
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากร ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) โครงการ คุณธรรมจริยธรรม
น าชีวิตข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 
2)โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 
3)โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เพ่ือต่อต้านการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

52,220 
 
 
 
 
 

31,625 
 
 
 
 
 

40,680 

50,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

40,000 

50,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

40,000 

50,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

40,000 
 

50,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

40,000 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 

กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 

กองการ 
เจ้าหน้าที่ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.2 การสร้างจิตส านึก

และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

4) โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาเพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์
ประชาธิปไตย 
5) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น   
6) โครงการปฏิบัติธรรมน าชีวิต 
 
 
7)โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

300,000 
 
 

200,000 
 
 

516,000 
 
 

50,000 

300,000 
 
 

200,000 
 
 

500,000 
 
 

50,000 

300,000 
 
 

200,000  
 
 

500,000 
 
 

50,000 

300,000 
 
 

200,000 
 
 

500,000 
 
 

50,000 

300,000 
 
 

200,000  
 
 

500,000 
 
 

50,000 

กองกิจการสภา 
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 
กองกิจการสภา 
องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

 1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

8) โครงการ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน ภายใต้
กิจกรรม “ค่ายแกนน าดีศรีล าพูน” 

52,800 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

กองแผนและ 
งบประมาณ 

2. การบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 การแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

9) กิจกรรมประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริต 

- - - - - กองการ
เจ้าหน้าที่ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.2 มาตรการสร้าง

ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

10)โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับมาตรการ
ทางการบริหารของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 

 2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

11) มาตรการทางการบริหาร
ของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 

- - - - - กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

12) กิจกรรมมอบรางวัลคนดี
ศรี อบจ.ล าพูน ให้แก่ผู้ที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ด้านครองตน ครองคน ครองงาน 

- - - - - กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 

 2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

13)มาตรการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 

- - - - - ทุกส่วน
ราชการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

3.1 การจัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

14) โครงการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม
และโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
 

5,000,000 
 
 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

15) โครงการประชุมประชาคม
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
16)กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
17) กิจกรรมการรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

654,000 
 
- 
 
 
- 
 

600,000 
 
- 
 
 
- 

600,000 
 
- 
 
 
- 

600,000 
 
- 
 
 
- 

600,000 
 
- 
 
 
- 

กองแผนและ 
งบประมาณ 

กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

 
กองการ 
เจ้าหน้าที่ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.3 การส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

18)โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic 
Center ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองแผนและ 
งบประมาณ 

 

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

19) โครงการตรวจติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

- - - - - หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

20) กิจกรรมการร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 

- - - - - กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.3 การส่งเสริมบทบาท

การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

21)โครงการฝึกอบรมสัมมนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ตามหลักสูตรของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และหน่วยงานอื่นๆ  

- - - - - กองกิจการสภา 
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 
 

 4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
( Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

22) กิจกรรมการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 

- - - - - ทุกส่วนราชการ 

 
 



 
 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ  : โครงการคุณธรรมจริยธรรมน าชีวิตข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ข้าราชการครูลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
 
2. หลักการและเหตุผล 

(2.1)   หน้าที่: (ระบุเช่น กฎหมายจัดตั้ง  พรบ. กฎหมายอื่นๆ) 
     ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดล าพูน 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2545 ข้อ 276 ก าหนดให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละต าแหน่งต้องได้รับ
การพัฒนาหลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ก าหนดให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนจะต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจะต้องด าเนินการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต
ตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนเป็นองค์กรต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2558  

 

   (2.2)   ข้อปฏิบัติ : (ระบุความเชื่อมโยงสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์อบจ.และ
เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์อบจ.หน้า, ข้อ) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 3 ปี (พ.ศ.2560 – 2562) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถ
ประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน แนวทางท่ี 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วม ข้อ 19 หน้า 109 

 

(2.3)   สรุปสาระส าคัญ(สภาพปัญหา/ความต้องการ) 
     ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการมีสาเหตุส าคัญ

มาจากพ้ืนฐานทางจิตใจของบุคลากรที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม สภาพแวดล้อมและค่านิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน ดังนั้น การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างจิตส านึกในการกระท า
ความดี รู้จักการให้ การเสียสละ มีจิตอาสา ชื่อสัตย์ สุจริต และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อันจะน าไปสู่การ
สร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
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 (2.4)   เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในองค์กรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ

ที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร เมื่อบุคลากรในองค์กรยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
ปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
องค์กรมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น 
องค์กรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้ บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ด้วยการมี
จิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน จนน าไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว 
จึงได้จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมน าชีวิตข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โดยการฝึกอบรม เสริมสร้าง
ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การฝึกปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา และท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือ
สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละ มีจิตอาสา ชื่อสัตย์ สุจริต และมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผโ่ดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศน าทาง
สู่แนวทางการปฏิบัติ พร้อมได้คัดเลือกให้รางวัลกับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดี รู้จักการให้ การเสียสละ มีจิตอาสา ชื่อสัตย์ สุจริต และ
มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อันเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างท่ีดี 
เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างต่อไป 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน 103 ราย 
  - ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด    จ านวน    39ราย 
  - ลูกจ้างประจ า       จ านวน     9 ราย  
  - พนักงานจ้าง       จ านวน 155 ราย  
                   รวมจ านวน 306 ราย  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และศาสนสถานต่างๆ ตามความเหมาะสม 
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6.  วิธีด าเนินการ 

 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 อบรมโดยการบรรยายให้ความรู้ 

6.3 ฝึกปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ท าบุญตักบาตร และท ากิจกรรมจิตอาสา
เป็นประจ าทุกเดือน 

6.4 ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ให้เป็นผู้ได้รับรางวัล “คนดีศรี 
อบจ.ล าพูน”  

 
7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

  วันเริ่มต้น เดือนพฤศจิกายน 2559 วันสิ้นสุด เดือนกันยายน 2564 
 

ที ่ กิจกรรการด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อบรมบรรยายให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติธรรม  
รักษาศีล เจริญจิตภาวนา 
ท าบุญตักบาตร และ    
ท ากิจกรรมจิตอาสาเป็น
ประจ าทุกเดือน 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
   

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น   
งบด าเนินงาน 
-  ค่าตอบแทน 
-  ค่าใช้สอย 
-  ค่าวัสดุ 
-  ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
-  ค่าครุภัณฑ์ 
-  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน 

 
 

50,000 
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9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

1.ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

2. ผู้เข้ารับการอบรม
มีจิตส านึกท่ีดี รู้จัก
การให้ การเสียสละ 
มีจิตอาสา ซื่อสัตย์ 
สุจริต และมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

3. ผู้เข้ารับการอบรม
มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนเป็นคนดี 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

 
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ  : โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

(2.1)   หน้าที่: (ระบุเช่น กฎหมายจัดตั้ง  พรบ. กฎหมายอื่นๆ) 
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดล าพูน 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2545 ข้อ 268 ก าหนดว่า การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็น
ผู้ด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้ส านักงาน ก.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับ
ส านักงาน ก.จ. หรือส่วนราชการ หน่วยงานอื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร โดยเลือกวิธี
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือ
วิธีการพัฒนาอื่นๆ โดยพิจารณาด าเนินการตามความจ าเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 

 

 (2.2)   ข้อปฏิบัติ : (ระบุความเชื่อมโยงสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์อบจ.และ
เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์อบจ.หน้า, ข้อ) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางท่ี 1 แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล  ข้อ20 หน้า 150 

 
(2.3)  สรุปสาระส าคัญ(สภาพปัญหา/ความต้องการ) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561) เพ่ือเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และขยายผลหรือขยายเครือข่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ รณรงค์และขยาย
แนวคิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม เพื่อให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน รวมทั้งยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตในองค์กร ซึ่งการจะด าเนินภารกิจ
ดังกล่าวให้ส าเร็จได้ จะต้องอาศัยบุคลากรทุกส่วนราชการช่วยกันขับเคลื่อน แต่ปัจจุบันบุคลากรใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการขับเคลื่อนการเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต 
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 (2.4)  เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้คัดเลือกให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561)
เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายผลหรือขยายเครือข่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
โดยจะต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนดทั้ง 5 มิติ ประกอบด้วย 

