสายบริหาร บริหารงานเดຌอยางถูกตຌองตามกฎหมายละระบียบของทาง
ราชการมีสวนรวม฿นการปງองกันการทุจริต 
 10.3  ทํา฿หຌนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ละบุคลากรสายบริหารเดຌรวมกันกําหนด       
นวทางการปฏิบัติละลกปลีไยนความคิดหใน 
 10.4  ทํา฿หຌบุคลากรสายบริหารเดຌรวมกันตัดสิน  รับผิดชอบรวมกัน ละสามารถตรวจสอบ ติดตาม
ประมินผลการปฏิบัติงาน฿หຌป็นเปพืไอประยชน์ของทางราชการ ละสามารถหานวทางกຌเขปัญหาตาง โ  
มีการประสานการทํางานรวมกันละกิดความสามัคคี 
 

 

 

 

 

 

 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 14 

 
1. ชื่อครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น  
ปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ละหวัหนຌาสวนราชการ 

2. หลกัการละหตผุล / ทีม่าของครงการ นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางเดຌมีบัญชา฿หຌทาํคําสั่ง 
มอบหมาย฿หຌปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการทนนายกองค์การบรหิารสวนจังหวัดลําปาง  

3. วัตถุประสงค์   
             3.1 พ่ือลดขัๅนตอนการปฏิบัติงาน  
             3.2 พ่ือ฿หຌการบริหารราชการขององค์การบริหารสวนจังหวัดป็นเปดຌวยความคลองตัวละกิด
ความรวดรใว ทันตอหตุการณ์  

4. ปา้หมาย/ผลผลติ   
             ปลดัองค์การบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด ละหวัหนຌาสวนราชการ 
5. พืๅนทีด่าํนนิการ   
            องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
6. วิธดีาํนนิการ   
           จดัทาํป็นคําสั่งละประกาศ฿หຌทราบ 
7. ระยะวลาดํานนิการ   
           ตามที่ผูຌมอบอํานาจกําหนดเวຌ 
8. งบประมาณดาํนินการ   
           เม฿ชຌงบประมาณ 

9. ผูຌรบัผดิชอบ   

           ฝຆายบริหารงานทั่วเป 
10. ตัวชีๅวัด/ผลลพัธ์   
          10.1 ป็นลดขัๅนตอน฿นการปฏิบัติราชการ ลดระยะวลา 
           10.2 สามารถตอบสนองความตຌองการของประชาชนเดຌอยางรวดรใวละป็นเปตามขຌอระบียบ
กฎหมาย 
 

       

        

 

 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 15 

 

1.ชื่อครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
                     มาตรการสรຌางความปรง฿ส฿นการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
2.หลกัการละหตผุล 

1. พระราชกฤษฎีวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองที่ดี   พ.ศ. 2546 
หมวด 2 การบริหารราชการพ่ือ฿หຌกิดประยชน์สุขของประชาชน (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตຌอง
ป็นเปดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบเดຌ ละมุง฿หຌกิดประยชน์สุขกประชาชนทัๅง฿นระดับประทศละ
ทຌองถิ่น 

2.ยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวยการป้องกันละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-
2560) พันธกิจที่ 1  สรຌางสริมคุณธรรม จริยธรรมละจิตสํานึกการตอตຌานการทุจริตดยนຌนการปรับปลี่ยน
ฐานความคิดพ่ือหในกประยชน์สวนรวมของประทศ฿หຌกทุกภาคสวน฿นสังคมเทย ดยฉพาะกลุม
นักการมืองละจຌาหนຌาที่ของรัฐ      ดยกําหนดวิสัยทัศน์วา    “สังคมเทย มีวินัย  ปรง฿ส    ยึดมั่น฿น
คุณธรรม   จริยธรรม ละรวมป้องกันละปราบปรามการทุจริต ป็นที่ยอมรับ฿นระดับสากล” 
  3. คําสั่งคณะรักษาความสงบหงชาติ ที่ 69/2557  รื่องมาตรการป้องกันละกຌเข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ขຌอ 1 ฿หຌทุกสวนราชการละหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือนว
ทางการป้องกันละกຌเขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ฿นสวนราชการละหนวยงานของรัฐ      ดยมุงนຌน
การสรຌางธรรมาภิบาล฿นการบริหารงานงาน       ละสงสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน฿นการตรวจสอบ  
ฝ้าระวัง พ่ือสกัดกัๅนมิ฿หຌกิดการทุจริตประพฤติมิชอบเดຌ 
  4. จงัหวัดลําปางรณรงค์ประชาสัมพันธ์คานิยมหลัก 12 ประการ พ่ือป็นการสรຌางจริยธรรม 
คุณธรรม ความรักความสามัคคี ละตอตຌานการทุจริต พ่ือ฿หຌกิดการพัฒนาคน การสรຌางรากฐานที่ดี฿หຌสังคม
พ่ืออนาคตของประทศ  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามผนพัฒนาบุคคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัด
ลําปาง (พ.ศ. 2558 – 2560)   เดຌกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดยการปรับปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
สรຌางทักษะ ละพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง฿หຌมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม ละ
ทัศนคติ฿นการทํางานที่ดี     พัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง฿หຌป็นองค์กรหงการรียนรูຌ      พัฒนา
ระบบงานที่มุงผลสัมฤทธ่ิ ปรง฿ส ละป็นธรรม  สนับสนุนการดํานินงานตามมาตรการป้องกันละ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีการพัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลัก
ของหนวยงาน฿นสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ละสนับสนุนคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนยบาย
ของรัฐบาล  
    

การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นมีความสี่ยงที่จะทาํ฿หຌกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
เดຌมาก ดังนัๅนพ่ือป็นการป้องกันมิ฿หຌกิดการทุจริตละกຌเขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ฿นงาน
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง    ดยมุงนຌนการสรຌางธรรมาภิบาล฿นการบริหารงาน 
ปรับปลี่ยนกระบวนทัศน์ สรຌางทักษะ  ละพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง฿หຌมีคณุธรรม   
จริยธรรม มคีานิยม ละทัศนคติ฿นการทํางานที่ดี     พัฒนาองค์การบริหารสวนจงัหวัดลําปาง฿หຌป็นองค์กร
หงการรียนรูຌ   พัฒนาระบบงานที่มุงผลสมัฤทธ่ิ ปรง฿ส ละป็นธรรม  สนับสนุนการดํานินงานตาม



มาตรการป้องกันละปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีการพัฒนา
สมรรถนะ การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตຌองป็นเปดยซื่อสัตย์สุจรติ สามารถตรวจสอบเดຌ ละมุง฿หຌกิด
ประยชน์สุขกประชาชนทัๅง฿นระดับประทศละทຌองถิ่น  จึงเดຌกําหนดมาตรการหรือนวทาง฿นการสรຌาง
ความปรง฿ส฿นการบริหารงานบุคคล   
3.วัตถุประสงค ์
  1.พ่ือ฿หຌการบริหารงานบุคคลป็นเปตามหลักคุณธรรม 
  2.พ่ือ฿หຌการบริหารงานบุคคลมีความปรง฿ส ยุติธรรม 
4.ปา้หมาย 
  ขຌาราชการ ลูกจຌาง พนักงานจຌางขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
5.พืๅนทีด่ํานนิการ 
  องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
6.วิธดีํานินการ 

 

  พ่ือ฿หຌการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางป็นเปดຌวยความรียบรຌอย 
บริสุทธ่ิ  ยุติธรรม  ปรง฿ส ละตรวจสอบเดຌ    จึงกําหนดมาตรการ฿นการสรຌางความปรง฿ส    ละป้องกัน
การทุจรติ฿นการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง   ดังนีๅ 
  1.ดຌานการลงวลาปฏิบัติราชการ 
     มีการประกาศกําหนดหลักกณฑ์การปฏิบัติราชการของขຌาราชการ ลูกจຌางประจํา ละ
พนักงานจຌางขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
  2.ดຌานการสรรหาละการบรรจุตงตัๅง 
     2.1 มีการตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการรับอนขຌาราชการ฿หຌป็นเปตาม
ระบียบหลักกณฑ์ที่กําหนด 
     2.2 มีการบรรจุตงตัๅงตามหลักความรูຌ ความสามารถ ละป็นเประบียบหลักกณฑ์ที่
กําหนด 
     2.3 ฿หຌมีการปฏิบัติตามหลักกณฑ์ละวิธีการสรรหาพนักงานจຌางองค์การบริหารสวน
จงัหวัดลําปางที่คณะกรรมการขຌาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด  จงัหวัดลําปาง กําหนดอยางครงครัด 
     2.4 จัดประชุมคณะกรรมการดํานินการสรรหาพนักงานจຌาง คณะตาง โพ่ือชีๅจงซักซຌอม
ขัๅนตอน฿นการดํานินการ พ่ือสรຌางความขຌา฿จ ละปฏิบัติตามหลักกณฑ์ละวิธีการสรรหาพนักงานจຌางอยาง
ถูกตຌอง 
     2.5 จัด฿หຌมีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนท่ัวเป ละผูຌขຌารับการสรรหาเดຌขຌา฿จ ละ
รับทราบขຌอมูลขาวสารที่ถูกตຌอง พ่ือป้องกันเม฿หຌมีผูຌอบอຌางสวงหาผลประยชน์฿นการสรรหาพนักงานจຌาง 
     2.6 การตงตัๅงคณะกรรมการออกขຌอสอบ จดัทําขຌอสอบ ละคณะกรรมการสมัภาษณ์ 
กําหนด฿หຌมีระยะวลาที่สัๅนที่สุด พ่ือป้องกันการทุจริต  ทัๅงนีๅ฿หຌมีการตรวจสอบผูຌที่จะตงตัๅงป็นคระกรรมการ
วาเมมีสวนเดຌสวนสีย หรอืก่ียวขຌองกับผูຌขຌารับการสรรหา 
     2.7 ฿นการรับการสรรหา การตรวจสอบคุณสมบัติของผูຌสมัคร฿หຌพิจารณาดຌวยความ
รอบคอบ รดักุม 



     2.8 การกใบรักษาขຌอสอบควรจัดหาสถานท่ี฿นการกใบขຌอสอบละกระดาษคําตอบท่ี
หมาะสมละปลอดภัย ทัๅงนีๅ หຌามเม฿หຌบุคคลหน่ึงบุคคล฿ดที่เมมีสวนก่ียวขຌอง ขຌาเปบริวณดังกลาวกอน
เดຌรับอนุญาตดยดใดขาด 
     2.9 สอดสอง กํากับ ดูลการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาที่อยาง฿กลຌชิด ละพ่ิมความ
ระมัดระวังป็นพิศษก่ียวกับการป้องกันการทุจริต รวมทัๅงป้องกันมิ฿หຌมีการสวงหาผลประยชน์฿นการสรรหา
พนักงานจຌาง 
     2.10 หຌามมิ฿หຌจຌาหนຌาที่฿นสังกัดกระทําการ฿ด โที่มีจตนาป็นการกวดวิชา จัดทํา
อกสาร จาํหนาย จก หรอืกระบวนการอ่ืน฿ดที่กอ฿หຌกิดประยชน์กผูຌขຌารับการสรรหา 
     2.11 ฿หຌปຂดชองทางการจຌงขຌอมูล บาะส อยางกวຌางขวาง ละการหาขาว฿นทางลับ
พ่ือฝ้าระวังหรือระงับหตุ฿นการทุจริตเดຌทันที 
  3.ดຌานการพัฒนาบุคลากรละธํารงรักษาบุคลากรขององค์กร 
      3.1 มีการจัดทําผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ฿หຌมีความหมาะสม สอดคลຌองกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกสายงาน รวมถึงการจัดสงบุคลากรขຌารับการฝຄกอบรมตามความประสงค์ดຌวยความ
สมอภาคละทาทียมกัน 
      3.2 การลื่อนขัๅนงินดือนป็นเปตามระบียบ หลักกณฑ์ที่กําหนดละภาย฿นหຌวง
ระยะวลา รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบป็นเปตามหลักกณฑ์ละวิธีการ ดังตอเปนีๅ 
   3.2.1 ผลงาน คุณภาพละปริมาณงาน ประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการ
ปฏิบัติงาน 
   3.2.2 ความสามารถละความอุตสาหะ฿นการปฏิบัติงาน 
   3.2.3 ความมีคุณธรรมละจรยิธรรม การรักษาวินัย 
   3.2.4 ผลสัมฤทธ่ิของงาน ความรวดรใว ตรงตามกําหนดวลา 
   3.2.5 พฤติกรรมการทํางาน ชนการมาสาย  การลา 
  4.ดຌานการลื่อนขัๅนงินดือน/การลื่อนตําหนง  
     4.1  มกีารวางผนความกຌาวหนຌาของบุคลากรทกุคนทุกสายงาน 
     4.2  มีการจຌงวียนหลักกณฑ์ละง่ือนเข รวมถึงหนังสือสั่งการที่ก่ียวขຌองพ่ือ฿หຌ
บุคลากรเดຌรับทราบดยทั่วกัน 
     4.3 มีการกําหนดนวทาง฿นการประมินผลงานดยคณะกรรมการ ประมินผลงานละ
จຌงวียน฿หຌทราบดยทั่วกัน 
     4.4 ฿นสวนของการประมินผลงาน ดํานินการดຌวยความรวดรใวหลักจากบุคลากรสงผล
งานของรับการประมิน 
   5.ดຌานสิทธิประยชน์ละสวัสดิการของบุคลากร 
       5.1 ดํานินการ฿หຌป็นเปตามระบียบละหนังสือสั่งการ ดຌวยความรวดรใว  รอบคอบ  
ละทัว่ถึงกัน  ดຌวยความสมอภาคละทาทียมกัน 
 
7.ระยะวลาดํานินการ 
  4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
8.งบประมาณดํานินการ 
  เม฿ชຌงบประมาณ 



9.ผูຌรบัผิดชอบ  
  ฝຆายบริหารงานบุคคล องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
10.ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
                 10.1 การบริหารงานบุคคลป็นเปตามหลักคุณธรรม 
         10.2 การบริหารงานบุคคลมีความปรง฿ส ยุติธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัทีไ 16 

 
1.  ชื่อครงการ :  กิจกรรมควบคุมการบิกจายงินตามขຌอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป 
2. หลกัการละหตผุล 

การปกครองสวนทຌองถิ่นป็นระบบการกระจายอํานาจทางปกครองจากสวนกลางเปสูทຌองถิ่น  
พ่ือ฿หຌมีการจัดทําบริการสาธารณะอยางทั่วถึง  ตรงกับความตຌองการของประชาชน ละหมาะสมกับ
สภาพของตละทຌองถิ่น  ดย฿หຌประชาชน฿นทຌองถิ่นนัๅนเดຌมีสวนรวมอยางตใมที่ ดยที่หนวยงานของรัฐ฿น
สวนกลางมีบทบาทหนຌาที่฿นการกํากับดูลละ฿หຌความชวยหลือ ดังนัๅนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นจึงมี
อิสระ฿นการตัดสิน฿จ กําหนดทิศทาง นยบาย ละการบริหารจัดการ พ่ือการพัฒนาทຌองถิ่นของตนอง
เดຌอยางตใมที่ ละอยูภาย฿ตຌขอบขตกฎหมาย ระบียบ ละหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดเทยกําหนด 

การบิกจายงินป็นกระบวนการหน่ึงของการบริหารงานคลัง ซึ่งถือวาป็นกระบวนการที่มี
ความสําคัญอยางย่ิง  ดังนัๅนจึงจําป็นจะตຌองมีระบบการควบคุมภาย฿น ละการบริหารจัดการที่ดี ละ
จะตຌองป็นเปตามกฎหมาย ระบียบ กฎหมายละหนังสือสั่งการที่ก่ียวขຌอง อีกทัๅงจะตຌองป็นเปตาม
ผนการ฿ชຌจายงินขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง พ่ือควบคุมการ฿ชຌจายงบประมาณ฿หຌป็นเป
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเวຌ 