มิติที่ 1 การปลูกและปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
มิติที่ 5 ความพร้อมในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ

ป้องกันการทุจริต 
ซึ่งการจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายผลหรือขยายเครือข่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนๆ ได้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต จึงจะท าให้การด าเนินภารกิจ
ดังกล่าวประสบความส าเร็จ เนื่องจากตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ที่คณะท างานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้ร่วมกันจัดท าเสนอ
ต่อส านักงาน ป.ป.ช. โดยมีโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายส่วนราชการที่จะต้องร่วมกัน
ขับเคลื่อน  

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว 
จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ                   
ด้านการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต  
  3.2เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต  
  3.3เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต   
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จ านวน 121 คน  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
 
6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกัน

การทุจริตและแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 
7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น   
งบด าเนินงาน 
-  ค่ารอบแทน 
-  ค่าใช้สอย 
-  ค่าวัสดุ 
-  ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
-  ค่าครุภัณฑ์ 
-  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน 

 
 

30,000 
 

 

 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในการเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกัน การทุจริต     

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ด าเนินการขับเคลื่อนตาม
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต  

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

3. ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึก
และความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

 
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือ
ต่อต้านการทุจริตขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

(2.1)   หน้าที่: (ระบุเช่น กฎหมายจัดตั้ง  พรบ. กฎหมายอื่นๆ) 
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดล าพูน 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2545 ข้อ 268 ก าหนดว่า การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็น
ผู้ด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้ส านักงาน ก.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับ
ส านักงาน ก.จ. หรือส่วนราชการ หน่วยงานอื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร โดยเลือกวิธี
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือ
วิธีการพัฒนาอื่นๆ โดยพิจารณาด าเนินการตามความจ าเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 

 

 (2.2)ข้อปฏิบัติ : (ระบุความเชื่อมโยงสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์อบจ.และ
เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์อบจ.หน้า, ข้อ) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางท่ี 1 แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล ข้อ20 หน้า 150  

 

 (2.3)  สรุปสาระส าคัญ(สภาพปัญหา/ความต้องการ) 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยก าหนดตัวชี้วัดให้มีการประชุมหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
หน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูนยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 - 2561) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรในสังกัดจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะท าให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
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 (2.4)  เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้คัดเลือกให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561)
เพ่ือรณรงค์และขยายแนวคิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม 
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมทั้งยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประกอบกับ
ได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3(พ.ศ.2560 – 2564) โดยมีเป้าประสงค์ให้ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 
50ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ การประชุม
หรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561)เพ่ือเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน จึงจ าเป็น
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 และจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่อง
ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือต่อต้านการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนเพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  3.2 เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
  3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต   

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จ านวน 243 คน  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
     6.2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะท่ี 3 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

รวมทั้งแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น   
งบด าเนินงาน 
-  ค่ารอบแทน 
-  ค่าใช้สอย 
-  ค่าวัสดุ 
-  ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
-  ค่าครุภัณฑ์ 
-  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน 

 
 

40,680 

 

 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ด าเนินการขับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

3. ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึก
และความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

 
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ  : โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์
ประชาธิปไตย 
 
2. หลักการและเหตุผล 

(2.1)  อ านาจหน้าที่: (ระบุเช่น กฎหมายจัดตั้ง  พรบ. กฎหมายอื่นๆ) 
    หัวใจส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองของ

ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ก็คือการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทาง
การเมือง การบริหารอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ตั้งแต่การร่วมกันคิด ตัดสินใจ ด าเนินการ  
ตลอดจนการการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความสุจริตโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้ประชาชนในทุกพ้ืนที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่แตกแยก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
มีอ านาจหน้าที่ต้องเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารชุดปัจจุบันที่ก าหนดไว้ว่า “รับฟังทุกปัญหา  
ให้ประชามีส่วนร่วม บริหารด้วยความรวดเร็ว และโปร่งใส” ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ประชาชน 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆ ด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โดยเฉพาะทางด้าน
ประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า รวมถึง การ
แก้ไขปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดหลัก
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐควบคู่ไปด้วยจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมและสัมมนา          
เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตย ขึ้น 

 

(2.2)  ข้อปฏิบัติ : (ระบุความเชื่อมโยงสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์อบจ.และ
เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์อบจ.หน้า, ข้อ) 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนที่ 3 การพัฒนา
ด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน   

- แนวทางท่ี  3  แนวทางการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ        
การป้องกันการทุจริต 

 

 (2.3)   สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ : เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน

ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 
และน าความรู้ที่ได้รับไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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(2.4)   เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ 
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆ ด้านขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดล าพูน โดยเฉพาะทางด้านประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทาง อ้อมในลักษณะของการ
ร่วมรับรู้ร่วมคิด ร่วมท า รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ เยาวชนและประชาชนในทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยในการ ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน          
และ บุคลากรภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้มีส่วนร่วมกับประชาชนในการก าหนด
แนวนโยบายด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านงบประมาณ ด้านบทบาทอ านาจหน้าที่
ของผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณภัย รวมถึงด้านประชาธิปไตย เป็นต้น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เยาวชน ประชาชนในจังหวัดล าพูน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
 
6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติด าเนินโครงการ ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์
ประชาธิปไตย 

 6.2 จัดการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในแนวทางวิถีครูบา 
ประชาธิปไตย โดยจัดด าเนินการฝึกอบรม ร่วมกับ  หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 6.3สรุป  ติดตาม และประเมินผลโครงการ ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์
ประชาธิปไตย 

 
7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 300,000  

งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน 
 

 
 

140,000 
160,000 

 

 

 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

มีการฝึกอบรมเสริมสร้าง
อุดมการณ์ ประชาธิปไตย
อย่างต่อเนื่อง 

จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 
กิจกรรม/ปี 

300,000 300,000 300,000 300,000 
 

300,000 

   
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 5 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   
 
2. หลักการและเหตุผล 

(2.1)   หน้าที่: (ระบุเช่น กฎหมายจัดตั้ง  พรบ. กฎหมายอื่นๆ) 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน  ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญ และ
เป็นประเด็นหลักท่ีสังคมไทยให้ความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตาม
หลักการธรรมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกั นของทุกๆ ฝ่าย และภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามหลักรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 76 ได้ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ทั้งคนและการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบอ านาจรัฐทุกระดับ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ภายใต้การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนชุดปัจจุบัน ได้ก าหนดนโยบายการบริหารและวิสัยทัศน์ไว้ว่า “รับฟังทุกปัญหา ให้
ประชามีส่วนร่วม บริหารด้วยความรวดเร็ว และโปร่งใส” ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นข้ึน เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดล าพูนได้เล็งเห็นความส าคัญท่ีจะต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานและก าหนดทิศทางการจัดบริการสาธารณะต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน รวมถึงมีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
และร่วมตรวจสอบจะท าให้การบริการสาธารณะต่างๆ ที่ด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในจังหวัดล าพูนมากที่สุด 

 

 (2.2)ข้อปฏิบัติ : (ระบุความเชื่อมโยงสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์อบจ.และ
เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์อบจ.หน้า, ข้อ) 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนที่ 3 การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน   

- แนวทางท่ี 3 แนวทางการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การป้องกันการทุจริต  

 

 (2.3)  สรุปสาระส าคัญ(สภาพปัญหา/ความต้องการ) 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดล าพูน ได้เล็งเห็นความส าคัญท่ีจะต้องมี

ความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และก าหนดทิศทางการจัดบริการสาธารณะต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน รวมถึงมีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
และร่วมตรวจสอบจะท าให้การบริการสาธารณะต่างๆ ที่ด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในจังหวัดล าพูนมากที่สุด 
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 (2.4)  เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านประชาธิปไตย  
ตลอดจนมีความเข้าใจถึงความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดเป็นส่วนรว ม และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ประสบการณ์ ทัศนคติในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน  

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านประชาธิปไตย 
ตลอดจนมีความเข้าใจถึงความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดเป็นส่วนรวม 
  3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้รับทราบกฎหมาย ระเบียบ ตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  
ทัศนคติในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 

3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้เข้าใจถึงความส าคัญของการเมืองภาคประชาชน
ในการตรวจสอบการก าหนดนโยบายและการบริหารงานภาครัฐในทุกข้ันตอน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกลุ่มประชาคมหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน 
ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่นในจังหวัดล าพูนกลุ่มพลังมวลชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติด าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.2 ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
  6.3 สรุปติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น  
 
7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 200,000  

งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน 
 

 
 

50,000 
150,000 

 

 

 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

มีการจัดกิจกรรมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 
กิจกรรม/ปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 
 

200,000 

 
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 6 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : โครงการปฏิบัติธรรมน าชีวิต 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกคร อง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ก าหนดให้องค์การ บริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ฯลฯ (29) กิจการอื่นใด
ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ทั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาจังหวัดล าพูน ออกเป็น 8 ด้าน ซึ่ง
ได้แก่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยวด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนา ด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา 
ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน และด้านการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจุบันการปฏิบัติธรรมตามหลักการแห่งพระพุทธศาสนามีผู้สนใจมาขึ้น ทั้งนี้อาจจะ
เป็นเพราะว่าการพัฒนาทางด้านวัตถุไม่อาจท าให้มีความสงบทางด้านจิตใจอย่างแท้จริงได้ จึงก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆในสังคม ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นสาเหตุให้บุคคล ครอบครัว 
และสังคมไม่สงบสุขอันจะน าไปสู่ปัญหาในการด ารงชีวิตและจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ 
เพราะฉะนั้นแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาจึงต้องแก้ไขท่ีตัวบุคคลอันเป็นต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง
ด้วยการพัฒนาจิตหรือคนให้มีคุณภาพ การปฏิบัติธรรมจึงเป็นกระบวนการพัฒนาจิต ซึ่งในทาง
พระพุทธศาสนามีวิธีพัฒนาจิต 2 ทางด้วยกัน คือ ทางคันถธุระและทางวิปัสสนาธุระ ทางคันถธุระ คือ
การศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนา การฟังธรรมบรรยาย ทางวิปัสสนาธุระ คือ การปฏิบัติท าจิตตภาวนา 
หรือท ากรรมฐาน  การปฏิบัติธรรมจึงเป็นกระบวนการพัฒนาจิตพัฒนาตน พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม 
บนพื้นฐานแห่งหลักพระพุทธธรรมน าชีวิต ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้มีนโยบายใน
การส่งเสริมให้จังหวัดล าพูนเป็นนครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน โดยการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนที่มีอยู่ในทุกชุมชนทุกหมู่บ้าน โดยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง แต่ด้วยความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ท าให้สังคมได้ลืมเลือน รากเหง้าและตัวตน  ของ
ตัวเองไป กลายเป็นสังคมแห่ง การแข่งขัน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ แต่ละชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปจึงได้
มีการสืบค้นหาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ที่มีคุณค่าน าเอาภูมิปัญญาในท้องถิ่นท่ีมีอยู่ในชุมชน      
วิถีชีวิต การด ารงชีวิต แม้กระท่ังศาสนาพุทธที่จะช่วยขัดเกลาให้ชุมชนในจังหวัดล าพูน ให้ธ ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นธรรมในสังคม และท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะส่งผลท าให้ประชากรใน
จังหวัดล าพูนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดล าพูน 
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสัญจรจังหวัดล าพูน มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยด าเนินการ
จัดกิจกรรมธรรมสัญจรจังหวัดล าพูนไปแล้วทั้งสิ้นจ านวน 21 ครั้ง 
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ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดล าพูน ได้จัดท า
โครงการปฏิบัติธรรมน าชีวิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โดยน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน วิถีชีวิตการด ารงชีวิต สร้างให้ชุมชนได้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง สามารถน ามาต่อยอด    
เพ่ือความรุ่งเรืองและความร่มเย็น ภายใต้แนวทางตามนโยบาย “วิถีครูบา งานหน้าหมู่ ” โดยใช้หลัก
การบูรณาการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดล าพูน ได้ตระหนักรู้ และเห็นความส าคัญ
ของการปฏิบัติธรรมตาม แนวสติปัฏฐาน 4 ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ประชาชนได้เข้าใจใน
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธธรรมค าสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับความรู้ในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องเพ่ือสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีความรักความสามัคคี สามารถอยู่
ร่วมกันโดยสันติ ตลอดทั้งให้ประชาชนในจังหวัดล าพูนเป็นก าลังในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมและ
เกิดการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นท่ียั่งยืนต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักรู้ และเห็นความส าคัญของการปฏิบัติธรรมตาม
แนวสติปัฏฐาน 4 ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
พุทธธรรมค าสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวคือ อริยสัจ 4 
  3.3 เพ่ือเป็นการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา แก่ประชาชนในจังหวัด
ล าพูน และสร้างให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีความรักความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข 
  3.4 เพ่ือสร้างแรงผลักดันในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมและเกิดการพัฒนาตนเอง
และท้องถิ่นท่ียั่งยืนต่อไป 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทั่วไปในจังหวัดล าพูน   
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ 8 อ าเภอ ในจังหวัดล าพูน 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการเนินงาน และเตรียมการจัดงาน 
  6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานได้แก่ วัด ผู้น าชุมชน 
วิทยากร ฯลฯ 
  6.3 จัดกิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติธรรมสัญจรจังหวัดล าพูน โดยเชิญพระสังฆาธิการ
ชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดล าพูน หน่วยงานส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัด
ล าพูน ซึ่งจัดกิจกรรมจ านวน 12 ครั้ง 
  6.4 ลงพื้นที่เพ่ือติดตามและประมวลผลการด าเนินกิจกรรม  
  6.5 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม และรายงานให้ผู้บริหารทราบ  
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7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
  

ที ่ กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติด าเนิน
กิจกรรม 

            

2. ด าเนินการตาม
กิจกรรมใน
โครงการธรรม
สัญจร  

            

3. สรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรม
และติดตาม
ประเมินผล 

            

 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 500,000.-  
งบด าเนินงาน 
-  ค่าตอบแทน 
-  ค่าใช้สอย 
-  ค่าวัสดุ 
-  ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
-  ค่าครุภัณฑ์ 
-  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน  

 
 

500,000.- 

 

 

 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 

 มีกิจกรรมการประชุม/อบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการตาม
แผนงานโครงการ 
 