ดังนัๅน  พ่ือประยชน์฿นการบริหารราชการขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  จึงเดຌ
จัดทํากิจกรรมควบคุมการบิกจายงินตามขຌอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปขึๅน  พ่ือ฿หຌการ
บริหารงานคลังขององคก์ารบริหารสวนจังหวัดลําปางมีประสิทธิภาพละกิดประยชน์สูงสุดตอประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 พ่ือ฿หຌการบิกจายงินถูกตຌองตามกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ ละหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดเทยกําหนด 
๏.๎ พืไอปງองกัน ละลดขຌอผดิพลาด฿นการปฏิบัติงานบิกจาย 
๏.๏ พ่ือ฿หຌการบริหารงานคลังมีประสิทธิภาพ ละพ่ือประยชน์฿นการบริหารราชการของ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง   

4. ป้าหมาย  
           ขຌาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

5. พืๅนทีด่าํนินการ  
                องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
6. ระยะวลา 

           4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564 ) 
7. วิธีดาํนนิการ 

๓.ํ  มีการจัดทําคําส่ังบงงานภาย฿นกองคลังดยบงหนຌาที ่ละความรับผิดชอบ฿หຌจຌาหนຌาที่ปฏิบัติ
ตาม 
๓.๎  จຌาหนຌาที่ผูຌตรวจฎีกา ศึกษา กฎหมาย ระบียบ ละหนังสือสั่งการที่ก่ียวขຌองจຌาหนຌาที่      

                         ผูຌตรวจฎีกา จดัทําทะบียน คมุงบประมาณรายจายพ่ือเม฿หຌบิกจายกินงบประมาณ 



๓.๏ กรณีตรวจสอบฎีกาลຌวปรากฏวา อกสารเมถูกตຌองจัดทําบันทึกสงคืนฎีกา฿หຌหนวยงานผูຌ
บิก 

                        ทบทวน ละศกึษาขຌอระบียบกฎหมายที่ก่ียวขຌอง 
                 ๓.๐ มกีารสอบทานความถูกตຌองกอนการบิกจายดยหัวหนຌาฝຆายการงิน ละนาํสนอผูຌบริหาร    
                        ผานผูຌอํานวยการกองคลัง ละปลดัองค์การบริหารสวนจังหวัด 
  

8. งบประมาณ 
            เม฿ชຌงบประมาณ 

      9.ผูຌรบัผดิชอบ 
          กองคลัง  องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

     10.ตัวชีๅวัด/ผลลพัธ ์
                     ํ์.ํ บุคคลากร฿นองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ปฏิบัติหนຌาทีไถูกตຌองตามทีไกฎหมาย 
ระบียบ    
                              ละหนังสือสัไงการกระทรวงมหาดเทยทีไอนุญาต฿หຌจายเดຌ 
                      ํ์.๎ องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางมีศกัยภาพ฿นการบริหารงบประมาณเดຌอยางมี                           
                              ประสิทธิภาพละ มีประสิทธิผล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 17 

 

1.ซ่ือครงการ ครงการฝຄกอบรมการจัดทําประมาณราคา ละราคากลาง งานกอสรຌาง กองชาง            
                   องค์การบริหาร สวนจังหวัดลําปาง  
2.หลกัการละหตผุล 

   กองชาง ป็นหนวยงานสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ที่มีหนຌาที่฿นการรับผิดชอบ
ครงการ฿นพืๅนที่ 13 อําภอของจังหวัดลําปาง ดํานินครงการตาง โ พ่ือบรรทาความดือดรຌอน อาทิ ดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน ดຌานสาธารณูปภค ดຌานสาธารณูปการ มีภารกิจตຌองดํานินการกอสรຌางสิ่งกอสรຌางตางโ 
การดํานินงานพ่ือการจัดจຌางกอสรຌาง฿นขัๅนตอนตางโ ลຌวนมีความสําคัญป็นอยางมาก ดยขัๅนตอนที่สําคัญ
ป็นอยางย่ิงกใคือการจัดทําประมาณราคา ละราคากลางงานกอสรຌางของราชการ น่ืองจากการกําหนดราคา
กลางงานกอสรຌางของราชการ ป็นขัๅนตอนที่กําหนดเวຌ฿นขัๅนตຌนของกระบวนการจຌางหมากอสรຌางงานกอสรຌาง
ของราชการ ซึ่งหากผูຌที่เดຌรับการตงตัๅงป็นคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เดຌปฏิบัติงานบกพรองตอหนຌาที่
จนทํา฿หຌราชการสียหาย ชน กําหนดปริมาณงานกินกวาบบปลน ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางสูงกวาหลักกณฑ์
ราคากลางกําหนด กใจะสงผล฿หຌผูຌที่ทําหนຌาที่กําหนดราคากลางตຌองรับผิดทางละมิดตอหนวยงาน ขຌอทใจจริง
พบวางานกําหนดราคากลางป็นรื่องที่มีความสี่ยงที่ผูຌปฏิบัติจะเดຌรับทษจากการปฏิบัติงาน ดยที่เมเดຌตัๅง฿จ
กระทําความผิด ตพราะหลักกณฑ์ราคากลางเดຌกําหนดรายละอียดการคํานวณราคากลางเวຌอยางละอียด 
ป็นรื่องยากท่ีจะปฏิบัติ฿หຌถูกตຌองครบถຌวนเดຌทัๅงหมดภาย฿ตຌขຌอจํากัดของวลา ที่ตຌองรงรีบตอบสนอง฿หຌทันตอ
วลาที่มีอยูอยางจํากัด ละขาดผูຌมีความช่ียวชาญผูຌมีความรูຌดຌานชาง เมพียงพอกับปริมาณงานกอสรຌาง
จํานวนมากมายหลายครงการ การรียนรูຌรื่องการจัดทําราคากลางงานกอสรຌาง฿หຌขຌา฿จ จึงมีความสําคัญป็น
อยางย่ิงสําหรับขຌาราชการผูຌตຌองปฏิบัติหนຌาที่ป็นคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

ดังนัๅน การฝຄกอบรมการจัดทําประมาณราคา ละราคากลางงานกอสรຌาง กองชาง 
องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ 2560จึงมีความสําคัญละจําป็นอยางย่ิงที่จะตຌอง
ดํานินการ พ่ือ฿หຌการทํางานของบุคลากร ของกองชาง องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง มีหลักการปฏิบัติ 
การจัดทําประมาณราคา ละราคากลางงานกอสรຌางของราชการถูกตຌองครบถຌวน อีกทัๅงการฝຄกอบรม ยังป็น
ครื่องมือสําคัญ฿นการพัฒนาบุคลากร฿หຌทันตอหตุการณ์ปัจจุบัน ป็นการพ่ิมความรูຌ ทักษะ หรือความชํานาญ
฿หຌกผูຌทีเ่ดຌรับการตงตัๅงป็นคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 พ่ือ฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมเดຌสริมสรຌางความรูຌ ความสามารถ ลดความสี่ยงที่จะเดຌรับ

ทษจากการปฏิบัติงาน 
3.2 พ่ือ฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมสามารถถอดบบ ประมาณราคา ป็นเปอยางถูกตຌอง รวดรใว 

มนยํา ลดความผิดพลาด฿นการคํานวณ 
3.3   พ่ือ฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมมีนวคิด นวทางการจัดทําประมาณราคา ละราคากลาง  

ป็นเป฿นนวทางดียวกัน 
  3.4   พ่ือ฿หຌผูຌเดຌรับการฝຄกอบรม สามารถกําหนดราคาสิ่งกอสรຌางที่หมาะสม เมสูงหรือตํ่า
จนกินเป ป็นประยชน์ตอทางราชการ เมทํา฿หຌราชการเดຌรับความสียหาย ละตຌองป็นราคาที่ป็นธรรม 



 

4.ป้าหมาย/ผลผลิต 
   ขຌ าราชการ  ตํ าหน ง นายช างยธา  วิ ศวกร  นายช างขี ยนบบ  สั งกั ดกองช าง               
องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
5.พืๅนที่ดํานินการ 

หຌองประชุมองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ชัๅน 1 องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง    
อําภอกาะคา จงัหวัดลําปาง 

6.วิธีดํานินการ 
 6.1 จดัประชุมภาย฿นกองชาง พ่ือสนอปัญหา ละความตຌองการของบุคลากรภาย฿นกองชาง 
6.2 นําปัญหาละความตຌองการของบุคลากรมาวิคราะห์ 
6.3 กําหนดหลักสูตรการฝຄกอบรมละพัฒนา 
6.4 จดัทําผนการฝຄกอบรม พ่ือสนอของบประมาณ 
6.5 จดัการฝຄกอบรมตามผนงาน 

   6.6 ติดตามละประมินผล 

7.ระยะวลาดํานินงาน 
 4 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 ) 

8.งบประมาณการดํานินการ 
             50,000.-บาท  

9.ผูຌรบัผิดชอบครงการ 
        กองชาง องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

10ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมเดຌสริมสรຌางความรูຌ ความสามารถ ลดความสี่ยงที่จะเดຌรับทษจาก
การปฏิบัติงาน 
  10.2  ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมสามารถถอดบบ ประมาณราคา ป็นเปอยางถูกตຌอง รวดรใว 
มนยํา ลดความผิดพลาด฿นการคํานวณ 

 10.3  ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมมีนวคิด นวทางการจัดทําประมาณราคา ละราคากลาง  ป็นเป
฿นนวทางดียวกัน 
   10.4  ผูຌเดຌรับการฝຄกอบรม สามารถกําหนดราคาสิ่งกอสรຌางที่ หมาะสม เมสูงหรือตํ่า
จนกินเป ป็นประยชน์ตอทางราชการ เมทํา฿หຌราชการเดຌรับความสียหาย ละตຌองป็นราคาที่ป็นธรรม 

 
 

 
   



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่  18 

 

1.ซ่ือครงการ ครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองชาง องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  “หลักสูตร” นวทาง
ละวิธีปฏิบัติ ผูຌทีเ่ดຌรบัตงตัๅง฿หຌทําหนຌาที่ “กรรมการตรวจการจຌาง” ละ/หรือ“ผูຌควบคุมงาน”  

2.หลักการละหตุผล 
   กองชาง ป็นหนวยงานสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ที่มีหนຌาที่฿นการรับผิดชอบ
ครงการ฿นพืๅนที่จังหวัดลําปาง ดํานินครงการตาง โ พ่ือบรรทาความดือดรຌอน อาทิ ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
ดຌานสาธารณูปภค ดຌานสาธารณูปการ มีภารกิจตຌองดํานินการกอสรຌางสิ่งกอสรຌางตางโ การดํานินการ฿น
ขัๅนตอนการจัดทําครงการกอสรຌางตางโ ลຌวนมีความสําคัญป็นอยางมาก การตรวจการจຌางละการควบคุม
งานกอสรຌาง กใป็นกระบวนการหน่ึงที่สําคัญ ที่จะบริหารสัญญาจຌางกอสรຌาง฿หຌบรรลุตามวัตถุประสงค์ละ
ป็นเปตามง่ือนเขที่กําหนด฿นสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูຌที่เดຌรับตงตัๅง฿หຌทําหนຌาที่ “กรรมการตรวจ
การจຌาง” ละ “ผูຌควบคุมงาน” จะตຌองมีความรูຌความขຌา฿จ฿นอํานาจหนຌาที่ตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดຌวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ละที่กຌเขพ่ิมติม กําหนดเวຌละขຌา฿จ฿นง่ือนเขขຌอกําหนดที่ระบุเวຌ฿นสัญญา
ป็นอยางดี พราะหากเมขຌา฿จหรือขຌา฿จคลาดคลื่อน฿นหนຌาที่ความรับผิดชอบตามอํานาจหนຌาที่ที่ตนอง
เดຌรับการตงตัๅง฿หຌทําหนຌาที่ลຌว อาจทํา฿หຌกิดความสียหายตอทางราชการหรือบุคคลอื่น นอกจากนีๅ อาจจะ
ตຌองรับผิด฿นทางพง อาญา วินัยฯ หรืออาจถูกฟ้องรຌองตอศาลปกครองเดຌ 

ดຌวยหตุดังกลาวขຌางตຌน ผูຌที่เดຌรับตงตัๅง฿หຌทําหนຌาที่ “กรรมการตรวจการจຌาง” ละ/หรือ“ผูຌ
ควบคุมงาน” ตຌองมีความรูຌมีความขຌา฿จ ปฏิบัติหนຌาที่ตามที่เดຌรับมอบหมายเดຌอยางถูกตຌอง ดังนัๅน การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร กองชาง องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง “หลักสูตร” นวทางละวิธีปฏิบัติผูຌที่เดຌรับ
ตงตัๅง฿หຌทําหนຌาที่ “กรรมการตรวจการจຌาง” ละ/หรือ“ผูຌควบคุมงาน” จึงมีความสําคัญละจําป็นอยางย่ิงที่
จะตຌองดํานินการ พ่ือ฿หຌการทํางานของบุคลากร ของกองชาง องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ป็นเปอยาง
ถูกตຌอง อีกทัๅงการฝຄกอบรม ยังป็นครื่องมือสําคัญ฿นการพัฒนาบุคลากร฿หຌทันตอหตุการณ์ปัจจุบัน ป็นการ
พ่ิมความรูຌ ทักษะ หรือความชํานาญ฿หຌกผูຌทีเ่ดຌรับการตงตัๅงป็นกรรมการตรวจการจຌางละผูຌควบคุมงาน” 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1  พ่ือ฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมเดຌสริมสรຌางความรูຌ ความสามารถ ลดความสี่ยงที่จะเดຌรับ

ทษจากการปฏิบัติงาน 
3.2  พ่ือ฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมเดຌรับทราบระบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่ก่ียวขຌอง

หลักการป็นคณะกรรมการตรวจการจຌางละผูຌควบคุมงาน 
3.3  พ่ือป้องกันเม ฿หຌ กิดขຌอผิดพลาด อันนํามาซึ่ งขຌอทักทຌวงจากการตรวจสอบของ             

หนวยตรวจสอบ หรือกอกิดความสียหายตอราชการ฿นอนาคต 

4.ป้าหมาย/ผลผลิต 
   ขຌาราชการ/ผูຌที่เดຌรับตงตัๅง฿หຌทําหนຌาที่ “กรรมการตรวจการจຌาง” ละ/หรือ“ผูຌควบคุมงาน” 

สงักัดกองชาง องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 



 

5.พืๅนที่ดํานินการ 
หຌองประชุมองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  

6.วิธีดํานินการ 
 6.1 จัดประชุมภาย฿นกองชาง พ่ือสนอปัญหา ละความตຌองการของบุคลากรภาย฿นกองชาง 
6.2 นําปัญหาละความตຌองการของบุคลากรมาวิคราะห์ 
6.3 กําหนดหลักสูตรการฝຄกอบรมละพัฒนา 
6.4 จดัทําผนการฝຄกอบรม พ่ือสนอของบประมาณ 
6.5 จดัการฝຄกอบรมตามผนงาน 

   6.6 ติดตามละประมินผล 

7.ระยะวลาดํานินงาน 
 4 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

8.งบประมาณการดํานินครงการ  
                      100,000.-บาท  

9.ผูຌรบัผิดชอบครงการ 
            กองชาง องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

10.ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมเดຌรับทรายระบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่ก่ียวขຌองหลักการ
ป็นคณะกรรมการตรวจการจຌางละผูຌควบคุมงาน 
  10.2  ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมเดຌสริมสรຌางความรูຌ ความสามารถ ลดความสี่ยงที่จะเดຌรับทษ  
จากการปฏิบัติงาน 

 10.3  ป้องกันเม฿หຌกิดขຌอผิดพลาด อันนํามาซึ่งขຌอทักทຌวงจากการตรวจสอบของหนวย
ตรวจสอบ หรือกอกิดความสียหายตอราชการ฿นอนาคต 
    

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 19 

 
1. ชื่อครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการการลดขัๅนตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการละหตุผล 
ตามมาตรา 45/1  หงพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 (ละท่ีกຌเข