กิจกรรม 12 12 12 12 12 

 
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 7 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  
 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ฯลฯ (29) กิจการอื่นใด
ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ทั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาจังหวัดล าพูน ออกเป็น 8 ด้าน
ซึ่งได้แก่ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว
ด้านการพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา 
ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน และด้านการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนมีนโยบายส่งเสริมให้จังหวัดล าพูน เป็นนครแห่ง       
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน โดยการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่มีอยู่ในจังหวัดล าพูน ให้เป็น
รูปธรรม ซึ่งจะต้องอาศัยหลักด าเดินการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ได้แก่ สืบค้น ฟื้นฟู อนุรักษ์ 
และเผยแพร่ เพ่ือน าเอาคุณค่าของวัฒนธรรมชุมชนแต่ละท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน มาสร้างเป็นรูปธรรม  
ซึ่งจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนอันจะก่อให้เกิดการหวงแหนและสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน 
ขณะเดียวกันวัฒนธรรมชุมชนไม่ได้เน้นการด าเนินการด้านวัฒนธรรมอย่างเดียวแต่จะเป็นการเน้น
วัฒนธรรมผสมผสานกับพระพุทธศาสนา ที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจของประชาชนใน
จังหวัดล าพูน เพื่อน าไปสู่การด าเนินงานด้านทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ขณะเดียวกันในสภาพสังคมในปัจจุบันให้คนเราเปลี่ยนแปลงไปท าให้เกิดการแข่งขัน การท าร้ายกัน และ
ปัญหาความขัดแย้ง ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความใส่ใจผู้อื่นน้อยลง ในโลกแห่งการท างานและการใช้
ชีวิตอย่างมีความสุขนั้น ประชาชนในจังหวัดล าพูนจะต้องมีการขัดเกลาจิตใจเพ่ือยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น 
และน าเอาหลักศีล 5 มาพัฒนาตนเองและสังคม ได้แก่ การฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนา การเสวนา
ธรรมะ การปฏิบัติธรรมในการนอนวัด การจัดงานเกี่ยวกับพุทธศาสนา และการจัดงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดล าพูนเกิดความสุขในการด าเนินชีวิต และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประชาชน  
ในจังหวัดล าพูนสู่การเตรียมการทางทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
จะจัดท าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
เพ่ือรองรับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนสู่การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 
เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนงานการด าเนินงานตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ประจ าปี งบประมาณ 2560 ว่าด้วยกระบวนการรักษาศีล 5  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
ชุมชน และสังคมในจังหวัดล าพูน เพื่อให้เตรียมพร้อมทางด้านการพัฒนาพื้นฐานในทิศทางเดียวกันของ
พัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม น าไปสู่การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อให้ประชาชนใน
จังหวัดล าพูนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางกายและทางจิตใจ 
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ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในฐานะท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๒) การสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  (๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
(๑๘)การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  (๒๕) สนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  (๒๗) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  (๒๘) จัดท ากิจการอื่นใด
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จึงได้จัดท า โครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดล าพูนได้รักษาศีล 5 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และให้ประชาชนจังหวัดล าพูนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งเป็นการเผยแผ่หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาให้ 
ประชาชนในจังหวัดล าพูนและจังหวัดใกล้เคียงเห็นถึงความส าคัญของการรักษาศีล 5 และเตรียมพร้อม
สู่การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่ยั่งยืนสืบไป 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดล าพูนได้รักษาศีล 5 ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนจังหวัดล าพูนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา  
  3.3 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแผ่หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาให้ประชาชน
ในจังหวัดล าพูน และจังหวัดใกล้เคียงเห็นถึงความส าคัญของการรักษาศีล 5  

3.4 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่ยั่งยืน รุ่งเรืองและร่มเย็นสืบไป 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทั่วไปในจังหวัดล าพูน   
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดล าพูน 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการเนินงาน และเตรียมการจัดงาน 
  6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานได้แก่ วัด ผู้น าชุมชน 
วิทยากร ฯลฯ 
  6.3 จัดกิจกรรมฝึกอบรม การรักษาศีล 5 โดยเชิญพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัด
ล าพูน หน่วยงานส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดล าพูน  
  6.4 ลงพื้นที่เพ่ือติดตามและประมวลผลการด าเนินกิจกรรม 
  6.5 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
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7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
  

ที ่ กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติด าเนิน
กิจกรรม 

            

2. ด าเนินการตาม
กิจกรรมใน
โครงการธรรม
สัญจร  

            

3. สรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรม
และติดตาม
ประเมินผล 

            

 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 50,000.-  
งบด าเนินงาน 
-  ค่าตอบแทน 
-  ค่าใช้สอย 
-  ค่าวัสดุ 
-  ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
-  ค่าครุภัณฑ์ 
-  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน  

 
 

50,000.- 

 

 
 
 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 

มีการจัดกิจกรรมหมู่บ้านศีล 5       
อย่างต่อเนื่อง 
 

กิจกรรม 1 1 1 1 1 

 
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 8 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ  : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูนตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ภายใต้กิจกรรม “ค่ายแกนน าดีศรีล าพูน” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

(2.1)  อ านาจหน้าที่: (ระบุเช่น กฎหมายจัดตั้ง  พรบ. กฎหมายอื่นๆ) 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระของชาติ รัฐบาลให้ความส าคัญกับการก าหนดกรอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)ทั้งนี้แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งประเทศไทยยังคงประสบปัญหาที่ส าคัญ คือ ปัญหา
การเสพและการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการที่ยังไม่มี
มาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมท่ีดี การแพร่ระบาดในหมู่บ้านชุมชน ซึ่งน ามาสู่ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั่วไป ปัญหายาเสพติดจึงยังคงเป็นปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขเป็น
เรื่องด่วน การใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยให้
มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร
ซึ่งปัจจัยที่จะมีส่วนให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินการคือ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

 

(2.2)  ข้อปฏิบัติ : (ระบุความเชื่อมโยงสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์อบจ.และ
เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์อบจ.หน้า, ข้อ) 

      โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25 60 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หน้า 1 37 ข้อ 0 2 มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พ.ศ.25 60– 2563 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชน
บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน แนวทางท่ี 3 แนวทางการเสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่าเทียม
ในสังคม รายการที่ 8 หน้า 98 
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 (2.3)   สรุปสาระส าคัญ 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบ และเป็นภัยต่อความม่ันคงของประเทศ 

เป็นปัญหาที่ทุกคน ทุกฝ่ายในสังคม จะต้องผนึกก าลังและบูรณาการร่วมกันในการป้องกัน  
เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้วยความเข้มแข็ง จริงจังและต่อเนื่อง โดยมีกรอบทิศทางแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีจุดมุ่งหมายคือลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
และน าคนออกจากวงจรการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมและประชาชนสามารถลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคมโดยรวม 
โดยการผนึกก าลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนในสังคมที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดล าพูนให้เป็นไปอย่างเข้มข้นและ
ต่อเนื่อง โดยวางเป้าหมายที่จะควบคุมและลดปัญหายาเสพติดภายในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม มีการ
ด าเนินงานในเชิงคุณภาพ รวมทั้งขจัดเงื่อนไขทางสังคมที่มีส่วนท าให้สถานการณ์ยาเสพติดมีความ
รุนแรงให้หมดสิ้นไป สามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างเบ็ดเสร็จ ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจึงได้จัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  

     

(2.4)   เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ 
                 ในสภาพสังคมปจัจบุนั คนไทยยงัไม่สามารถสร้างพ้ืนฐานในการคิด สร้างวธิีการ

เรียนรู้ให้มีทักษะในการจัดการ และทักษะในการด าเนินชีวิต จึงไม่สามารถเผชิญปัญหาสังคม และ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดพฤติกรรมในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
การเรียน ความประพฤติ ความรับผิดชอบ การมีวินัยในตนเอง ตลอดจนปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหา
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาค่านิยมที่ผิด เป็นต้น นับวันปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
เนื่องจากเด็กและเยาวชนเห็นแบบอย่างพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จากสื่อต่างๆ และจากระบบการ
เลียนแบบ ท าให้ค่านิยมในการท าความดีของสังคมท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน กลายเป็น
เรื่องแตกต่าง แปลกแยกจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ถ้าเด็กและเยาวชนคนใดท าความดีจะเป็น
ผู้ต่างจากคนอ่ืนในสังคมโดยสิ้นเชิง  

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องให้ลงลึกถึงกลุ่มเยาวชนที่มีความเสี่ยงใน
สถานศึกษา  รวมทั้งกลุ่มชมรมกล้าดีศรีล าพูนให้ได้รับการฝึกอบรม เกิดองค์ความรู้ สามารถป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน ทั้งยังสามารถร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรมในด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  โดยศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด(ศ พส.อบจ. ลพ) ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเพื่อน
คุณธรรมจังหวัดล าพูนวัดแม่สารป่าขามและชมรมกล้าดีศรีล าพูน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของเยาวชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด การรู้โทษที่ร้ายแรงของสิ่งเสพติดและสุดท้าย
ขาดไม่ได้คือการรู้จักการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด  ปลูกฝังอุดมการณ์ในการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีภาวะผู้น า คิดเป็น ท าเป็น และแก้ไขปัญหาเป็น จึงได้จัดโครงการ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดภายใต้กิจกรรม “ค่ายแกนน าดีศรีล าพูน”ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพพลังเครือข่ายครูอาสา/เครือข่ายเยาวชนกล้าดีศรีล าพูน 

ในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคมอันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะ และฝึกประสบการณ์การท างานเป็นทีม  
                     3.3 เพ่ือขยายผลในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติได้จริง             
ในชีวิตประจ าวันของเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จ านวนทั้งสิ้น 160 คน 

1. แกนน าเยาวชนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  จ านวน 10 คน  

2. แกนน าเยาวชนโรงเรียนทุ่งหัวช้างวิทยาคม  จ านวน 10 คน  

3. แกนน าเยาวชนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม  จ านวน 10 คน  

4. แกนน าเยาวชนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  จ านวน 10 คน  

5. แกนน าเยาวชนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม   จ านวน 10 คน  

6. แกนน าเยาวชนโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร  จ านวน 10 คน  

7. แกนน าเยาวชนโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา  จ านวน 10 คน  

8. แกนน าเยาวชนโรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม   จ านวน 10 คน  

9. แกนน าเยาวชนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จ านวน 10 คน  

10. แกนน าเยาวชนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา   จ านวน 10 คน  

11. แกนน าเยาวชนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม  จ านวน 10 คน  

12. แกนน าเยาวชนโรงเรียนป่าซาง    จ านวน 10 คน  

13. แกนน าเยาวชนโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม   จ านวน 10 คน  

14. แกนน าเยาวชนโรงเรียนวชิรป่าซาง   จ านวน 10 คน  

15. แกนน าเยาวชนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ านวน  10 คน  

16. พระธรรมวิทยากร/วิทยากร, ครูที่ปรึกษาชมรมกล้าดีศรีล าพูน, เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน, ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 5, ศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดแม่
สารป่าขาม      จ านวน  10 รูป/คน    

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เป็นการฝึกอบรมและประชุมสัมมนานอกสถานที่ภายในพื้นที่จังหวัดล าพูน 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการเสนอและขออนุมัติโครงการ 

6.2 ประสาน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมรวมทั้งก าหนดการ
ฝึกอบรม 

6.3 ด าเนินโครงการฝึกอบรม ฯ 
6.4 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ให้ผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนทราบ 
 

7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 50,000 - 
งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจ่ายอื่น 

 
 - 

50,000 
 - 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 

 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
มีภาวะของการเป็นผู้น า คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม รู้และตระหนักใน
คุณค่าแห่งชีวิต เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเกิดแกนน าที่ท างานเป็นพลังเครือข่ายใน
การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ทั้ง 15 โรงเรียน/สถานศึกษา ร่วมกับหน่วยงาน/
องค์กรภาคีเครือข่ายภายในพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างยั่งยืน 
   
   

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 9 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ  : กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจาก
การทุจริต 
 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ

บริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่
ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจะต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้วยการก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 
และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ
โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้ทุกส่วนราชการ
ยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบัติ 
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3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดล าพูนด้วยการก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต และจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 
 4.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
  6.2 รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการที่เก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 6.3 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 6.4 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 6.5 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  6.6 รายงานผลการด าเนินงาน  

 
7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 
 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ   
 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ผลผลิต  
         - มีประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตอย่างน้อย 
1 ฉบับ 
          - มีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจ านวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์  
          - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนมีความโปร่งใส 
สามารถป้องกันการทุจริตได ้
         - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนได้  
 
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 10 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ :  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับมาตรการ
ทางการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มีนโยบายในการพัฒนาระบบราชการ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร และบริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส เพ่ือให้การบริหารราชการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนามาตรการทางการบริหารและคุณภาพ
การให้บริการประชาชน การปรับบทบาทภารกิจ การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ให้มีความรู้     
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีจะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยองค์กรต้องมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและถูกต้องเหมาะสมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพ 
  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จึงได้จัดท าโครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับมาตรการทางการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนโดยจัด
ประชุมสัมมนา ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ์และกฎหมายที่ได้จัดท าเป็น
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความโปร่งใสในการด าเนินงานต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือซักซ้อมและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรการทางการ
บริหารของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 3.2 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

 3.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความโปร่งใส มีมาตรฐาน และ
ปราศจากการคอร์รัปชั่น  

 3.4 เพ่ือสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการการเมือง และบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนที่มีต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและสังคม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
 



6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการประชุมสัมมนาฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 
  6.2 จัดเตรียมเอกสาร และเนื้อหาของการประชุมสัมมนาฯ ก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประชุมสัมมนา 
  6.3 ประชุมสัมมนา และระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสังกัด 
  6.4 เผยแพร่คู่มือมาตรการทางการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
ให้แก่บุคลากรในสังกัดทุกคน 
  6.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 

 
7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.25 60 - 2564 
 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  10.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 
  10.3 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  10.4 การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 11 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  มาตรการทางการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มีนโยบายในการพัฒนาระบบราชการให้มีความ
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่ยังไม่มีเครื่องมือในการบริหารราชการที่ชัดเจน ประกอบกับบุคลากรใน
สังกัดประสบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เนื่องจากไม่ได้รับทราบระเบียบ ประกาศ
หลักเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆที่เป็นปัจจุบัน จึงไม่สามารถจัดท าบริการสาธารณะที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจึงได้จัดท า มาตรการทางการบริหารของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนโดยระบุแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆ มาตรฐานการ
ให้บริการแก่ประชาชน และเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดได้แสดงความคิดเห็นก่อนจะน ามาบังคับใช้
ร่วมกัน เพ่ือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในสังกัด พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน และ
ป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนมีแนวทางที่ชัดเจนและ
ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
  3.3 เพ่ือหามาตรการในการด าเนินการและปรับปรุงวิธีการท างานให้มีความถูกต้อง
เหมาะสม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  - หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป  ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
 
6.  วิธีด าเนินการ 
  1) ประชุมวางแผนและหาแนวทางการป้องกันการทุจริตและการให้บริการประชาชน 
  2) รวบรวมระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ์ กฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
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  3) จัดท ามาตรการการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต เช่น การบริหารงานบุคคล การด าเนินการทางวินัย มาตรฐานการ
ให้บริการ การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานฯลฯ 
  4) รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน        
ก่อนประกาศใช้บังคับ 
  5) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท าคู่มือดังกล่าวเสนอผู้บังคับบัญชา 
  6) จัดท าโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับมาตรการทางการบริหารของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  7) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนประกาศใช้มาตรการทางการบริหาร      
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดทราบและ     
น าไปปฏิบัติ 
 
7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560– 2564 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
   10.2 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย และมีแนวทางท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
  10.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนสามารถปรับปรุงการท างานให้มีความถูกต้อง
เหมาะสม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 12 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ  : กิจกรรมมอบรางวัลคนดีศรี อบจ.ล าพูน ให้แก่ผู้ที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านครองตน ครองคน ครองงาน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการมีสาเหตุส าคัญมาจาก
พ้ืนฐานทางจิตใจของบุคลากรที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม สภาพแวดล้อมและค่านิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน ดังนั้น การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างจิตส านึกในการกระท า
ความดี รู้จักการให้ การเสียสละ มีจิตอาสา ชื่อสัตย์ สุจริต และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อันจะน าไปสู่การ
สร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจึงได้จัดกิจกรรมคัดเลือกให้รางวัลกับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติ
เป็นตัวอย่างต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อให้
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างต่อไป 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างท่ีดีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูนเป็นประจ าทุกปี 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างท่ีดี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 6.2ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินและการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็น
แบบอย่างที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างท่ีดี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 6.4 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การประเมินและการคัดเลือกให้ทุกส่วนราชการทราบ  
  6.5 สรุปผลการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 
7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 
 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ   
 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ยึดมั่น
และปฏิบัติตนเป็นคนดี 
 