พ่ิมติมฉบับที่  3  พ.ศ.2546)  กําหนด฿หຌองค์การบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติงานตามหนຌาที่ละตຌองป็นเป
พ่ือประยชน์สุขของประชาชน  ดยวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองที่ดี  ละ฿หຌคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน฿นการจัดทําผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  การ
ตรวจสอบ  การประมิน  การปฏิบัติงานละการปຂดผยขຌอมูลขาวสาร  ตามหลักกณฑ์ละวิธีการที่
กระทรวงมหาดเทยกําหนดประกอบกับมาตรา 52 หงพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหาร
กิจการบຌานมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  กําหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นจัดทําหลักกณฑ์การบริหารกิจการ
บຌานมืองที่ดีตามนวทางพระราชกฤษฎีกานีๅ  ดยอยางนຌอยตຌองมีหลักกณฑ์ก่ียวกับการลดขัๅนตอนการ
ปฏิบัติงาน  ละการอํานวยความสะดวกละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน  ดังนัๅน  องค์การ
บริหารสวนจังหวัดลําปางจึงเดຌพิจารณาคัดลือกกระบวนงานบริการขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางพื่อ
ลดขัๅนตอนละระยะวลาการปฏิบัติราชการพ่ือประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1  พ่ือป็นการลดขัๅนตอนการปฏิบัติงาน 
  3.2  พ่ือป็นการอํานวยความสะดวกกประชาชนผูຌมา฿ชຌบริการ 
  3.3  พ่ือ฿หຌการปฏิบัติงานกิดความคลองตัว  ละรวดรใวตอบสนองความตຌองการของ
ประชาชน 

4. ปา้หมาย 
  ประชาชนผูຌ฿ชຌบริการงานบริการขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

5. ระยะวลาดํานนิการ    
  ปงบประมาณ 2561 - 2564 

6. สถานทีด่ํานินการ 
   องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

7. งบประมาณ   

    เม฿ชຌงบประมาณ฿นการดํานินการ 
8. วิธดีาํนนิการ   
  1.  ตงตัๅงคณะทํางานพิจารณาคัดลือกกระบวนงานบริการขององค์การบริหารสวนจังหวัด
ลาํปาง 



  2.  ตงตัๅงคณะทํางานปรับปรุงขัๅนตอนละระยะวลาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
สวนจังหวัดลําปาง 
  3.  ปรับลดระยะวลาการปฏิบัติราชการ 
  4.  ประชาสัมพันธ์  ชีๅจงการดํานินการกําหนดขัๅนตอนละระยะวลาการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
  5.  จดัทําผนผังสดงขัๅนตอนละระยะวลาการปฏิบัติงาน 
  6.  จดัทําชองทางการ฿หຌบริการทางวใบเซต์ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  จดัชุด
บริการคลื่อนที่฿หຌบริการนอกสถานที ่

9. ผูຌรบัผดิชอบ   
9.1  สํานักปลดัองค์การบริหารสวนจังหวัด  
9.2  กองคลัง 
9.3  กองชาง 

10. ตัวชีๅวัด/ผลลพัธ์   
  1.  ลดขัๅนตอนละระยะวลา฿นการปฏิบัติงาน 
  2.  ประชาชนเดຌรับความสะดวก฿นการ฿หຌบริการที่รวดรใว 
  3.  ประชาชนผูຌ฿ชຌบริการสามารถ฿ชຌบริการเดຌอยางทั่วถึง 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 21 

 
1.ชื่อครงการ  ชิดชูกียรติผูຌปฏิบัติงานดีดนขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  

2.หลกัการละหตผุล 

   องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นรูปบบหน่ึงที่มีพืๅนที่
รับผิดชอบครอบคลุม฿นระดับจังหวัด   ซึ่งมีอํานาจหนຌาที่฿นการพัฒนาละการบริการพ่ือประยชน์          
กประชาชน฿นทຌองถิ่น ละมีขຌาราชการ  ลูกจຌางประจํา  ละพนักงานจຌาง฿นสังกัดป็นจํานวนมาก     
องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง จึงเดຌตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรดังกลาวละพ่ือป็นการสรຌาง
ขวัญละกําลัง฿จ฿หຌกผูຌปฏิบัติงานซึ่งป็นผูຌที่ปฏิบัติหนຌาที่ราชการดຌวยความอุตสาหะทุมทสียสละ          
จนกิดผลดีกราชการ  มีผลงานป็นที่ประจักษ์ละป็นการสงสริม฿หຌบุคลากรขององค์การบริหารสวน
จังหวัดลําปาง  ยึดถือปฏิบัติป็นบบอยางที่ดี฿นการครองตน ครองคน ครองงาน จึงเดຌจัดทําครงการชิดชู
กียรติผูຌปฏิบัติงานดีดนขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง    

3.วัตถุประสงค ์
  3.1 พ่ือยกยองชิดชูกียรติผูຌที่มีผลงานดีดนป็นที่ประจักษ์ 
  3.2 พ่ือป็นบบอยางที่ดีของขຌาราชการ  ลูกจຌางประจํา  ละพนักงานจຌาง฿นสังกัดองค์การ
 บริหารสวนจังหวัดลําปาง฿นการปฏิบัติราชการ 
  3.3 พ่ือสรຌางขวัญละกําลัง฿จกบุคลากรสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง฿หຌ
 ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึๅน 

4.กลุ่มป้าหมาย 
  4.1 คดัลือกขຌาราชการ  จาํนวน  1  คน   
  4.2. คัดลือกลูกจຌางประจํา   จาํนวน  1  คน 
  4.3  คัดลือกพนักงานจຌาง    จาํนวน  1  คน  
5.วิธีดํานินการ 
          5.1..ดํานินการจัดทําละสนอครงการ฿หຌนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

          5.2  ตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักกณฑ์คดัลือกผูຌปฏิบัติงานดีดนของ
องค์การบริหาร สวนจังหวัดลําปาง  
          5.3  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักกณฑ์การคัดลือกฯ  พ่ือกําหนดหลักกณฑ์
คัดลือกผูຌปฏิบัติงานดีดนขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  
           5.4  ตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือกผูຌปฏิบัติงานดีดนขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  
                    5.5  ประชาสัมพันธ์การรับสมคัรคัดลือกผูຌปฏิบัติงานดีดนฯ ฿หຌกบุคลากร฿นหนวยงาน
ทราบ  
                    5.6  ประชุมพิจารณาคัดลือก ผูຌปฏิบัติงานดีดนขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง   
          5.7 ประชาสัมพันธ์ผลการคัดลือก฿หຌกบุคลากร฿นสังกัดทราบ   
          5.8 จดัทํารายงานสรุปผลการจัดทาํครงการสนอตอนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
   



6.ระยะวลาดํานินการ    

                    4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563)  

7.งบประมาณ 
          เม฿ชຌงบประมาณ฿นการดํานินการ 
 

8.สถานทีด่ํานินการ 
          องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

9.หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
        ฝຆายบรหิารงานทั่วเป  สาํนักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
 
10. ผลทีค่าดว่าจะเดຌรบั 
 1. ผูຌเดຌรบัคัดลือกเดຌรบัการยกยองชิดชูกียรติ฿นฐานะผูຌที่มผีลงานดีดนป็นที่ประจักษ์  
 2. ผูຌเดຌรับคัดลือกป็นบบอยางที่ดีกขຌาราชการ  ลูกจຌางประจํา ละพนักงานจຌาง องค์การบริหาร
     สวนจังหวัดลําปาง฿นการปฏิบัติราชการ 
 3. บุคลากรสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง มีขวัญละกําลัง฿จ฿นการปฏิบัติราชการ             
     ฿หຌมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึๅน 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 22 

1. ชื่อครงการ  กิจกรรม฿หຌความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีเดຌดํานินการตามอํานาจหนຌาที่ 
   พ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร 

สวนจังหวัดลําปาง  

2. หลกัการละหตผุล 
สํานักงานตรวจงินผนดิน มีอํานาจหนຌาที่ก่ียวกับราชการทั่วเปของคณะกรรมการ ละมีอํานาจ

หนຌาที่ตรวจสอบบัญชีละรายงานการรับจายงินประจําปงบประมาณ ละงบสดงฐานะการงินผนดิน
ประจําปงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ละการตรวจสอบการงินการคลังองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิ่น ป็นภารกิจหลักของกรมสงสริมการปกครองสวนทຌองถิ่น ป็นนวทางหรือมาตรการป้องปราม พ่ือ฿หຌ
บุคลากรองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ปฏิบัติหนຌาที่ถูกตຌองตามที่กฎหมาย ระบียบละหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดเทย อนุญาต฿หຌจายเดຌ รวมทัๅงสนอนะนวทางกຌเขขຌอบกพรองตางโ 
 องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง หในความสําคัญของการ฿หຌความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทัๅง
ภาครัฐละองค์กรอิสระดังกลาว จึงเดຌจัดทํากิจกรรม฿หຌความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่เดຌดํานินการตาม
อํานาจหนຌาที่พ่ือตรวจสอบ ควบคุม ดูลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 พ่ือ฿หຌหนวยงานตรวจสอบทัๅงภาครัฐละองค์กรอิสระ เดຌรับความสะดวก฿นการขຌา 
ตรวจสอบผลการดํานินงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

3.2 พ่ือ฿หຌองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง มกีารทํางานที่มีประสิทธิภาพลดปัญหาการทุจริต 
ลงเดຌ 

4. ปา้หมาย 
 หนวยงานตรวจสอบทัๅงภาครัฐละองค์กรอิสระ 

5. พืๅนทีด่าํนนิการ 
 องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

6. วิธดีาํนนิการ 
6.1 มื่อองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางเดຌรับหนังสือขຌาตรวจตามอํานาจหนຌาที่จากหนวยงาน

ตรวจสอบทัๅงภาครัฐละองค์กรอิสระ จงึสนอ฿หຌผูຌบริหารทราบละจຌง฿หຌทกุสวนราชการ฿นสังกัดทราบพ่ือ
จดัตรียมขຌอมูลละอํานวยความสะดวก฿หຌกับหนวยงานตรวจสอบทัๅงภาครัฐละองค์กรอิสระ 

6.2 จดัตรียมขຌอมูล อกสารที่ก่ียวขຌอง ฎีกาบิกจายงินละอกสารที่ก่ียวกับการบิกจายงิน พ่ือ
รอรับการตรวจสอบ 

6.3 จัดตรียมสถานที่ละอํานวยความสะดวก กจຌาหนຌาที่ตรวจสอบ 
6.4 ระหวางการขຌาทําการตรวจสอบ มอบหมาย฿หຌจຌาหนຌาที่กองคลังบริการละอํานวยความสะดวก 

หากมีขຌอสงสัยเดຌจຌงประสานกับสวนราชการ฿นสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
 



 

7. ระยะวลา฿นการดาํนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564) 

8. งบประมาณ฿นการดํานนิการ 
 เม฿ชຌงบประมาณ 

9. ผูຌรบัผดิชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

10. ตัวชีๅวัด/ผลลพัธ ์
 10.1 หนวยงานตรวจสอบทัๅงภาครัฐละองค์กรอิสระ เดຌรับความสะดวก฿นการขຌา 
ตรวจสอบผลการดํานินงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

10.2 องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพลดปัญหาการทุจริตลงเดຌ 
         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัทีไ 23 

 
1. ชื่อครงการ  ครงการอบรม฿หຌความรูຌกประชาชนตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
ประจําปงบประมาณ 2560 

2.  หลักการละหตุผล  
2.1 พระราชบัญญัติขຌอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 นับป็นกฎหมายที่มีความสาํคัญ 

ที่กอ฿หຌกิดความปลี่ยนปลง฿นรื่องการคุຌมครองสิทธิสรีภาพของประชาชน฿นรื่อง “สิทธิที่จะรูຌ” หมายถึง 
สทิธิที่ประชาชนจะสามารถรับรูຌละขຌาถึงขຌอมูลขาวสารทีอ่ยู฿นความครอบครองของรัฐ หนวยงานภาครัฐจึง
ตຌองปรับตัว฿นการบริการพ่ือ฿หຌประชาชนเดຌขຌาถึงขຌอมูลขาวสารของราชการ พ่ือสรຌางความขຌา฿จที่ถูกตຌอง 
องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง เดຌจัดตัๅงศูนย์ขຌอมูลขาวสารดยมีวัตถุประสงค์พ่ือ฿หຌประชาชนเดຌรับรูຌขຌอมูล
ขาวสารตามมาตรา 9 หงพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฿หຌบริการขຌอมูลขาวสารของ
องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางกประชาชนที่ขຌามาตรวจดู ศึกษา คຌนควຌา หรือขอสํานาขຌอมูลขาวสาร  

2.2 น่ือง฿นป 2560 ป็นปหง “ศนูย์ขຌอมูลขาวสารของราชการ” ที่พระราชบัญญัติขຌอมูล 
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 จะมีผลบังคับ฿ชຌครบ 20 ป ทกุสวนราชการละหนวยงานของภาครัฐทุกหง
มีศนูย์ขຌอมูลขาวสารของราชการที่จดัสดงขຌอมูลขาวสารตามสิทธิทีป่ระชาชนพึงเดຌรับรูຌ   

2.3 ตามพระราชบัญญัติกําหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอํานาจ฿หຌกองค์กรปกครอง 
สวนทຌองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภาย฿ตຌบังคับมาตรา 16 ฿หຌองค์การบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจละ
หนຌาที่฿นการจัดระบบบริการสาธารณะพ่ือประยชน์ของประชาชน฿นทຌองถิ่นของตนอง ดังนีๅ (2) การ
สนับสนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืน฿นการพัฒนาทຌองถิ่น (3) การประสานละ฿หຌความรวมมือ฿นการ
ปฏิบัติหนຌาที่ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืน  

2.4 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น รื่อง  
กําหนดอํานาจ ละหนຌาที่การดํานินงานขององค์การบริหารสวนจังหวัด฿นการ฿หຌบริการสาธารณะ฿นขต
จังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ขຌอ 1 ลักษณะของการดํานินงานขององค์การบริหารสวนจังหวัด฿นการ
฿หຌบริการสาธารณะ฿นขตจังหวัด (2) ป็นการดํานินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมท่ีป็นภาพรวมขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิ่น฿นจังหวัด ที่มุงตอประยชน์ของทຌองถิ่นหรือประชาชนป็นสวนรวม ละเมขຌาเป
ดํานินงานที่องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืน฿นจังหวัดสามารถดํานินการเดຌอง ละขຌอ 2 ฿นการดํานินการ
ตามอํานาจละหนຌาที่ขององค์การบริหารสวนจังหวัดตามขຌอ 1 องค์การบริหารสวนจังหวัดควรจะดํานินการ
พ่ือ฿หຌป็นเป฿นลักษณะดังนีๅ คือ (6) ฿หຌบริการดຌานทคนิค วิชาการ ครื่องมือ ครื่องจักรกล บุคลากร ก
องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืน฿นขตจังหวัด 

2.5  อํานาจหนຌาที่ขององค์การบริหารสวนจังหวัด   มาตรา 45  องค์การบริหารสวนจังหวัด 
มีอํานาจหนຌาที่ดํานินการภาย฿นขตองค์การบริหารสวนจังหวัด (3) สนับสนุนสภาตําบลละราชการสวน
ทຌองถิ่นอ่ืน฿นการพัฒนาทຌองถิ่น (4) ประสานละ฿หຌความรวมมือ฿นการปฏิบัติหนຌาที่ของสภาตําบลละ
ราชการสวนทຌองถิ่นอ่ืน   

องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ซึ่งป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นที่อยู฿กลຌชิดประชาชน             
มีบทบาทละอํานาจหนຌาที่฿นการ฿หຌบริการสาธารณะ พ่ือสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน฿นทุก 
โ ดຌาน ละเดຌตระหนักถึงความสําคัญของพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 พ่ือ฿หຌ