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 13 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
และมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ 
หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใส
และสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จึงมีมาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมี
หน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
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6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี 
หรือคณะท างาน LPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 
7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ   
 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 14 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ  : โครงการ “เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมและ
โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน”  
 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจ
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้จังหวัดและหน่วยงานในสังกัด มีการด าเนินการด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการข่าวสาร อย่างมีระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจต่อสื่อมวลชนและประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของกระทรวงมหาดไทย  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้มีนโยบายขับเคลื่อนล าพูนให้เป็นนครแห่งทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน น าเอาวัฒนธรรมมาเป็นทุน ด าเนินงานขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 58 แห่ง และชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นเตรียมเมือง ขั้นแต่งเมือง และข้ันเปิดเมือง โดยในปี 2559 – 2560 ได้วางแผนการด าเนินงาน 
“เปิดเมืองเล็ก” เพ่ือเป็นการกระตุ้นและทดสอบความพร้อมของพ้ืนที่ในการเก็บเก่ียวรายได้
การด าเนินงาน ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ก่อเกิดเป็น นวัตกรรม ใหม่ ภายใต้ชื่อ “วิถีครูบา
งานหน้าหมู”่ น าหลักสามัคคีธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัย มาปรับใช้ในการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด
ล าพูน หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน ผู้น าท้องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่าย 
องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน กล่าวคือร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทุน
ร่วมพัฒนา ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมดูแลรักษา  
  ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ จึงมีความส าคัญ อย่าง มากที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์
องค์กร ประชาชนเกิดการรับรู้ มีความ เข้าใจอันดี ในบทบาท อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขและ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน อันจะส่งผลให้การด าเนินงานกิจกรรม โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจึงได้จัดท าโครงการ “เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมและโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน” ขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานตามนโยบายและภารกิจ ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจบทบาทและ
ภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนมากยิ่งขึ้น 

 3.2 เพ่ือเผยแพร่ภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน กับประชาชน 

 3.3 เพ่ือเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม กิจกรรม ตามวิสัยทัศน์ “ล าพูน นครแห่งทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน” และแนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทาง “วิถีครูบา งานหน้าหมู่” 

 3.4 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่พักโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของจังหวัดล าพูน ให้นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ
ได้รับทราบ 

 3.5 เพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การท างานแบบมีส่วนร่วม  
สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล าพูน ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมแรง
ร่วมใจกันประชาสัมพันธ์จังหวัดล าพูนให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปในจังหวัดล าพูน จังหวัดใกล้เคียง 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติ โครงการ “เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมและโครงการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน”  
  6.2 ประสานหน่วยงาน ส่วนราชการภายในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูนจัดเตรียมและรวบรวมเนื้อหา กิจกรรม โครงการ 
  6.3 ด าเนินการตามแผนงาน โดยเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
โครงการ สถานการณ์ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
  6.4ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 

6.5 การสรุปผล ติดตามผล และประเมินผลการด าเนินงาน  เพื่อน าไปใช้ในปรับปรุง
แผนงานประชาสัมพันธ์ในปีต่อไป  

  
7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน5,000,000.- บาท (-ห้าล้านบาทถ้วน-)  

 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  

ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ พ.ศ.2560 พ.ศ 2561 พ.ศ.2562 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ 
อบจ.ล าพูน  

(คน ) 200,000 300,000 400,000 

จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาในจังหวัดล าพูน 

(คน ) 5,000 10,000 15,000 

 
   

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 15 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : โครงการประชุมประชาคมและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
2. หลักการและเหตุผล 

(2.1) ที่มา : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ.2548ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้2 ประเภทคือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนระยะยาวและ แผนพัฒนา
สามปี ซึ่งเป็นแผนระยะสั้น ที่จะต้องมีการทบทวนและจัดท าทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และจะต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณ
ประจ าป ี
  (2.2) สรุปสาระส าคัญ :การจัดท าแผนพัฒนาสามปีนั้นจะต้องจัดท าเป็นประจ าทุกปี
โดยมีขั้นตอนคือการเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาสามปีการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการ
เก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนในปัจจุบันและการก าหนดประเด็นในการพัฒนาการก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท ารายละเอียดโครงการ /กิจกรรมการพัฒนา เน้นการจัดท าและศึกษารายละเอียดของ
โครงการ /แผนงานที่จะด าเนินการในปีแรกของแผน พัฒนาสาม ปี ให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อไปได้ โดยมีห้วงระยะเวลาในการด าเนินการโดยสรุป ดังนี้ 

 1. การจัดประชุมผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและพิจารณาน าข้อมูลที่ได้จาก
การจัดประชุมประชาคมมาสังเคราะห์และวิเคราะห์ เพื่อก าหนดเป็นประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ  

 2. คณะกรรมการประสานแผนฯระดับจังหวัด ประชุมเพ่ือพิจารณาบูรณาการโครงการ
ของเทศบาล/อบต.ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือขอรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามปีของ
อบจ.ล าพูนโดยจัดท าเป็นบัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แจ้งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องทราบ 

 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนพิจารณาร่างแผนฯ
โดยในการจัดท าร่างแผนฯต้องด าเนินการลงพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
และในกรณีการจัดท าโครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ า ต้องน าพิกัดทางภูมิศาสตร์เป็น
องค์ประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีด้วย 
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 4. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนพิจารณาน าโครงการ(ของเทศบาลและอบต.)ที่

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด มาบรรจุในร่างแผนพัฒนาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

5. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒน าท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 17ประกอบกับคณะผู้บริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน สามปีขึ้น เพื่อ รับฟังความคิดเห็น รับทราบ
ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัดล าพูน ทั้ง 8 อ าเภอต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการรับฟังความคิดเห็นและรับทราบข้อมูลปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในจังหวัดล าพูน  

3.2เพ่ือรวบรวมข้อมูลและปัญหา ความต้องการของประชาชนในจังหวัดล าพูน 
ส าหรับเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนสามปี 

3.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
3 ปี  
  3.4เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนสามปี  

3.5เพ่ือให้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน สามปี มีจุดมุ่งหมายและ
แนวทางของการพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นระบบสามารถสนองตอบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาจังหวัดล าพูนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จ านวน 7 คน 
2. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดล าพูน จ านวน 21 คน 
3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จ านวน 21 คน 
4.หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัดและอ าเภอที่เก่ียวข้อง จ านวน 80 คน  
5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จ านวน 24 คน 
6.ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน จ านวน 57 คน 
7.ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน คณะผู้ประสาน

แผนการพัฒนาศักยภาพระดับหมู่บ้าน/ชุมชนจังหวัดล าพูน จ านวน 5,920 คน 
8. ผู้แทนประชาคม/ประชาสังคม กลุ่มพลังมวลชน ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ

ในจังหวัดล าพูน จ านวน 80 คน 
9. ปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ล าพูน จ านวน 20 คน    
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในจังหวัดล าพูน  
 

6. วิธีด าเนินการ 
เป็นการประชุมประชาคมท้องถิ่นนอกสถานที่ระดับอ าเภอจ านวน 8 ครั้งใน 8 อ าเภอ

ของจังหวัดล าพูน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นจังหวัดล าพูนเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน สามปี
ต่อไป 

 
7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ทั้งนี้ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 654,000 - 
งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจ่ายอ่ืน 