ประชาชนมีความรูຌความขຌา฿จถึงสิทธิ฿นการรับรูຌขຌอมูลขาวสารของราชการ  พ่ือสงสริมละกระตุຌน฿หຌ
หนวยงานภาครัฐดยฉพาะองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น฿นจังหวัดลําปาง  เดຌ฿หຌความสําคัญ฿นการ฿หຌบริการ
ขຌอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐกประชาชน  ดังนัๅน องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง จึงเดຌจัดทําครงการ
อบรม฿หຌความรูຌกประชาชนตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจําปงบประมาณ 
2560 ขึๅน 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
          3.1 พ่ือ฿หຌผูຌขຌารับการอบรมมีความรูຌความขຌา฿จก่ียวกับการรับรูຌขຌอมูลขาวสารของราชการ   
รูຌถึงสิทธิ฿นการรับรูຌขຌอมูลขาวสารของราชการ ละรูຌวาขຌอมูลขาวสาร฿ดท่ีตຌองปຂดผยป็นการทั่วเป ขຌอมูล
ขาวสารของราชการที่ปຂดผยป็นการฉพาะ ละขຌอมูลขาวสารของราชการสวน฿ดที่เมตຌองปຂดผย 
  3.2 พ่ือสงสริมละกระตุຌน฿หຌสวนราชการ/หนวยงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น฿น
จังหวัดลําปาง  เดຌ฿หຌความสําคัญ฿นการ฿หຌบริการขຌอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐกประชาชน ดยฉพาะหลัก
ความปรง฿ส฿นการทํางาน  ซึ่งป็นหลักการพืๅนฐาน฿นการสริมสรຌางธรรมาภิบาล  
  3.3 พ่ือรวมสงสริม฿หຌป 2560 ป็นปหง “ศนูย์ขຌอมูลขาวสารของราชการ” 

4.  ป้าหมาย 
        ผูຌนําทຌองถิ่น/ทຌองที่ กนนํา อสม. ผูຌนํากลุมสตรี ประชาชน ละสื่อมวลชน จาํนวน  190 คน  

5.  พืๅนที่ดํานินการ  
                   องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ตําบลศาลา  อําภอกาะคา จงัหวัดลําปาง                    

6.  วิธีดํานินการ   
              6.1  บันทึกสนอครงการขออนุมัตินายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
              6.2  กําหนดหลักสูตร / หัวขຌอการบรรยาย  
         6.3  ตงตัๅงจຌาหนຌาที่ปฏิบัติหนຌาที่จดัฝຄกอบรม 
     6.๐  ประสานงานกับหนวยงานที่ก่ียวขຌอง / ชิญวิทยากร 
   6.๑  จดัตรียมอกสาร  
    6.๒  ดํานินการฝຄกอบรม 
    6.๓  ติดตามประมินผลครงการ 

7. ระยะวลาดํานินการ 
4 ปี (ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564) 

8.งบประมาณ 
130,000 บาท 
 

9. ผูຌรับผิดชอบ  
                 ฝຆายประชาสัมพันธ์  สํานักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 



10.  ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ผูຌขຌาอบรมมีความรูຌความขຌา฿จ฿นพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  

ละมคีวามพึงพอ฿จ฿นการรับบริการจากหนวยงานของรัฐ  
                   10.2  หนวยงานของรัฐ฿หຌความสําคัญละปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 อยางจริงจังละตอน่ือง  
  10.3  สงสริม฿หຌป 2560 ป็นปหง “ศนูย์ขຌอมูลขาวสารของราชการ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัทีไ 24 

 
 

1. ชื่อครงการ     ครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขຌอมลูขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540   

2.  หลกัการละหตผุล 
   2.1 ดຌวยพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 นับป็นกฎหมายที่มี
ความสําคัญที่กอ฿หຌกิดความปลี่ยนปลง฿นรื่องการคุຌมครองสิทธิสรีภาพของประชาชน฿นรื่อง “สิทธิทีจ่ะรูຌ” 
หมายถึง สิทธิที่ประชาชนจะสามารถรับรูຌละขຌาถึงขຌอมูลขาวสารที่อยู฿นความครอบครองของรัฐ หนวยงาน
ภาครัฐจึงตຌองปรับตัว฿นการบริการพ่ือ฿หຌประชาชนเดຌขຌาถึงขຌอมูลขาวสารของราชการ พ่ือสรຌางความขຌา฿จ  
ที่ถูกตຌองภาย฿ตຌหลักการของกฎหมายที่วา “ปຂดผยป็นหลัก ปกปຂดป็นขຌอยกวຌน” 
  2.2 ตามขຌอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ฿นพิธีปຂดงานสัมมนาทางวิชาการประจําปของการประกาศ฿ชຌ
พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจําป 2558  มื่อวันพฤหัสบดีที่ 17  มีนาคม  2559     
ณ ตึกสันติเมตรี ทํานียบรัฐบาล  ดยนายกรัฐมนตรีเดຌกลาววา ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับที่ 12 
ละกรอบนวทางยุทธศาสตร์ชาติ  นຌน฿หຌบริหารราชการผนดินป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ  มีการกระจายอํานาจที่
หมาะสม  มีการตรวจสอบขຌาถึงขຌอมูลดย฿หຌประชาชนเดຌรับรูຌ ซึ่งรัฐบาล฿หຌความสําคัญ฿นการกຌเขปัญหาละขจัด
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ดยตຌองสรຌางละยึดมั่น฿นหลักธรรมาภิบาล รวมทัๅง฿หຌมีการปຂดผยขຌอมูลขาวสารพ่ือ
ความปรง฿สของภาครัฐซึ่งจะทํา฿หຌการบริหารประทศละบริหารงานภาครัฐบรรลุป้าหมายตามนยบายของรัฐบาล 
การปຂดผยขຌอมูลอยางตรงเปตรงมาละตรวจสอบเดຌดຌวยระบบที่มีประสิทธิภาพพ่ือปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
ละนื่อง฿นป 2560 ป็นปหง “ศูนย์ขຌอมูลขาวสารของราชการ” ที่พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540  จะมีผลบังคับ฿ชຌครบ 20 ป จึงรณรงค์฿หຌทุกสวนราชการละหนวยงานของภาครัฐทุกหงมีศูนย์ขຌอมูล
ขาวสารของราชการ ที่จดัสดงขຌอมูลขาวสารตามสิทธิทีป่ระชาชนพึงเดຌรับรูຌ  
  2.3 ตามพระราชบัญญัติกําหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอํานาจ฿หຌกองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภาย฿ตຌบังคับมาตรา 16 ฿หຌองค์การบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจละ
หนຌาที่฿นการจัดระบบบริการสาธารณะพ่ือประยชน์ของประชาชน฿นทຌองถิ่นของตนอง ดังนีๅ (2) การ
สนับสนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืน฿นการพัฒนาทຌองถิ่น (3) การประสานละ฿หຌความรวมมือ฿นการ
ปฏิบัติหนຌาที่ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืน  

2.4 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น รื่อง  
กําหนดอํานาจ ละหนຌาที่การดํานินงานขององค์การบริหารสวนจังหวัด฿นการ฿หຌบริการสาธารณะ฿นขต
จังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ขຌอ 1 ลักษณะของการดํานินงานขององค์การบริหารสวนจังหวัด฿นการ
฿หຌบริการสาธารณะ฿นขตจังหวัด (2) ป็นการดํานินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมท่ีป็นภาพรวมขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิ่น฿นจังหวัด ที่มุงตอประยชน์ของทຌองถิ่นหรือประชาชนป็นสวนรวม ละเมขຌาเป
ดํานินงานที่องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืน฿นจังหวัดสามารถดํานินการเดຌอง ละขຌอ 2 ฿นการดํานินการ
ตามอํานาจละหนຌาที่ขององค์การบริหารสวนจังหวัดตามขຌอ 1 องค์การบริหารสวนจังหวัดควรจะดํานินการ
พ่ือ฿หຌป็นเป฿นลักษณะดังนีๅ คือ (6) ฿หຌบริการดຌานทคนิค วิชาการ ครื่องมือ ครื่องจักรกล บุคลากร ก
องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืน฿นขตจังหวัด 



2.5  อํานาจหนຌาที่ขององค์การบริหารสวนจังหวัด   มาตรา 45  องค์การบริหารสวนจังหวัด
มีอํานาจหนຌาที่ดํานินการภาย฿นขตองค์การบริหารสวนจังหวัด (3) สนับสนุนสภาตําบลละราชการสวน
ทຌองถิ่นอ่ืน฿นการพัฒนาทຌองถิ่น (4) ประสานละ฿หຌความรวมมือ฿นการปฏิบัติหนຌาที่ของสภาตําบลละ
ราชการ 
สวนทຌองถิ่นอ่ืน   

องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ซึ่งป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นที่อยู฿กลຌชิดประชาชน 
มีบทบาทละอํานาจหนຌาที่฿นการ฿หຌบริการสาธารณะ พ่ือสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน฿นทุก 
โ ดຌาน ละเดຌตระหนักถึงความสําคัญของพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 พ่ือ฿หຌมีความรูຌ
ความขຌา฿จกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  สงสริมละกระตุຌน
฿หຌหนวยงานภาครัฐ  ดยฉพาะองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น฿นจังหวัดลําปาง เดຌ฿หຌความสําคัญ฿นการ฿หຌบริการขຌอมูล
ขาวสารของหนวยงานภาครัฐกประชาชน  ดังนัๅน องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง จึงเดຌจัดทําครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประจําปงบประมาณ 
2560 ขึๅน 

3.  วัตถุประสงค ์
3.1  พ่ือ฿หຌผูຌขຌาอบรมมีความรูຌความขຌา฿จก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขຌอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
  3.2   พ่ือสงสริมละกระตุຌน฿หຌหนวยงานภาครัฐ  ดยฉพาะองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น฿นจังหวัด
ลาํปาง เดຌ฿หຌความสําคัญ฿นการ฿หຌบริการขຌอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐกประชาชน ดยฉพาะหลักความปรง฿ส
฿นการทํางาน ซึ่งป็นหลักการพืๅนฐาน฿นการสริมสรຌางธรรมาภิบาล  
  3.3  พ่ือรวมสงสริม฿หຌป 2560 ป็นปหง “ศนูย์ขຌอมูลขาวสารของราชการ” 

4.  ป้าหมาย 
4.1 ขຌาราชการ/จຌาหนຌาที่ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง (ทุกฝຆาย 28 คน) 
4.2 ขຌาราชการ/จຌาหนຌาที่องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นจังหวัดลําปาง 103 หง (103 คน) 
4.3 ผูຌเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติหนຌาที่฿นการจัดอบรม/ผูຌสังกตการณ์ละสื่อมวลชน(59 คน)  
      รวมจํานวน  190 คน  

5.  พืๅนทีด่าํนนิการ 
                        องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ตําบลศาลา  อําภอกาะคา จังหวัดลําปาง 

6.  วิธีดาํนนิการ   
             6.1   บันทึกสนอครงการขออนุมัตินายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
             6.2   กําหนดหลักสูตร / หัวขຌอการบรรยาย  

        6.3   ตงตัๅงจຌาหนຌาที่ปฏิบัติหนຌาที่จดัฝຄกอบรม 
   6.๐   ประสานงานกับหนวยงานที่ก่ียวขຌอง / ชิญวิทยากร 
   6.๑   จดัตรียมอกสาร  
   6.๒   ดํานินการฝຄกอบรม 
   6.๓   ติดตามประมินผลครงการ 



 

7.  ระยะวลาดํานินการ 
  4 ปี (ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564) 

8. งบประมาณ 
                   130,000 บาท 

9. ผูຌรบัผดิชอบ  
               ฝຆายประชาสัมพันธ์  สํานักปลดัองค์การบริหารสวนจังหวัด องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

 
10.ตัวชีๅวัด/ผลลพัธ ์

10.1  ผูຌขຌาอบรมนําความรูຌทีเ่ดຌเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  ตาม
พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ละสรຌางความพึงพอ฿จกผูຌรบับริการเดຌอยางถูกตຌอง
ละมปีระสทิธิภาพ  
                     10.2  หนวยงานของรัฐ฿หຌความสําคัญละปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 อยางจริงจังละตอน่ือง  
  10.3  สงสริม฿หຌป 2560 ป็นปหง “ศนูย์ขຌอมลูขาวสารของราชการ” 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่  25 

 
1. ชื่อครงการ  กิจกรรมการรายงานผลการ฿ชຌจายงิน฿หຌประชาชนเดຌรับทราบ 

2. หลกัการละหตผุล 
ตามท่ีกระทรวงมหาดเทยเดຌประกาศหลักกณฑ์ละวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะบียน ละ

รายงานการงินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นถือปฏิบัติ กรมสงสริมการ
ปกครองทຌองถิ่น อาศัยอํานาจตามความ฿นขຌอ 6 ละขຌอ 98 ของระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการรับ
งิน การบิกจายงิน การฝากงิน การกใบรักษางิน ละการตรวจงินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น พ.ศ. 
2547 ขຌอ 6 ของระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น พ.ศ. 
2541 ละขຌอ 6 ของประกาศกระทรวงมหาดเทย รื่อง หลักกณฑ์ละวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทํา
ทะบียน ละรายงานการงินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น กําหนดบบบัญชี ทะบียน ละรายงานการงิน
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นถือปฏิบัติ฿หมป็นมาตรฐานดียวกัน สอดคลຌอง
กับนยบายบัญชีละรายงานการงินรวมภาครัฐ ละป็นเป฿นนวทางดียวกันกับระบบบัญชีคอมพิวตอร์
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น (e-LAAS)  

ตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการรับงินฯ เดຌกําหนด฿หຌหัวหนຌาหนวยงานคลังจัดทํารายงาน
สดงผลการดํานินงานตามท่ีกรมสงสริมการปกครองทຌองถิ่นกําหนดพ่ือนําสนอผูຌบริหารทຌองถิ่น ละ
ประกาศสํานารายงานดังกลาวดยปຂดผยพื่อ฿หຌประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น
ทราบทุกสามดือน 
 ดังนัๅน พ่ือประยชน์฿นการบริหารราชการขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง องค์การบริหารสวน
จงัหวัดลําปาง จึงจัดทํากิจกรรมการรายงานผลการ฿ชຌจายงิน฿หຌประชาชนเดຌรับทราบ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 พ่ือ฿หຌประชาชนทราบถึงผลการดํานินงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

3.2 พ่ือป็นขຌอมูลสําหรับผูຌบริหาร ฿ชຌ฿นการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

4. ปา้หมาย 
 ประชาชน 

5 พืๅนทีด่าํนนิการ 
 องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

6 วิธดีํานนิการ 
6.1 ตรวจสอบความถูกตຌองของ฿บสําคัญสรุป฿บนําสงงิน ตามประภทงิน รหัสบัญชี ละจาํนวนงิน

฿หຌถูกตຌองตรงกับสํานา฿บสรใจรับงิน ลຌว฿หຌจຌาหนຌาที่การงินฯ บันทึกรายการ฿นสมดุงินสดรับ ตามรายการ
฿บสําคัญสรุป฿บนําสงงิน 



6.2 ตรวจสอบความถูกตຌองของรายงานการจัดทําชใค ดยตรวจสอบทัๅงรายการละจํานวนงิน฿น
รายงานจัดทําชใคกับทะบียนคุมฎีกาบิกจายงิน ลຌว฿หຌจຌาหนຌาที่การงินฯ บันทึกรายการ฿นสมุดงินสดจาย 
ตามรายการหมวดรายจาย ละจาํนวนงิน พรຌอมลขที่ชใค ฿หຌถกูตຌอง 

 
 
6.3 กรณีตรวจสอบพบขຌอผิดพลาด฿นหมวดรายจาย การอนงินระหวางบัญชี ละกรณีสง฿ชຌ

฿บสําคัญพ่ือหักลຌางงินยืมทดรองราชการ จะตຌองจัดทํา฿บผานรายบัญชีทัว่เป ลຌวผานรายการเปบัญชียก
ประภทตามหมวดรายจาย ละจํานวนงิน 

6.4 ทุกสิๅนดือนจะตຌองตรวจสอบรายการ฿นสมุดงินสดรับ ละสมุดงินสดจาย พ่ือจัดทํา฿บผาน
รายการบัญชีมาตรฐาน 1 ละ 2 ตามลําดับ ดยจะตຌองมีความชํานาญ ละมคีวามละอียดถี่ถຌวน มิ฿หຌกิด
การผิดพลาดพราะจะสงผล฿หຌการจัดทํางบการงินเมถูกตຌอง  

6.5 นํารายการจาก฿บผานรายการบัญชีมาตรฐาน 1 ละ 2 ละ 3 เปบันทึกรายการ฿นบัญชียก
ประภท ลຌวนํายอดงินคงหลือเปจัดทํางบทดลอง รายงานรับ – จายงินสด รายงานกระสงินสด ละ
รายงานการงินตางโ ตามบบที่กําหนด สนอนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ละสงสํานางบ
การงิน฿หຌผูຌวาราชการจังหวัดป็นประจําทุกดือน 

6.6 มื่อสิๅนเตรมาส เดຌตรวจสอบความถูกตຌองละรวบรวมรายการรับ-จาย ตามบัญชียกประภท
พ่ือจัดทํารายงานสดงผลการดํานินงานรายเตรมาส ตามท่ีกรมสงสริมการปกครองทຌองถิ่นกําหนดพ่ือ
นําสนอผูຌบริหารทຌองถิ่นภาย฿น 30 วัน นับจากวันสิๅนเตรมาสละประกาศสํานารายงานดังกลาวดยปຂดผย
฿หຌประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ภาย฿น 15 วัน นับตผูຌบรหิารทຌองถิ่นรับทราบ
รายงานดังกลาว 

6.7 สิๅนปงบประมาณ เดຌตรวจสอบความถูกตຌองละรวบรวมรายการรับ – จาย ตามบัญชียก
ประภทพ่ือจัดทํางบสดงฐานะการงิน ละรายงานการงินตางโ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ตาม
บบที่กรมสงสริมการปกครองทຌองถิ่นกําหนด สนอ฿หຌคณะผูຌบริหารทราบ ละสง฿หຌสํานักงานตรวจงิน
ผนดินภาย฿น 90 วันนับจากสิๅนปงบประมาณ ลຌวสงสาํนา฿หຌผูຌวาราชการจังหวัด฿นฐานะ ผูຌกํากับดูล ละ
ประกาศสํานางบสดงฐานะการงินละงบประกอบอ่ืนโ ฿หຌประชาชนทราบภาย฿นวลาอันสมควร 

8. ระยะวลา฿นการดาํนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564) 

9. งบประมาณ฿นการดํานนิการ 
 เม฿ชຌงบประมาณ 

10. ผูຌรบัผดิชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

11. ตัวชีๅวัด/ผลลพัธ ์
 11.1 ประชาชนทราบถึงผลการดํานินงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
 11.2 ผูຌบรหิาร สามารถนําขຌอมูลผลการ฿ชຌจายงิน เป฿ชຌ฿นการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัด
ลาํปาง 

 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 26 

 
1. ชื่อครงการ : ครงการวทีประชาคมบูรณาการผนพัฒนาทຌองถิ่นชิงยุทธศาสตร์ 
2. หลักการละหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ละพระราชบัญญัติกําหนดผน
ละขัๅนตอนการกระจายอํานาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น พ.ศ.2542 กําหนด฿หຌองค์การบริหารสวน
จังหวัดมีอํานาจละหนຌาที่฿นการจัดทําละประสานการจัดทําผนพัฒนาจังหวัดตามระบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด ประกอบกับระบียบกระทรวงมหาดเทย  วาดຌวยการจัดทําผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนด฿หຌองค์การบริหารสวนจังหวัด ดํานินการจัดทําหรือทบทวนผนพัฒนาทຌองถิ่น
สี่ป฿หຌลຌวสรใจภาย฿นดือนพฤศจิกายนกอนปงบประมาณถัดเป 
  ฿นการประสานผนพัฒนาผนพัฒนาทຌองถิ่น ฿หຌองค์การบริหารสวนจังหวัดจัดประชุม
ประชาคมทຌองถิ่นรวมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดละคณะกรรมการประสาน
ผนพัฒนาทຌองถิ่นระดับจังหวัด พ่ือจัดทํา ทบทวน หรือปลี่ยนปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิ่น฿นขตจังหวัด รวมทัๅงกรอบการประสานครงการ พ่ือ฿ชຌป็นนวทาง฿นการจัดทํา
ผนพัฒนาสี่ปขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น 
  กระบวนการจัดทําผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ตຌองมีความช่ือมยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ยุทธศาสตร์ประทศตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับที่ 12 นยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุมจังหวัด ละยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด      
ซึ่งสอดคลຌองกับสภาพปัญหาละความตຌองการของประชาชนท่ีสนอผานสวนราชการ หนวยงาน ละองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิ่น฿นพืๅนที่ ฿นรูปบบชองการประชาคมดยอาศัยกลเกของคณะกรรมการหมูบຌาน         
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล คณะกรรมการบริหารงานอําภอ (กบอ.) คณะกรรมการประสาน
ผนพัฒนาทຌองถิ่นระดับอําภอ คณะกรรมการประสานผนพัฒนาทຌองถิ่นระดับจังหวัด ละคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) รวมดํานินการอยางประสานสอดคลຌองกัน 
  ฿นวทีประชาคมป็นการปຂดอกาส฿หຌทุกภาคีครือขายหรือผูຌมีสวนเดຌสีย เดຌมีสวน฿นการ
รวมคิดวางผน รวมกําหนดประดในละทิศทางการพัฒนา รวมขับคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเปสูการ
ปฏิบัติ รวมติดตามการดํานินครงการ รวมทัๅงรวมตรวจสอบผลของการดํานินงานท่ีปรากฏ ซึ่งสะทຌอนถึง
ความปรง฿ส ละความรับผิดชอบ ภาย฿ตຌประสิทธิภาพละประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล พ่ือ฿หຌการ
บริหารงานละการปฏิบัติงาน บรรลุผลตามวิสยัทัศน์ขององค์การปกครองสวนทຌองถิ่นจังหวัดลําปางที่วา        
“องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นของจังหวัดลําปางป็นองค์กรหงความสุขละสุจริต” ละกิดประยชน์ตอ
สวนรวมเดຌทຌจริง 
  พ่ือ฿หຌการจัดทําละประสานผนพัฒนาทຌองถิ่นป็นเปดຌวยความรียบรຌอย สามารถ     
บูรณาการกับผนพัฒนาจังหวัด ผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ละสนองตอบความตຌองการของ
ประชาชน ดย฿ชຌผนพัฒนาป็นกรอบ฿นการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายพ่ิมติม 
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดเวຌ อันสอดคลຌองกับสถานการณ์ละบริบททาง
การมือง ศรษฐกิจ ละสังคมที่ป็นปัจจุบัน องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง฿นฐานะหนวยดํานินการ
ประสานงานผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นระดับจังหวัด จึงเดຌจัดทําครงการวทีประชาคม  
บูรณาการผนพัฒนาทຌองถิ่นชิงยุทธศาสตร์ พ่ือรับทราบละอภิปราย฿นประดในสําคัญก่ียวกับทิศทางการ



พัฒนาจังหวัดลําปาง ละนําผลสรุปที่เดຌเป฿ชຌป็นนวทางสําหรับการพัฒนาละกຌเขปัญหาสาธารณะ฿หຌ
ทั่วถึงละครอบคลุม฿นทุกพืๅนที่ตอเป 
3. วัตถุประสงค ์
        3.1 พ่ือชีๅจงนยบาย ขัๅนตอน ละวิธีการดํานินการ฿นดຌานการประสานผนพัฒนาทຌองถิ่น
บบบูรณาการชิงยุทธศาสตร์ 
        3.2 พ่ือรับฟังความคิดหในละการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนก่ียวกับทิศทางการพัฒนาของ
จงัหวัดลําปางที่สะทຌอนผานปัญหาละความตຌองการชิงพืๅนที่฿นรูปบบครงการพัฒนา 
        3.3 พ่ือทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น฿นขตจังหวัดลําปาง 
4. ปา้หมาย/ผลผลติ 
        4.1 คณะกรรมการประสานผนพัฒนาทຌองถิ่นระดับจังหวัด 
        4.2 คณะกรรมการประสานผนพัฒนาทຌองถิ่นระดับอําภอ 
        4.3 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
        4.4 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําผนพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
        4.5 ประชาคมทຌองถิ่นขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  

5. พืๅนทีด่าํนนิการ 
        องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น฿นขตพืๅนที่จงัหวัดลําปาง 

6. วิธดีาํนนิการ 
        พ่ือ฿หຌการจัดทําละประสานผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น มีความปรง฿ส
ตรวจสอบเดຌ ละกิดความคุຌมคา ภาย฿ตຌกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จงึเดຌกําหนด฿หຌดํานินการ 
ดังนีๅ 
       6.1 จดัทาํครงการสนอขออนุมัติผูຌบริหารทຌองถิ่น 
       6.2 มอบหมายหนຌาที่ละความรับผิดชอบ฿นการตรียมจัดครงการ 
       6.3 ประสานงานกับหนวยงานป้าหมายละวิทยากร 
       6.4 ดํานินการจัดวทีประชาคม ฿นรูปบบการสวนาลกปลี่ยนความคิดหใน ละรียนรูຌ
รวมกัน 
7. ระยะวลาดํานนิการ 
       4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดาํนินการ 
      480,000 บาท 
 
 
9. ผูຌรบัผดิชอบ 
      กองผนละงบประมาณ องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

10. ตัวชีๅวัด/ผลลพัธ ์



     10.1 การกําหนดนยบายละการดํานินการพัฒนาทຌองถิ่น฿นจังหวัดลําปางมีทิศทางที่ชัดจน 
สามารถขับคลื่อนเปสูการปฏิบัติ พ่ือพัฒนาละกຌเขปัญหาชิงพืๅนที่เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
     10.2 ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น฿นจังหวัดลําปาง มีความสอดคลຌองช่ือมยง
ภาย฿ตຌการบูรณาการชิงยุทธศาสตร์กับผนพัฒนาจังหวัด ละการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 
     10.3 องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางเดຌรับขຌอมูลที่ก่ียวขຌองสําหรับ฿ชຌประกอบการจัดทําละ
ทบทวนผนพัฒนาทຌองถิ่นสี่ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 27 

 
1. ชื่อครงการ /กิจกรรม/มาตรการ มาตรการระบบรับจຌงรื่องรຌองรียน-รຌองทุกข์ ของ              

                                        องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
2. หลกัการละหตผุล 
      พระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองที่ดี    พ.ศ. ๎๑๐๒  
เดຌกําหนดนวทางปฏิบัติราชการมุง฿หຌกิดประยชน์สุขกประชาชนดยยึดประชาชนป็นศูนย์กลาง พ่ือ
ตอบสนองความตຌองการของประชาชน฿หຌ กิดความผาสุกละความป็นอยูที่ ดีของประชาชน              
กิดผลสัมฤทธ่ิตองานบริการที่มีประสิทธิภาพละกิดความคุຌมคา฿นการ฿หຌบริการ เมมีขัๅนตอนปฏิบัติงาน
กินความจําป็น มีการปรับปรุงภารกิจ฿หຌทันตอสถานการณ์ ประชาชนเดຌรับการอํานวยความสะดวกละ
เดຌรับการตอบสนองความตຌองการ  ละมกีารประมินผลการ฿หຌบริการอยางสมํ่าสมอ  
       ระบบอินตอร์นใตป็นระบบท่ีอํานวยความสะดวก฿หຌกับประชาชน ละป็นการลดขัๅนตอน
฿นการ฿นการจຌงรื่องรຌองรียน-รຌองทุกข์ การนําระบบรับจຌงร่ืองรຌองรียน-รຌองทุกข์ดย฿ชຌระบบ
อินตอร์นใตป็นชองทางหน่ึงที่สามารถตอบสนองความตຌองการของประชาชนเดຌ 
3. วัตถุประสงค ์
      3.1 พ่ือ฿หຌมีชองทางจຌงรื่องรຌองรียน-รຌองทุกข์ ผานทางระบบอินตอร์นใต 
      3.2 พ่ือ฿หຌป็นทางลือก฿หຌกประชาชนผูຌที่ตຌองการจຌงรื่องรຌองรียน-รຌองทุกข ์
      3.3 พ่ือป็นการอํานวยความสะดวก฿หຌกับประชาชน฿นการจຌงรือ่งรຌองรียน-รຌองทุกข์ 
  3.4 พ่ือป็นการรับฟังความคิดหในของประชาชน ฿นการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจ
หนຌาที่ขององค์การบริหารสวนจังหวัด 
4. ปา้หมาย 
     ประชาชน / ผูຌรับบริการ ที่ตຌองการจຌงรื่องราวรຌองรียน-รຌองทุกข์มายังองค์การบริหาร      
สวนจังหวัดลําปาง 
5. พืๅนทีด่าํนนิการ  
      5.1 วใบเซต์ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง http://www.lp-pao.go.th 
      5.2 ฟนพจขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง facebook.com/lampangPAO 
6. วิธดีาํนนิการ 
     6.1 จัดทําระบบจຌงรื่องรຌองรียนผานระบบกระดานขาว (Web Board) ฿นวใบเซต์ของ
องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
     6.2 จัดทําฟนพจขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
7. ระยะวลาดํานนิการ 
      4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 
8. งบประมาณดาํนินการ 
      เม฿ชงบประมาณ฿นการดํานินการ 
9. ผูຌรบัผดิชอบ 
      ฝຆายประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 



10. ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 มีชองทางจຌงรื่องรຌองรียน-รຌองทุกข์ ผานทางระบบอินตอร์นใต 
      10.2 ประชาชน-ผูຌรับบริการ มีทางลอืก฿นการจຌงรื่องรຌองรียน-รຌองทุกข์ 
      10.3 ประชาชน-ผูຌรับบริการ เดຌรับความสะดวก฿นการจຌงรื่องรຌองรียน-รຌองทุกข์ 

10.4 ฿หຌบริการสาธารณะกประชาชนเดຌอยางตรงป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 28 

 
1. ชื่อครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการการรับรื่องรຌองรียนรຌองทุกข์ 

2. หลกัการละหตผุล / ทีม่าของครงการ 
                     รฐับาลเดຌมีนยบาย฿หຌการป้องกันการทุจริตหรือปราบปรามการทุจริตป็นวาระหงชาติละ
เดຌกําหนดยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริต ซึ่งองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง มรนวทางหรือผนการ
ป้องกันการทุจริต฿นองค์กรจึงเดຌกําหนดมาตรการรับร่ืองราวรຌองทุกข์ละบาะสการทุจริตพ่ือป็นชองทาง
฿หຌมีการจຌงรื่องตางโเดຌ  
                      

3. วัตถุประสงค์   
3.1 พ่ือ฿หຌกิดความปรง฿ส฿นองค์กร 

                     3.2 พ่ือ฿หຌประชาชนจຌงขຌอรຌองรียนหรือบาะสการทุจริต 
  3.3 พ่ือ฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการตรวจสอบการทํางานขององค์การบริหารสวนจังหวัด  
                           ลําปาง 
4. ปา้หมาย/ผลผลติ  ประชาชนพืๅนที่จงัหวัดลําปาง   
5. พืๅนทีด่าํนนิการ  องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

6. วิธดีาํนนิการ   
6.1 จຌงหนังสอืมายังองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  
6.2 จຌงผานวใบบอร์ด฿นวใบเซค์ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

7. ระยะวลาดํานนิการ   
                      4 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564) 

8. งบประมาณดาํนินการ   
                      เม฿ชຌงบประมาณ 

9. ผูຌรบัผดิชอบ  
  ฝຆายนิติการ สํานักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
10. ตัวชีๅวัด/ผลลพัธ์  

                    10.1กิดความปรง฿น฿นองค์กร 
                    10.2 ประชาชนสามารถจຌงรื่องรຌองรียนละจຌงบาะสการทุจรติ 
                    10.3 ประชาชนสามารมีสวนรวมละสามารถตรวจสอบขຌอทใจจรงิรื่องรຌองรียนตางโ 
   