 
- 

654,000 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 

 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
มีการประชุมประชาคม
และประสานแผนพัฒนา
อย่างต่อเนื่องทั้ง 8 อ าเภอ 

กิจกรรม/
ครั้ง 

654,000 654,000 654,000 654,000 654,000 

  
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 16 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ :  กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดล าพูน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มีนโยบายในการบริหารราชการให้เกิดความ
โปร่งใส โดยการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานต่างๆ ซึ่งการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ถือเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญ เป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานได้โดยตรงผ่านช่องทางต่างๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนได้จัดไว้ เพ่ือที่จะได้แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน และปรับปรุงระบบวิธีการท างานให้มีความถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของหน่วยงานภายนอกและประชาชนในจังหวัดล าพูน 
  3.2 เพ่ือแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 
  3.3 เพ่ือหามาตรการในการด าเนินการและปรับปรุงวิธีการท างานให้มีความถูกต้อง
เหมาะสม 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป 

 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดล าพูน  
 
6.  วิธีด าเนินการ 
  การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าทุจริต โดยมีแนวทางดังนี้                         
  - จัดให้มีช่องทางให้ผู้ติดต่อ หรือ ผู้เข้ารับบริการ ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องร้องเรียน    
แจ้งเบาะแสการกระท าทุจริตเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าทุจริตได้ง่าย ดังนี้                                      
  1) ตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
  2) แจ้งผ่านทาง Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
http://www.lamphunpao.go.th 
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  3) หน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โดย
สามารถร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และปรึกษาปัญหากฎหมาย ฝ่ายวินัย
และส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  4) ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดล าพูน 
  5) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และสื่อสังคมออนไลน์ 
เช่น facebook,line 
 
7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564  

 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 หน่วยงานภายนอกและประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางในการร้องเรียนหรือ
แจ้งเบาะแสในการกระท าทุจริตได้ง่ายขึ้น 
  10.2 เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ การท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  10.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนสามารถปรับปรุงการท างานให้มีความถูกต้อง
เหมาะสม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 17 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ :  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์รับทราบ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอน
เรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องเรียนรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจาก
หน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ
ส่งเสริมภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป 

 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดล าพูน  
 
6.  วิธีด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ แจ้งผู้ร้องเรียนรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 
7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564  

 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์  
 
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 18 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ  : โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Centerขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 (2.1) ที่มา : นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ด้านการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือความเข้มแข็งของสังคม และการสร้าง
พลังในการพัฒนา โดยส่งเสริมการท ากิจกรรมในลักษณะพหุภาคี ให้หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวมและพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนมีการร่วมกลุ่มและ
มีส่วนร่วมเพ่ือด าเนินการพัฒนาชุมชนของตนเองตามความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 

(2.2) สรุปสาระส าคัญ: 
สภาพปัญหา/ความต้องการ: ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่นหรือ Clinic Center จัดตั้งขึ้นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท.โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมและแบ่งปันความรู้ระหว่างส่วนราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้
ข้อเสนอแนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ในลักษณะเครือข่าย  โดยมี
หน้าที่ในการประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประสานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะเพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความรู้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกภาคส่วนและด าเนินการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์และส่งเสริม
การเพ่ิมประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น และภาคประชาชนในทุกระดับ มีความส าคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สังคมขาด
ความสามัคคี มีความแตกแยก ซึ่งโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น( Clinic Center) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจะกระจาย
การพัฒนาให้เกิดความเสมอภาคและครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ และมุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน  
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 3.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนรู้ร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
ร่วมกันของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น    
  3.3 เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 

 3.4 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

3.5 เพ่ือให้ผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐาน 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 3.6 เพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และ
หน่วยงานทุกภาคส่วน 

 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

สถานศึกษา กลุ่มองค์กร  ประชาชนในจังหวัดล าพูน 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

ในการพัฒนาท้องถิ่นหรือClinic Center ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จากหน่วยงานทุกภาคส่วน
ในจังหวัดล าพูน 

 6.2 จัดท าแผนปฏิบัติการ การด าเนินโครงการและการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในจังหวัดล าพูน   

 6.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการประสานงานการ
พัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยการจัดเวทีสาธารณะ แสดงความคิดเห็น หรือการ
สร้างแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงการด าเนินการอื่นใดท่ีเป็น
ประโยชน์และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 

 6.4 สรุปผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการในภาพรวม 
 

7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 2,000,000 - 

งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจ่ายอ่ืน 

 
- 

2,000,000 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 

 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดกิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการประสานงานการพัฒนาท้องถิ่น 
ร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยการจัดเวทีสาธารณะ แสดงความคิดเห็น หรือการสร้างแหล่งเรียนรู้
และเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
  
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 19 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ :  โครงการตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ
ต่อฝ่ายบริหารอย่างเท่ียงธรรม และเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความม่ันใจต่อความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน การป้องกันทรัพย์สิน ความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  การปฏิบัติงานในฐานะผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2545 ซึ่งงานตรวจสอบภายในไม่ใช่เป็นการท าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ว่าตรงตาม
เอกสารหรือตามนโยบายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้หรือไม่เท่านั้น และไม่ใช่เป็นงานค้นหาการทุจริต
แต่เป็นการป้องกันการทุจริต และค้นหาข้อบกพร่องของระบบงาน ว่ามีจุดใดท่ีเป็นช่องทางให้เกิดการ
รั่วไหล หรือปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ล่าช้า พร้อมทั้งพยายามแก้ไขให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน   
จึงมุ่งช่วยฝ่ายบริหารให้ด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้งานประสบความส าเร็จ เป็นการเพ่ิม
คุณค่าให้กับองค์กร ( Value Added) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ของระบบการบริหารจัดการที่ดี 
(Good Governance) ดังนั้น ผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับภารหน้าที่ของทุกหน่วยรับตรวจในองค์กร กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบ โดยที่หน่วยตรวจสอบ
ภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน อยู่ในโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน โดยขึ้นตรงกับปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน (ในฐานะผู้บริหารงานประจ า) โดยตรง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิคและ
วิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสมโดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  3.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงินการพัสดุและ
ทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆขององค์ การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ให้เป็นไปตามนโยบาย
กฎหมายระเบียบข้อบังคับค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความ
ปลอดภัยของทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ประหยัด 
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  3.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้การปฏิบัติงานตาม  (1) และ (2) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น
รวมทั้งเสนอแนะเพ่ือป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สิน
ต่างๆขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  3.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ /หรือระเบียบข้อบังคับค าสั่งที่
ทางราชการก าหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับนโยบาย 
  3.5 ติดตามผลการตรวจสอบเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามท่ีผู้ตรวจสอบภายใน
เสนอแนะ 
  3.6 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดล าพูนมีความโปร่งใส
ถูกต้อง ตรวจสอบไดแ้ละเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและ
ผู้ตรวจสอบซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  หน่วยรับตรวจ จ านวน 12 หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย 
  1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  2) กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  3) กองแผนและงบประมาณ 
  4) กองคลัง 
  5) กองช่าง  
  6) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7) กองพัสดุและทรัพย์สิน 
  8) กองการเจ้าหน้าที่ 
  9) โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 
  10) โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 
  11) โรงเรียนบ้านป่าแป๋ 
  12) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

-3- 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การตรวจสอบภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545  โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือน
กันยายน และเม่ือได้รับอนุมัติแล้วให้ส่งส าเนาแผนดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ 
  6.2 แจ้งหน่วยรับตรวจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ปรับปรุงค าสั่ง
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ภายในหน่วยรับตรวจให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการ แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนให้เป็นปัจจุบัน 
  6.3 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ต ามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  6.4 ด าเนินการออกตรวจปฏิบัติการ ตามแผนการตรวจสอบภายใน โดยรายงานผล
การปฏิบัติการตรวจของหน่วยรับตรวจให้ผู้บริหารทราบภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุก 2 เดือน 
หรือกรณีที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการ
ตรวจสอบทันที 
 