 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 29 

 
1. ชื่อครงการ : ครงการสงสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน฿นการจัดทําผนพัฒนาองค์การ 
   บริหารสวนจังหวัดลําปาง   
2. หลกัการละหตผุล 
   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ละพระราชบัญญัติกําหนดผน
ละขัๅนตอนการกระจายอํานาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น พ.ศ.2542 กําหนด฿หຌองค์การบริหารสวน
จังหวัดมีอํานาจละหนຌาที่฿นการจัดทําละประสานการจัดทําผนพัฒนาจังหวัดตามระบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด ประกอบกับระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดทําผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น 
พ .ศ .2548 เดຌ กําหนด฿หຌมีองค์กรจัดทําผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ประกอบดຌวย 
คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิ่น ละคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําผนพัฒนาทຌองถิ่น พ่ือ฿หຌคณะกรรมการ
ดังกลาวป็นกลเกขับคลื่อนกระบวนการจัดทําผนพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางละการประสาน
ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น฿นขตจังหวัดลําปางป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ฿นการจัดระบบ
บริการสาธารณะกຌเขปัญหาความดือนรຌอนของประชาชน ละการพัฒนา฿นระดับพืๅนที่ตามนยบายรัฐบาล
ละอํานาจหนຌาที่ที่กําหนดเวຌ                       
         พ่ือ฿หຌการดํานินการป็นเปตามระบียบกฎหมายที่ก่ียวขຌอง องค์การบริหารสวนจังหวัด
ลําปาง จะเดຌจัด฿หຌมีการคัดลือกผูຌทนประชาคมทຌองถิ่นขຌาพ่ือตงตัๅงป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
ผนพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางละคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางตาม
สดัสวนที่กําหนดตอเป  
3. วัตถุประสงค ์
          พ่ือตงตัๅงผูຌทนประชาคมทຌองถิ่นป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง
ละคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําผนพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
4. ปา้หมาย/ผลผลติ 
          4.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางมีทีม่าจากประชาคมทຌองถิ่น 
จาํนวน 3 คน 
         4.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําผนพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางมีที่มาจาก
ประชาคมทຌองถิ่น จาํนวน 3 คน 
5. พืๅนที่ดํานินการ 
         องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  
 
 

6. วิธดีาํนนิการ 
          ดํานินการตามหนังสือกระทรวงมหาดเทย ดวนที่สุด ที่ มท ์๔ํ์.๎/ว 0600 ลงวันที่  29 
มกราคม 2559 รื่อง นวทางละหลักกณฑ์การจัดทําละประสานผนพัฒนาทຌองถิ่นขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิ่น เดຌซักซຌอมนวทางการคัดลือกละตงตัๅงคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิ่น ตามระบียบ
กระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดทําผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น พ.ศ.2548 ดยกําหนด฿หຌ 



คัดลือกผูຌทนประชาคมทຌองถิ่นป็นคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิ่นจํานวนเมนຌอยกวาสามคนตเมกินหกคน  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําผนพัฒนาทຌองถิ่นจํานวนสามคน ดยดํานินการตามรูปบบการจัดประชุม
ประชาคมทຌองถิ่นพ่ือจัดทําผนพัฒนาทຌองถิ่นซึ่งกําหนดสัดสวนเวຌ (ประชาคมสําหรับองค์การบริหารสวน
จงัหวัดหมายถึงประชาคมจังหวัด) ดยดํานินการ฿นคราวดียวกัน฿นคณะกรรมการทัๅงสามชุดเดຌ 
7. ระยะวลาดํานนิการ 
         4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)  
8. งบประมาณดาํนินการ 
                  เม฿ชຌงบประมาณ 
9. ผูຌรบัผดิชอบ 
       กองผนละงบประมาณ องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
10. ตัวชีๅวัด/ผลลพัธ ์
       เดຌผูຌทนจากภาคสวนตางโรวมทัๅงประชาคมทຌองถิ่นรวมป็นคณะกรรมการจัดทําผนพัฒนา
ทຌองถิ่นขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 30 

 
1. ชื่อครงการ : ครงการสงสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน฿นการติดตามละประมินผล 
    ผนพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง   
2. หลกัการละหตผุล 
   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ละพระราชบัญญัติกําหนดผน
ละขัๅนตอนการกระจายอํานาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น พ.ศ.2542 กําหนด฿หຌองค์การบริหารสวน
จังหวัดมีอํานาจละหนຌาที่฿นการจัดทําละประสานการจัดทําผนพัฒนาจังหวัดตามระบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด ประกอบกับระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดทําผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น 
พ.ศ.2548 เดຌกําหนด฿หຌมีผูຌทนประชาคมทຌองถิ่นขຌารวมป็นคณะการติดตามละประมินผลผนพัฒนา
ทຌองถิ่นตามสัดสวนละอํานาจหนຌาที่ที่กําหนดเวຌ 
       พ่ือ฿หຌการดํานินการป็นเปตามกฎหมายละระบียบที่ก่ียวขຌอง องค์การบริหารสวนจังหวัด
ลาํปาง จะเดຌดํานินการคัดลือกผูຌทนประชาคมทຌองถิ่นจํานวนสองคน ขຌารวมป็นคณะกรรมการติดตามละ
ประมินผนพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางตอเป  
3. วัตถุประสงค ์
       พ่ือตงตัๅงผูຌทนประชาคมทຌองถิ่นป็นคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาองค์การ
บริหารสวนจังหวัดลําปาง 
4. ปา้หมาย/ผลผลติ 
       คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางมีที่มาจาก
ประชาคมทຌองถิ่น จํานวน 2 คน 
5. พืๅนที่ดํานินการ 
       องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  
6. วิธดีาํนนิการ 
       ดํานินการตามหนังสือกระทรวงมหาดเทย ดวนที่สุด ที่ มท ์๔ํ์.๎/ว 0600 ลงวันที่ 29 
มกราคม 2559 รื่อง นวทางละหลักกณฑ์การจัดทําละประสานผนพัฒนาทຌองถิ่นขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิ่น เดຌซักซຌอมนวทางการคัดลือกละตงตัๅงคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิ่น ตามระบียบ
กระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดทําผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น พ.ศ.2548 ดยกําหนด฿หຌ 
คัดลือกผูຌทนประชาคมทຌองถิ่นป็นคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิ่นจํานวนสองคน 
ดยดํานินการตามรูปบบการจัดประชุมประชาคมทຌองถิ่นพ่ือจัดทําผนพัฒนาทຌองถิ่นซึ่งกําหนดสัดสวนเวຌ  
 (ประชาคมสําหรับองค์การบริหารสวนจังหวัดหมายถึงประชาคมจังหวัด) ดยดํานินการ฿นคราวดียวกัน       
฿นคณะกรรมการทัๅงสามชุดเดຌ 
 
7. ระยะวลาดํานนิการ 
     4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)  
8. งบประมาณดาํนินการ 
               เม่฿ชຌงบประมาณ 
 



9. ผูຌรบัผิดชอบ 
     กองผนละงบประมาณ องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
10. ตัวชีๅวัด/ผลลพัธ ์
    เดຌผูຌทนประชาคมทຌองถิ่นรวมป็นคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาองค์การ
บริหารสวนจังหวัดลําปาง 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 31 

 

1. ชื่อครงการ  ครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  

2.  หลักการละหตุผล/ที่มาของครงการ 
  ตามที่รัฐบาลเดຌมีนยบายดຌานการสงสริมการบริหารราชการผนดินที่มีธรรมาภิบาล ละ
การป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ฿นภาครัฐ ดยทุกสวนราชการตຌองรงสงสริมการป้องกัน 
ปราบปราม ละมีการทํางานท่ีปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ ประกอบกับคําสั่งคณะรักษาความสงบหงชาติ           
ที่  69/2557  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2557  รื่อง  มาตรการป้องกันละกຌเขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ขຌอ 1. กําหนด฿หຌ     ทุกสวนราชการละหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือนวทางการป้องกัน
ละกຌเขปัญหาทุจริตประพฤติ    มิชอบ ฿นสวนราชการละหนวยงานของรัฐ ดยมุงนຌนการสรຌาง            
ธรรมาภิบาล฿นการบริหารงานละสงสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ฿นการตรวจสอบ ฝ้าระวัง พ่ือสกัด
กัๅนมิ฿หຌกิดการทุจริตประพฤติมิชอบเดຌ ดังนัๅน     พ่ือขับคลื่อนนยบายการปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล 
ละคําสั่งคณะรักษาความสงบหงชาติ (คสช.) ละระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการตรวจสอบภาย฿น
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น พ.ศ.2545 
  การตรวจสอบภาย฿น ซึ่งป็นครื่องมือสําคัญของระบบการบริหารงาน ฿นการติดตามละ
ประมินการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง โ ฿นองค์กร หรือผลกระทบที่กิดขึๅนจากการดํานินงาน฿หຌเดຌรับ
ผลสํารใจ ตามที่เดຌกําหนดเวຌอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลละประหยัด รวมทัๅงพ่ือป้องปรามการทุจริต         
รูຌขຌอบกพรองกี่ยวกับการงิน การบัญชี การพัสดุของหนวยรับตรวจเดຌอยางรวดรใว  ทันหตุการณ์ ละกຌเข
ปรับปรุงขຌอบกพรอง฿หຌถูกตຌองตามระบียบ กฎหมายที่ก่ียวขຌอง ซึ่งชวย฿หຌหนวยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กําหนดเวຌ ดຌวยการประมินละปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความสี่ยง กอ฿หຌกิดการ
ควบคุม กํากับ ดูลอยางป็นระบบ พ่ือ฿หຌการดํานินงานขององค์กรป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละบรรลุผล
สาํรใจตามที่มุงหวัง 
  ดังนัๅน  พ่ือป็นการตรวจสอบละป้องกันขຌอผิดพลาด ประกอบกับการติดตามผลการกຌเข
ขຌอบกพรองที่จຌาหนຌาที่ตรวจสอบภาย฿นเดຌทําการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณที่ผานมา กอนที่จะทํา฿หຌกิด
ความสียหายกทางราชการ ละจຌาหนຌาที่ผูຌปฏิบัติงานดຌานการงิน การบัญชี ละการพัสดุ อีกทัๅงสรຌางความ
ช่ือมั่น฿นการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการ฿นกระบวนการบริหารความส่ียง฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์      
จึงหในสมควร฿หຌมีการดํานินงานตามครงการตรวจสอบภาย฿น ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง           
พ่ือดํานินการ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ตอเป 

3.  วัตถุประสงค์ 
  1.  พ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน ละผลการดํานินงานของหนวยรับตรวจวาบรรลุผลสํารใจ
ตามวัตถุประสงค์ ละป้าหมายอยางถูกตຌองป็นเปตามกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ คําสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี  
ละนยบายที่กําหนดอยางมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ ละประหยัด 
 2.  พ่ือสอบทานความถูกตຌอง ความช่ือถือเดຌของขຌอมูลตัวลขตาง โ ทางดຌานการงิน     
การบัญชี การวัสดุละดຌานอ่ืน โ ที่ก่ียวขຌอง 



  3.  พ่ือติดตาม ละประมินผลการดํานินงาน ตลอดจน฿หຌขຌอสนอ หรือนวทาง฿นการ
ปรับปรุงกຌเขการปฏิบัติงานดຌานตาง โ 
  4.  พ่ือ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการเดຌทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ละ
สามารถตัดสิน฿จกຌเขปัญหาตาง โ เดຌอยางรวดรใวละทันหตุการณ์ 
  5.  ฿หຌคําปรึกษาดຌานการงิน การบัญชี การบริหารทรัพย์สิน ละระบียบกฎหมาย         
กจຌาหนຌาที่ผูຌปฏิบัติงาน฿นองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ดยการ฿หຌคาํปรึกษาดຌวยวาจา สนอนะ  
  6.  พ่ือประมินระบบควบคุมภาย฿น 
  7.  พ่ือตรวจสอบงานตามนยบายที่เดຌรับมอบหมาย 

4.  ป้าหมาย/ผลผลิต 
1.  ดํานินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ละผลการดํานินงานของหนวยรับตรวจ พ่ือ฿หຌ

บรรลุผลสํารใจตามวัตถุประสงค์ ละป้าหมายอยางถูกตຌอง ป็นเปตามกฎหมาย  ระบียบ  ขຌอบังคับ  คําสั่ง     
มติคณะรัฐมนตรี ละนยบายที่กําหนดอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ละประหยัด 
 2.  ดํานินการสอบทานความถูกตຌอง ความช่ือถือเดຌของขຌอมูลตัวลขตาง โ ทางดຌาน
การงิน การบัญชี การวัสดุละดຌานอ่ืนโ ที่ก่ียวขຌอง ทํา฿หຌป็นองค์กรที่สรຌางความช่ือมั่นตอคุณภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

3.  ดํานินการติดตาม ละประมินผลการดํานินงาน  ตลอดจน฿หຌขຌอสนอนะ หรือ
นวทาง฿นการปรับปรุงกຌเขการปฏิบัติงานดຌานตาง โ  พ่ือ฿หຌกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผล    

4.  หัวหนຌาสวนราชการ เดຌทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา  ซึ่งสามารถ
นําขຌอมูลที่เดຌรับมาประกอบการตัดสิน฿จ พ่ือกຌเขปัญหาตาง โ เดຌอยางรวดรใวละทันหตุการณ์ 

 5.  ดํานินการ฿หຌคาํปรึกษาดຌานการงิน การบัญชี การบริหารทรัพย์สินละระบียบกฎหมาย 
กจຌาหนຌาที่ผูຌปฏิบัติงาน฿นองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง อยางที่ยงธรรมละป็นอิสระ 

 6.  ดํานินการสอบทานละประมินระบบควบคุมภาย฿นขององค์กร  
 7.  ดํานินการตรวจสอบงานตามนยบายที่เดຌรับมอบหมาย ทํา฿หຌการดํานินงานตามภารกิจ

ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล   
 8.  ดํานินการตรวจสอบงาน จัดตรียมอกสาร ขຌอมูลตาง โ พ่ือรับการตรวจสอบ         

จากหนวยงานภายนอก   

5.  พืๅนทีด่ํานินการ 
  ทุกสวนราชการ฿นสังกัด  องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

6.  วิธีดํานินการ 
  1. จัดทําผนการตรวจสอบภาย฿นประจําป พ่ือป็นนวทาง฿นการตรวจสอบภาย฿น      
ดยสนอผูຌบริหาร฿หຌความหในชอบ฿นการดํานินการตามผนการตรวจสอบภาย฿นละจัดสง฿หຌผูຌวาราชการ
จงัหวัด 
  2. จຌงหนวยรับตรวจ ดยจัดสงผนการตรวจสอบภาย฿นท่ีเดຌรับความหในชอบจากผูຌบริหาร 
ละกําหนดการ วัน วลา ที่จะขຌาตรวจสอบ กอนขຌาทําการตรวจสอบ พ่ือป็นการประสานจัดตรียมขຌอมูล
สาํหรับการตรวจสอบ  



  3. จัดประชุม฿นหนวยตรวจสอบภาย฿น กอนดํานินการออกตรวจสอบ พ่ือจຌงวัตถุประสงค์
ละขอบขตของการตรวจสอบ ลักษณะของการตรวจสอบ ระยะวลาดยประมาณที่จะ฿ชຌ฿นการตรวจสอบ
ขຌอมูล ละอกสารที่฿ชຌ฿นการตรวจสอบ วิธีการรายงานละการติดตามผล 
  4. ดํานินการออกตรวจสอบภาย฿น ตามวัน วลา ของหนวยรับตรวจตามผนการตรวจสอบ
ภาย฿นประจําป ดยจຌาหนຌาที่ตรวจสอบภาย฿น ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
  5. จัดประชุม฿นหนวยตรวจสอบภาย฿น หลังจากดํานินการตรวจสอบ ดยผูຌตรวจสอบ       
จะจัดทํารางรายงานการตรวจสอบสนอหัวหนຌาหนวยตรวจสอบภาย฿น ละประสานยังหนวยรับตรวจอีกครัๅง  
พ่ือยืนยันรื่องที่ตรวจพบ ละป็นการปຂดอกาส฿หຌผูຌรับการตรวจเดຌมีอกาสชีๅจงละ฿หຌความหในพ่ิมติม 
ซึ่งบางครัๅงขຌอมูลที่ผูຌตรวจสอบรวบรวมเดຌอาจคลาดคล่ือนเมครบถຌวน สมบูรณ์ 
  6. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภาย฿นประจําป ดยนําขຌอทใจจริงหรือขຌอตรวจพบ ปัญหา 
อุปสรรค ผลการปฏิบัติงาน ละขຌอสนอนะที่เดຌจากการตรวจสอบ สนอ฿หຌผูຌบริหาร พ่ือพิจารณาสั่งการ      
ตามขຌอสนอนะ฿นรายงานผลการตรวจสอบภาย฿น 
  7. จัดสงรายงานผลการตรวจสอบภาย฿นประจําป ซึ่งผูຌบริหารเดຌสั่งการ฿หຌหนวยรับตรวจ
ทราบ พ่ือดํานินการตามขຌอสั่งการ 
  8. หนวยตรวจสอบภาย฿น จะติดตามผลวาหนวยรับตรวจเดຌมีการปฏิบัติตามขຌอสั่งการของ
ผูຌบริหาร ดยนําขຌอสนอนะเปปรับปรุง กຌเขการปฏิบัติงานลຌว ซึ่งหนวยตรวจสอบภาย฿น จะรายงานการ
ติดตามผลการตรวจสอบภาย฿น฿หຌผูຌบริหารทราบตอเป 

7.  ระยะวลาดํานินการ   
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดํานินการ     
เม฿ชຌงบประมาณ 

9.  ผูຌรบัผิดชอบ 
  หนวยตรวจสอบภาย฿น องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

10.  ตัวชีๅวดั/ผลลพัธ์ 
  ตามรายงานผลการตรวจสอบภาย฿นประจําป 
  -  ทุกสวนราชการ฿นสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางเดຌรับการตรวจสอบภาย฿น 
          -  สวนราชการ฿นสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางที่เดຌรับขຌอสนอนะมีการปรับปรุง
กຌเข 

       
 
 
 

 
 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 32 

 
1. ชืไอครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม  มาตรการการจัดทําละรายงานการติดตามประมินผลการ
ควบคุมภาย฿น 

2. หลักการละหตุผล 

ตามทีไคณะกรรมการตรวจงินผนดิน เดຌกําหนดระบียบคณะกรรมการตรวจงินผนดิน              
วาดຌวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿น พ.ศ. 2544 ซึไงกําหนด฿หຌหนวยงานของรัฐ ซึไงป็นหนวยรับ
ตรวจนํามาตรฐานการควบคุมภาย฿นเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการจัดวางระบบการควบคุมภาย฿นอยางมี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล ดยบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภาย฿นดย฿หຌหนวยงานของรัฐประมิน
การควบคุมทีไมีอยูวาพียงพอหรือเม พียง฿ด นืไองจากมีการปลีไยนปลงของปัจจัยสีไยงตาง โ ซึไงการควบคุม
ทีไมีอยูดิมอาจเมหมาะสมละเมป็นปัจจุบัน จึงจําป็นตຌองมีการประมินผลการปฏิบัติการควบคุมภาย฿นทีไมี
อยู วามีประสิทธิภาพพียงพอหรือเม พืไอปรับปรุงการควบคุมภาย฿น฿หຌมีประสิทธิภาพละจัดทํารายงานการ
ประมินการควบคุมภาย฿นลຌวรายงานตอคณะกรรมการตรวจงินผนดินละคณะกรรมการตรวจสอบอยางนຌอย
ปละ 1 ครัๅง ตามระบียบฯ ขຌอ 6 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1  พืไอป็นการปງองกันละตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงาน฿หຌถูกตຌองตามระบียบ
ฯ ละขຌอบังคับทีไกําหนดเวຌ 
  3.2  พืไอลดความสูญสีย ละกิดความคุຌมคากองค์กร 

4. ปา้หมาย 
  ผูຌบริหารองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ขຌาราชการ  ลูกจຌาง  ละพนักงานจຌาง฿นสังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปางทุกคน 

5. ระยะวลาดํานนิการ    

  ปงบประมาณ 2561 - 2564 

6. สถานทีไดํานินการ 

   องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

7. งบประมาณ   

    เม฿ชຌงบประมาณ฿นการดํานินการ 



 

8. วิธดีาํนนิการ   

  จดัทํารายงานการติดตามประมินผลการควบคุมภาย฿นตละป  ฿หຌผูຌกํากับดูลทราบ     
ดย฿หຌจดัทําผนการปรับปรุงหรือบริหารความสีไยง  ละรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามผนการ
ปรับปรุง฿หຌผูຌกํากับดูลทราบ 
9. ผูຌรบัผดิชอบ   

ฝຆายบริหารงานทัไวเป  สํานักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด  

10. ตัวชีๅวัด/ผลลพัธ์   

  สรຌางความมัไน฿จ฿นการดํานินงานละการ฿ชຌทรัพยากร  ซึไงรวมถึงการดูลทรัพย์สิน  การ
ปງองกันหรือลดความผิดพลาด  ความสียหาย  การรัไวเหล  การสิๅนปลือง  หรือการทุจริตดຌานความชืไอถือเดຌ
ของรายงานทางการงินละการดํานินงาน  ละดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระบียบ  ขຌอบังคับ  นยบาย
ซึไงรวมถึงระบียบปฏิบัติทีไกีไยวขຌอง  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 33 

 
1. ชื่อครงการ  กิจกรรมการรายงานผลการ฿ชຌจายงิน฿หຌประชาชนเดຌรับทราบ 

2. หลกัการละหตผุล 
ตามท่ีกระทรวงมหาดเทยเดຌประกาศหลักกณฑ์ละวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะบียน ละ

รายงานการงินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นถือปฏิบัติ กรมสงสริมการ
ปกครองทຌองถิ่น อาศัยอํานาจตามความ฿นขຌอ 6 ละขຌอ 98 ของระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการรับ
งิน การบิกจายงิน การฝากงิน การกใบรักษางิน ละการตรวจงินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น พ.ศ. 
2547 ขຌอ 6 ของระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น พ.ศ. 
2541 ละขຌอ 6 ของประกาศกระทรวงมหาดเทย รื่อง หลักกณฑ์ละวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทํา
ทะบียน ละรายงานการงินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น กําหนดบบบัญชี ทะบียน ละรายงานการงิน
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นถือปฏิบัติ฿หมป็นมาตรฐานดียวกัน สอดคลຌอง
กับนยบายบัญชีละรายงานการงินรวมภาครัฐ ละป็นเป฿นนวทางดียวกันกับระบบบัญชีคอมพิวตอร์
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น (e-LAAS)  

ตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการรับงินฯ เดຌกําหนด฿หຌหัวหนຌาหนวยงานคลังจัดทํารายงาน
สดงผลการดํานินงานตามท่ีกรมสงสริมการปกครองทຌองถิ่นกําหนดพ่ือนําสนอผูຌบริหารทຌองถิ่น ละ
ประกาศสํานารายงานดังกลาวดยปຂดผยพื่อ฿หຌประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น
ทราบทุกสามดือน 
 ดังนัๅน พ่ือประยชน์฿นการบริหารราชการขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง องค์การบริหารสวน
จงัหวัดลําปาง จึงจัดทํากิจกรรมการรายงานผลการ฿ชຌจายงิน฿หຌประชาชนเดຌรับทราบ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 พ่ือ฿หຌประชาชนทราบถึงผลการดํานินงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

3.2 พ่ือป็นขຌอมูลสําหรับผูຌบริหาร ฿ชຌ฿นการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

4. ปา้หมาย 
 ประชาชน 

5 พืๅนทีด่าํนนิการ 
 องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

6 วิธดีํานนิการ 
6.1 ตรวจสอบความถูกตຌองของ฿บสําคัญสรุป฿บนําสงงิน ตามประภทงิน รหัสบัญชี ละจาํนวนงิน

฿หຌถูกตຌองตรงกับสํานา฿บสรใจรับงิน ลຌว฿หຌจຌาหนຌาที่การงินฯ บันทึกรายการ฿นสมดุงินสดรับ ตามรายการ
฿บสําคัญสรุป฿บนําสงงิน 



6.2 ตรวจสอบความถูกตຌองของรายงานการจัดทําชใค ดยตรวจสอบทัๅงรายการละจํานวนงิน฿น
รายงานจัดทําชใคกับทะบียนคุมฎีกาบิกจายงิน ลຌว฿หຌจຌาหนຌาที่การงินฯ บันทึกรายการ฿นสมุดงินสดจาย 
ตามรายการหมวดรายจาย ละจาํนวนงิน พรຌอมลขที่ชใค ฿หຌถกูตຌอง 

 
 
6.3 กรณีตรวจสอบพบขຌอผิดพลาด฿นหมวดรายจาย การอนงินระหวางบัญชี ละกรณีสง฿ชຌ

฿บสําคัญพ่ือหักลຌางงินยืมทดรองราชการ จะตຌองจัดทํา฿บผานรายบัญชีทัว่เป ลຌวผานรายการเปบัญชียก
ประภทตามหมวดรายจาย ละจาํนวนงิน 

6.4 ทุกสิๅนดือนจะตຌองตรวจสอบรายการ฿นสมุดงินสดรับ ละสมุดงินสดจาย พ่ือจัดทํา฿บผาน
รายการบัญชีมาตรฐาน 1 ละ 2 ตามลําดับ ดยจะตຌองมีความชํานาญ ละมคีวามละอียดถี่ถຌวน มิ฿หຌกิด
การผิดพลาดพราะจะสงผล฿หຌการจัดทํางบการงินเมถูกตຌอง  

6.5 นํารายการจาก฿บผานรายการบัญชีมาตรฐาน 1 ละ 2 ละ 3 เปบันทึกรายการ฿นบัญชียก
ประภท ลຌวนํายอดงินคงหลือเปจัดทํางบทดลอง รายงานรับ – จายงินสด รายงานกระสงินสด ละ
รายงานการงินตางโ ตามบบที่กําหนด สนอนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ละสงสํานางบ
การงิน฿หຌผูຌวาราชการจังหวัดป็นประจําทุกดือน 

6.6 มื่อสิๅนเตรมาส เดຌตรวจสอบความถูกตຌองละรวบรวมรายการรับ-จาย ตามบัญชียกประภท
พ่ือจัดทํารายงานสดงผลการดํานินงานรายเตรมาส ตามท่ีกรมสงสริมการปกครองทຌองถิ่นกําหนดพ่ือ
นําสนอผูຌบริหารทຌองถิ่นภาย฿น 30 วัน นับจากวันสิๅนเตรมาสละประกาศสํานารายงานดังกลาวดยปຂดผย
฿หຌประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ภาย฿น 15 วัน นับตผูຌบรหิารทຌองถิ่นรับทราบ
รายงานดังกลาว 

6.7 สิๅนปงบประมาณ เดຌตรวจสอบความถูกตຌองละรวบรวมรายการรับ – จาย ตามบัญชียก
ประภทพ่ือจัดทํางบสดงฐานะการงิน ละรายงานการงินตางโ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ตาม
บบที่กรมสงสริมการปกครองทຌองถิ่นกําหนด สนอ฿หຌคณะผูຌบริหารทราบ ละสง฿หຌสํานักงานตรวจงิน
ผนดินภาย฿น 90 วันนับจากสิๅนปงบประมาณ ลຌวสงสาํนา฿หຌผูຌวาราชการจังหวัด฿นฐานะ ผูຌกํากับดูล ละ
ประกาศสํานางบสดงฐานะการงินละงบประกอบอ่ืนโ ฿หຌประชาชนทราบภาย฿นวลาอันสมควร 

8. ระยะวลา฿นการดาํนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564) 

9. งบประมาณ฿นการดํานนิการ 
 เม฿ชຌงบประมาณ 

10. ผูຌรบัผดิชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

11. ตัวชีๅวัด/ผลลพัธ ์
 11.1 ประชาชนทราบถึงผลการดํานินงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
 11.2 ผูຌบรหิาร สามารถนําขຌอมูลผลการ฿ชຌจายงิน เป฿ชຌ฿นการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัด
ลาํปาง 

 



 

 

รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 34 

 
1.ชื่อครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  มาตรการสรຌางความปรง฿สดຌานการจัดซืๅอจัดจຌาง 

2.หลักการละหตุผล/ที่มาของครงการ 

         ตามนยบาย฿นการบริหารราชการของนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ที่ถลงตอ            
สภาองค์การบริหารสวนจังหวัด มื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองที่ดี พัฒนา
สมรรถนะของขຌาราชการลูกจຌาง ละพนักงานจຌางอยางตอน่ือง สริมสรຌางมาตรฐานดຌานคุณธรรมละ
จรยิธรรม พัฒนาความปรง฿ส฿นการปฏิบัติงาน พรຌอมทัๅงป้องกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ 
พ่ือ฿หຌขຌาราชการป็นที่ช่ือถือเวຌวาง฿จของประชาชน ฿หຌยึดมั่น฿นความซื่อสัตย์สุจริตละความถูกตຌองชอบ
ธรรม ดยมีการปຂดผยขຌอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซืๅอจัดจຌาง ตลอดจนตรวจสอบการ฿ชຌจาย
งบประมาณ฿หຌมีประสิทธิภาพ ละตามคําสั่งคณะรักษาความสงบหงชาติ ที่ 69/2557 ฿หຌหนวยงานของรัฐ 
กําหนดมาตรการหรือนวทางป้องกันละกຌเขปัญหา        การทุจริต ประพฤติมิชอบ ฿นสวนราชการละ
หนวยงานของรัฐดยมุงนຌน การสรຌางธรรมาภิบาล฿นการบริหารงาน ละสงสริมการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวน฿นการตรวจสอบ ฝ้าระวัง พ่ือสกัดกัๅนมิ฿หຌกิดการทุจริตประพฤติมิชอบเดຌ 
         การดํานินการจัดซืๅอจัดจຌางขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง มีความสําคัญ฿นการ
บริหารงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง พ่ือ฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางป็นเปดຌวยความปຂดผย ปรง฿ส 
ละปຂดอกาส฿หຌมี      การขงขันราคากันอยางป็นธรรม อันป็นการสรຌางธรรมาภิบาล฿นการบริหารงาน 
ละตามนยบายดังกลาว 
ดังนัๅน  จึงเดຌกําหนดมาตรการสรຌางความปรง฿สดຌานการจัดซืๅอจัดจຌาง ขึๅนมาพ่ือป้องกันละกຌเขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบกี่ยวกับการ฿ชຌจายงบประมาณ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ละคุຌมคา 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 พ่ือ฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ป็นเปอยางปຂดผย ปรง฿ส ละ
สามารถตรวจสอบเดຌ 
 3.2 พ่ือผยพรขาวสารการจัดซืๅอจัดจຌางขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ฿หຌประชาชนเดຌรับ
ทราบ ละป็นเปอยางกวຌางขวาง ปຂดอกาส฿หຌมีการขงขันราคากันอยางป็นธรรม 
 3.3 พ่ือ฿หຌจຌาหนຌาที่พัสดุปฏิบัติงานเดຌอยางถูกตຌอง ป็นเปตามระบียบหนังสือสั่งการ 

4. ป้าหมาย/ผลผลิต 
จาํนวนผูຌย่ืนซองสนอราคางานครงการขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

5.พืๅนที่ดํานินการ 
 สํานักงานองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
 



6.. วิธีดาํนินการ 
 6.1 จัดทําผนจัดหาพัสดุ ผนปฏิบัติการจัดซืๅอจัดจຌาง ละรายงานผลตามผนจัดหาพัสดุ ละ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามผนปฏิบัติการจัดซืๅอจัดจຌาง ฿นวใบเซต์ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
 
 
 6.2  ประกาศปຂดผยขຌอมูลราคากลาง ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ทางวใบเซต์ขององค์การ
บริหารสวนจังหวัดลําปาง  ละวใบเซต์ของกรมบัญชีกลาง 
 6.3 ฿ชຌสถานที่กลางสําหรับปຂดประกาศสอบราคา ประกวดราคา ละดํานินการรับละปຂดซองสอบ
ราคา 
 6.4 งานกอสรຌางที่มีวงงินกิน 1 สนบาท ติดตัๅงประชาสัมพันธ์งานกอสรຌาง ระหวางกอสรຌางละ           
มื่อกอสรຌางลຌวสรใจ 
 6.5  รายงานผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ฿นวใบเซต์ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ประจําทุกดือน 
 6.6 จัดทําหนังสือ/คูมือ ซักซຌอมนวทางการจัดซืๅอจัดจຌางขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง฿หຌ
จຌาหนຌาที่ละทกุสวนราชการ ทราบละถือปฏิบัติ 

7.ระยะวลาดํานินการ 
 ปงบประมาณ 2561 - 2564 

8.งบประมาณดํานินการ 
 เม฿ชຌงบประมาณ 
9.ผูຌรบัผิดชอบ 

กองพัสดุละทรัพย์สิน 

10.ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
1. กระบวนการจัดซืๅอจัดจຌาง ป็นเปดຌวยความปรง฿ส ละสามารถตรวจสอบเดຌ 
2. เมเดຌรับขຌอทักทຌวงจากหนวยตรวจสอบภาย฿นละภายนอก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 35 

 

ํ. ช่ือครงการ  ครงการฝຄกอบรมพื่อศกัยภาพการปฏบิตัิงานสําหรบัสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วน
จังหวัด 

                    ลําปาง  
๎. หลกัการละหตผุล 

 ตามที่รัฐบาลเดຌมีนยบายกําหนดมาตรการการป้องกันละกຌเขปัญหาการทุจริตประพฤติ      
มิชอบ ดย฿หຌทุกสวนราชการละหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือนวทางการป้องกันละกຌเขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ฿นสวนราชการละหนวยงานของรัฐดยมุงนຌนการสรຌางธรรมาภิบาล฿นการ
บริหารงาน ละสงสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน฿นการตรวจสอบ ฝ้าระวังละสกัดกัๅนมิ฿หຌกิดการ
ทุจริตประพฤติ     มิชอบ ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปราบการทุจรติหงชาติ เดຌ
ดํานินกิจกรรมองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นตຌนบบดຌานการป้องกันการทุจริต พ่ือพัฒนาองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิ่น ซึ่งกําหนด฿หຌองค์กรปกครองทຌองถิ่นทุกหงตຌองดํานินการพ่ือป็นสรຌางจิตสํานึกละความตระหนัก
ดຌานการป้องกันการทุจรติกบุคลากรทัๅงฝຆายการมืองละฝຆายประจํา ซึ่งตຌองมีผลการปฏิบัติทัๅงชิงปริมาณ
ละคุณภาพ จังหวัดลําปาง     เดຌกําหนด฿หຌนําขຌอมูลความรูຌ หรือประดใน฿นรื่องที่ก่ียวขຌองกับคุณธรรม 
จริยธรรมป็นสวนหน่ึง฿นการประชุม การสัมมนาทุกครัๅง ประกอบกับการประมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ละนิทศองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ก่ียวกับการดํานินกิจการของสภาทຌองถิ่น กําหนด฿หຌตຌองมีการพัฒนา
ความรูຌ฿หຌกสมาชิกสภาทຌองถิ่น฿นอันที่จะนํามา฿ชຌดํานินการตามอํานาจหนຌาที่ น่ืองจาก฿นปัจจุบันระบียบ
กฎหมายบางสวนเดຌปรับปลี่ยนปลงเป  

     สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ถือเดຌวาป็นกลุมบุคคลที่มีความสําคัญ฿นการ
ขับคลื่อนการพัฒนา฿หຌป็นเปตามจตนารมณ์ละนยบายท่ีกําหนดเวຌ ซึ่งป็นเปตามอํานาจหนຌาที่ของ
องค์การบริหารสวนจังหวัดละตามวิสัยทัศน์องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง “องค์กรหงการพัฒนาละ
บริการสาธารณะบบบูรณาการ”   

  ดังนัๅน องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ซึ่งป็นหนวยงานภาครัฐละป็นองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิ่นขนาด฿หญที่มีบทบาทสําคัญ฿นการพัฒนาทຌองถิ่น  ฿นการประสานละสนับสนุนการพัฒนากับ
หนวยงานตางโ ละองคก์รปกครองสวนทຌองถิ่นอ่ืน฿นการจัดบริการสาธารณะ มีจุดมุงหมายรวมกันพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ สรຌางความขຌมขใงช่ือมยงการทํางานบบบูรณาการ฿นการพัฒนาทຌองถิ่น฿หຌกิดความจริญ พ่ือ
กຌเขปัญหาละตอบสนองความตຌองการของประชาชนเดຌอยางทຌจริง จึงมีความจําป็นที่จะตຌองมีการพัฒนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง เดຌตระหนักถึงมาตรการทางการป้องกันละกຌเขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติ    มิชอบ฿นสวนราชการละหนวยงานของรัฐ฿นการปฏิบัติงานตามอํานาจหนຌาที่ของตนอง
ละตามอํานาจหนຌาที่ขององค์การบริหารสวนจังหวัด พ่ือ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเป฿นทิศทางดียวกัน ละ
ระบียบกฎหมายที่ก่ียวขຌอง พ่ือมิ฿หຌกิดความผิดพลาดเดຌ ละป็นการปลุกจิตสํานึกสริมสรຌางทัศนคติละ
คานิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมละจริยธรรมอยางจริงจังละตอน่ือง฿หຌกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
สวนจังหวัดลําปาง พ่ือพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน฿นการบริการสาธารณะกຌเขปัญหาละตอบสนองความ



ตຌองการของประชาชนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  จึงเดຌจัดทําครงการฝຄกอบรมพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานสําหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑61 ขึๅน 

 

๏. วัตถุประสงค ์
      3.1 พ่ือสริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿นรื่องก่ียวกับบทบาทอํานาจหนຌาที่ขององค์การ

บริหารสวนจังหวัด ละมาตรการทางการป้องกันละกຌเขปัญหาการทจุริต ตลอดจนระบียบกฎหมายที่
ก่ียวขຌอง  ฿หຌกสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  

         3.2 พ่ือสริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จละสรຌางจิตสํานึกละตระหนักถึงการป้องกันการทุจรติ 
ละความสาํคญั฿นการปฏิบัติหนຌาที่ตามหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานคณุธรรม ละจริยธรรมกสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
  

๐. ปา้หมาย/ผลผลติ 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  

๑. วิธีการดํานินงาน 
        ดํานินการจัดฝຄกอบรมดยการบรรยายความรูຌดຌานวิชาการจากวิทยากรผูຌทรงคุณวุฒิ     

๒. ระยะวลาดํานนิการ 
    4 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

๓. สถานทีด่ํานินงาน  
        หຌองประชุมองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  
 

๔. งบประมาณดํานินการ 

       จํานวน  500,000.- บาท (หຌาสนบาทถຌวน)    

๕. ผูຌรบัผดิชอบครงการ 
       กองกิจการสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
 

ํ์. ผลทีค่าดว่าจะเดຌรบั 
      ํ์.ํ สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง มีความรูຌความขຌา฿จ฿นบทบาทหนຌาที่ของ
องค์การบริหารสวนจังหวัด ละระบียบกฎหมายที่ก่ียวขຌอง ละมาตรการทางการป้องกันละกຌเขปัญหา
การทุจริต สามารถนําเปปรับ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานตามอํานาจหนຌาที่฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอองค์กร ละ
ประชาชน  

     ํ์.๎ สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง มคีวามรูຌความขຌา฿จละตระหนักถึง
ความสําคัญ฿นการนําหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานคุณธรรม ละจริยธรรม มาปรับ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน 

  

 
 
 
 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดบัที่ 36 

ํ.ชื่อครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการการตรวจสอบการบริหารของฝຆายสภาองค์การบริหารสวน       
                                             จงัหวัด 

๎.หลกัการละหตผุล/ที่มาของครงการ 
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๎๑๐์ เดຌกําหนด฿หຌ฿นจังหวัดหน่ึง฿หຌมี

องค์การบริหารสวนจังหวัด ประกอบดຌวย สภาองค์การบริหารสวนจังหวัด ละนายกองค์การบริหารสวน
จงัหวัด ละกาํหนด฿หຌขตขององค์การบริหารสวนจังหวัด เดຌก ขตจังหวัด 

นายกองค์การบริหารสวนจังหวัด ป็นฝຆายบริหาร ซึ่งมาจากการลือกตัๅงดยตรงจาก
ประชาชน    ทําหนຌาที่ควบคุมละรับผิดชอบบริหารกิจการขององค์การบริหารสวนจังหวัด สําหรับสภา
องค์การบริหารสวนจังหวัด (สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด) ป็นฝຆายนิติบัญญัติ ซึ่งมาจากการลือกตัๅง
ดยตรงจากประชาชน ทําหนຌาที่ดຌานการป็นตัวทนของประชาชน ดຌานการควบคุมการบริหารงานของฝຆาย
บริหาร 

ที่ผานมาสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง เดຌทําหนຌาที่ควบคุมการบริหารงานของฝຆาย
บริหาร ดยการตรวจสอบ ถวงดุล฿หຌการบริหารงานป็นเปพ่ือประยชน์สวนรวม รักษาสัญญาประชาคมที่ฝຆาย
บริหาร฿หຌเวຌกับประชาชน฿นการรณรงค์หาสียงละถลงนยบาย ฿นการนีๅสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดเดຌมี
มาตรการละนวทาง฿นการติดตาม ตรวจสอบ ละควบคุมการบริหารงานดํานินงานของฝຆายบริหาร ดย฿ชຌ
วิธีการตัๅงกระทูຌถาม การขอ฿หຌปຂดอภิปรายทั่วเป การตัๅงคณะกรรมการสามัญ – คณะกรรมการวิสามัญ สงผล
ทํา฿หຌการบริหารงานของฝຆายบริหารมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล กอ฿หຌกิดประยชน์กับประชาชน฿น
ทຌองถิ่นอยางย่ังยืน 

๏.วัตถุประสงค์ 
  พ่ือ฿หຌการบริหารงานของฝຆายบริหารป็นเปดຌวยความถูกตຌองป็นเปตามกฎหมาย ระบียบ 
ขຌอบังคับ 
๐.กลุ่มป้าหมาย 
  ฝຆายบริหารองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
๑.พืๅนที่ดํานินการ 
  องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
๒.วิธีดํานินการ 
  การตัๅงกระทูຌถาม การตัๅงคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ การขอ฿หຌปຂดอภิปราย
ทั่วเป การอภิปรายละสอบถามฝຆายบริหาร฿นที่ประชุมสภาฯ 
 ๓.ระยะวลาดํานินการ 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๎๑๒ํ 

๔.งบประมาณดํานินการ 
  เม฿ชຌงบประมาณ 



๕.ผูຌรบัผิดชอบ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด  องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  

ํ์.ตัวชีๅวัด/ผลลัพธ์ 
  ํ์.ํ ลดอกาสพลาด(ความสี่ยง)ของการดํานินงานสําคัญของฝຆายบริหาร 

ํ์.๎ ฝຆายบริหารละฝຆายสภา ชวยกันทํางานพ่ือทຌองถิ่น 
  ํ์.๏ ประชาชน฿นทຌองถิ่นเดຌรับประยชน์สูงสุด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละอียดครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดบัที่ 37 

1.ชื่อครงการ : ครงการฝຄกอบรมความรูຌดຌานกฎหมาย฿หຌกบุคลากรองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น 
                       ฿นจังหวัดลําปาง   

 

2.  หลกัการละหตผุล 
การปฏิบัติงาน฿นองค์กรจําป็นตຌองอาศัยกฎหมายป็นคร่ืองมือสําคัญ฿นการปฏิบัติงาน         

พ่ือพัฒนาองค์กร฿หຌประสบผลสํารใจ ปัจจุบันหนวยงานของรัฐหลายหงขาดคลนบุคลากรที่มีความรูຌ         
ความช่ียวชาญ฿นการ฿หຌความหในทางกฎหมาย ประกอบกับการดํานินคดีปกครองป็นคดีพิพาทระหวาง
หนวยงานทางปกครอง หรือจຌาหนຌาที่ของรัฐกับอกชน หรือระหวางจຌาหนຌาที่ที่ก่ียวกับคาสียหาย หรือ        
การกระทําทางปกครอง ตน่ืองจากจຌาหนຌาที่ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นละผูຌก่ียวขຌองยังขาดความรูຌ
ความขຌา฿จ฿นหลักการละนวคิดก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รวมทัๅงขัๅนตอนละวิธีการ฿น
กระบวนการพิจารณาทางปกครอง ทักษะละขຌอปฏิบัติ฿นการตรียมคดีละรวบรวมพยานหลักฐาน฿น           
การดํานินคดีปกครอง รวมถึงการนําสนอขຌอทใจจริงละพยานหลักฐานตาง โ ตอศาลเมครบถຌวนรอบดຌาน 
อันจะกอ฿หຌกิดผลสียหายกทางราชการเดຌ  

ดังนัๅน พ่ือ฿หຌบุคลากรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นมีความรูຌความสามารถ฿นการ               
ตีความกฎหมาย ละการดํานินคดีปกครองอันจะสงผล฿หຌการปฏิบัติงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพละ
ถูกตຌองตามหลักนิติธรรม องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ฿นฐานะหนวยงานองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น
ขนาด฿หญ  เดຌตระหนักละลใงหในความสําคัญของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การสริมสรຌางความรูຌความ
ขຌา฿จ฿นหลักกฎหมายปกครอง ขัๅนตอนละระบียบปฏิบัติตาง โ ฿นการดํานินคดีปกครอง฿หຌกับผูຌปฏิบัติ
หนຌาที่ที่ก่ียวขຌอง ละจຌาหนຌาที่ของรัฐอันป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน฿หຌดีย่ิงขึๅน จึงจัดทํา
ครงการฝຄกอบรมความรูຌดຌานกฎหมาย฿หຌกบุคลากรองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น฿นจังหวัดลําปาง   

  

3. วัตถุประสงค ์
3.1 พ่ือสริมสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จก่ียวกับกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับขององค์กร

ปกครองสวนทຌองถิ่น 
3.2 พ่ือสริมสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จก่ียวกับกฎหมายปกครอง ระบียบ ขຌอบังคับ 

ตลอดจนนวทางวิธีการดํานินคดีปกครอง ละมาตรการบังคับทางปกครอง฿หຌกับขຌาราชการองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิ่น 

3.3 พ่ือพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขຌาราชการ จຌาหนຌาที่ของรัฐ ก่ียวกับ        
การดํานินกระบวนการทางปกครอง 

3.4 พ่ือ฿หຌขຌาราชการองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นสามารถนําอาความรูຌที่เดຌรับปรับ฿ชຌกับ
ขຌอทใจจรงิที่กิดขึๅนเดຌอยางถูกตຌอง 

4. กลุ่มปา้หมาย  
  บุคลากรองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น฿นจังหวัดลําปาง  
          

5. วิธกีารดาํนินการ 



5.1 บันทึกสนอขอความหในชอบดํานินการตามครงการฝຄกอบรมความรูຌดຌานกฎหมาย฿หຌก
บุคลากรองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น฿นจังหวัดลําปาง   

5.2 ตงตัๅงจຌาหนຌาที่ดํานินการครงการฝຄกอบรมความรูຌดຌานกฎหมาย฿หຌกบุคลากรองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิ่น฿นจังหวัดลําปาง   

5.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวใบเซต์ขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  
5.4 จดัทําหนังสือชิญวิทยากรบรรยาย ละผูຌขຌารวมฝຄกอบรม 
5.5 ประชุมจຌาหนຌาที่ดํานินงานครงการฝຄกอบรมความรูຌดຌานกฎหมาย฿หຌกบุคลากรองค์กร

ปกครองสวนทຌองถิ่น฿นจงัหวัดลําปาง  พ่ือกําหนดนวทางทํางานรวมกัน      
5.6 จัดฝຄกอบรมดยการบรรยาย  

  5.7  ประชุมคณะทํางานดํานินงานครงการฯ  พ่ือติดตามละสรุปประมินผลการ
ดํานินงาน 
   

6. ระยะวลาดํานนิงาน 
  ระยะวลา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 
 

7. สถานทีด่ํานินการ 
องค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง  

 

8. งบประมาณดาํนินการ 
            500,000 บาท 

 

9. หน่วยงานผูຌรบัผดิชอบ 
ฝຆายนิติการ สํานักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด  
 

10. ผลทีค่าดว่าจะเดຌรบั 
10.1 ผูຌขຌารวมการอบรมมีความรูຌ ความขຌา฿จก่ียวกับกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับขององค์กร

ปกครองสวนทຌองถิ่น 
10.2 ผูຌขຌารวมการอบรมมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นหลักกฎหมายปกครอง ละสามารถ

นําเป฿ชຌอยางมีประสิทธิภาพป็นประยชน์กราชการ ละสามารถสรຌางครือขายบุคลากรที่มีความรูຌ฿นสวน
งานดํานินคดีปกครอง 

10.3 บุคลากรขององค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง ละบุคลากรขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิ่น มีประสิทธิภาพละสามารถปฏิบัติงาน฿หຌมีสมรรถนะสูง 

        

 
 
 
 
 
 
 
 