7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
และป้องกันการทุจริตได ้
  10.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มีผลการปฏิบัติงานด้วยความ ถูกต้องและ
เชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
  10.3 ให้ การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งมตคิณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
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  10.4 หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุง
แก้ไข การบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 20 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ :  กิจกรรมการร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มีนโยบายในการส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภายนอกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐ และพัฒนา
ระบบการบริหารราชการให้มีความโปร่งใส โดยเพิ่มบทบาทหน้าที่ให้กับประชาชน ให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของตนเองและชุมชน รับทราบบริบทของท้องที่ตนเอง ระดมความคิดเห็นและช่วยกันแก้ไข
ปัญหา ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูนจึงได้จัด กิจกรรมการร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูนโดยการส ารวจความพร้อม ส่งเสริมความรู้ และเข้าร่วมตรวจสอบ เพื่อเปิดโอกาสให้
หน่วยงานภายนอกและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างถูกต้องเหมาะสม และส่งเสริมระบบการ
บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน การด าเนินงานขององค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดล าพูน 
  3.3 เพ่ือหามาตรการในการด าเนินการและปรับปรุงวิธีการท างานให้มีความถูกต้อง
เหมาะสมเหมาะสม 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป 

 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1 ส ารวจความพร้อมของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ
ต่อระเบียบและข้ันตอน บทบาทหน้าที่ของตนเองในการร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการ
แจกแบบสอบถามให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  6.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน และบทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนในการเข้ามาเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
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  6.3 แจ้งประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาผู้แทนชุมชน
หรือประชาชนที่มีความรู้หรือประสบการณ์เก่ียวกับงานนั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  6.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนพิจารณาแต่งตั้งประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 

 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาชน โดย
ประชาชนได้รับทราบการด าเนินงานในพ้ืนที่ของตนเอง 
  10.2 ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
ได้โดยตรง และเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  10.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนสามารถปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการท างานให้
ตรงกับความต้องการของประชาชนได้ 
 
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 21 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ  : โครงการฝึกอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

 (2.1) อ านาจหน้าที่ : (ระบุเช่น  กฎหมายจัดตั้ง  พรบ.กฎหมายอื่นๆ) 
  ด้วยปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง การปกครอง ได้
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่น ต้องมีการปรับเปลี่ยน
แนวคิด วิสัยทัศน์และรูปแบบการบริหารในการที่จะด าเนินงานต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และท าให้
หน่วยงานมีความเข้มแข็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นสถาบันหลักท่ีส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
เพราะเป็นองค์กรพัฒนาโดยตรงควบคุม ดูแลใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้า ในการ พัฒนา
บุคลากรที่เป็นผู้น าท้องถิ่นให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม การมีมนุษย์สัมพันธ์และ การ
ให้บริการที่ดี จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ ความส าเร็จในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น ผู้น า
องค์กรท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้น าที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีวุฒิภาวะ
ต่างกัน เช่น ต่างเพศ ต่างวัย ต่างระดับการศึกษา ต่างศักยภาพทางปัญญา และประสบการณ์การ
ด าเนินการร่วมกันอาจเป็นปัญหาอยู่บ้าง ดังนั้น โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้จึงเป็นโครงการหนึ่งที่หวังที่
จะให้เกิดการสร้างความเข้าใจ สร้างสัมพันธภาพและสร้างศักยภาพในการท างานร่วมกันอย่างถูกต้อง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ต่อสังคมอย่างจริงจัง และเพ่ือสร้างพลังให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพโดยมีประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายส าคัญ 

 ( 2.2) ข้อปฏิบัติ : (ระบุความเชื่อมโยงสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์อบจ.และ
เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์อบจ.หน้า, ข้อ) 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนที่ 8 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- แนวทางท่ี1 แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ( 2.3) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ : เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ได้

เกิดการสร้างความเข้าใจ สร้างสัมพันธภาพและสร้างศักยภาพในการท างานร่วมกันอย่างถูกต้อง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ต่อสังคมอย่างจริงจัง และเพ่ือสร้างพลังให้การปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพโดยมีประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายส าคัญ 

    (2.4)เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ 
 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน      ในด้านต่างๆ 
ทั้งในด้านความรู้ ควบคู่ไปกับด้านคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาด าเนินงานให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลประโยชน์อันจะเกิดกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  3.2 เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  3. 3เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หารือแนวทางการด าเนินงานให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ระเบียบ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือผลประโยชน์อันจะเกิดกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง 
 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ 

 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรม 
6.2 ส ารวจความต้องการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนในการเข้า

รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว 
6.3 ประสานงาน กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือจัดส่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนในการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรนั้นๆ  
6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในการเข้ารับการฝึกอบรม 

 
7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 600,000 - 

งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจ่ายอ่ืน 

 
- 

600,000 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 



 
 

-3- 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
จ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูนที่ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

จ านวนครั้ง
ของการ 

เข้ารับการ
อบรม 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

  
 

****************************** 



 
 
 

ล าดับที่ 22 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ :  กิจกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน( MOU)ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆด้านในภาพรวมครอบคลุมพื้นที่และประชาชนทั้ง
จังหวัดและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่นอีกท้ังประสานและให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ตามอ านาจหน้าที่มาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 และ
ความตามข้อ 1 และข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพ่ือบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่นแบบการมีส่วนร่วม กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในฐานะ ผู้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และผู้น าท้องที่(ก านัน)ในฐานะผู้แทน
ประชาชนในระดับพ้ืนที่  ตามแนวทางรอยวิถีแห่งศรัทธาของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา แบบ
“หน้าหมู”่ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ ร่วมกันคิด ร่วมทุน ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากรสรรพก าลังเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และทันต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดล าพูนให้เจริญยิ่งๆข้ึนไป 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการพัฒนาท้องถิ่น
และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจึงได้
จัดท ากิจกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU)ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูนขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากรสรรพก าลังเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
  3.2เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและทันต่อปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
  3.3 เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตในการพัฒนาท้องถิ่น 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน( MOU)ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้น าท้องที(่ก านัน) ทั้ง 3 ฝ่าย 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 การจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน( MOU)ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด
ล าพูน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
 
6.  วิธีด าเนินการ 

เป็นการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน( MOU)ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งและผู้น าท้องที(่ก านัน)ทุกต าบลในจังหวัดล าพูน โดยได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนตกลงจะด าเนินการ ดังนี้ 
1.1 ก าหนดกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการร้องขอ/ร้องเรียนจากประชาชนผ่านทาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และมี
ข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนตามท่ีก าหนด 

1.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่จ าเป็นในการก่อสร้างตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่(ปร.4,ปร.5) 

1.3 ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุนบุคลากร เครื่องจักรกล ในกรณีที่การ
ด าเนินงานตามโครงการมีปัญหา อุปสรรคหรือต้องการความช่วยเหลือ และติดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และรวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท าระบบฐานข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงจะด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในพ้ืนที่ ในการส ารวจตรวจสอบสถานที่ด าเนิน
โครงการการส ารวจออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเป็นโครงการที่เกิน
ศักยภาพและไม่มีงบประมาณเพียงพอ เป็นความเดือดร้อนของประชาชน และการจัดท ารายละเอียด
แจ้งประสานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนทราบ  

2.2 การสมทบวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับใช้กับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน การควบคุมการก่อสร้างหรือการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการรายงานผล
การด าเนินงานโครงการเมื่อแล้วเสร็จให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนทราบ  
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3. ผู้น าท้องท่ี(ก านัน)ในจังหวัดล าพูน ตกลงจะด าเนินการ ดังนี้ 
3.1 เป็นแกนหลักในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กับ

ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการในการร่วมกันคิด ร่วมจัดการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน และแจ้ง
ประสานข้อมูลปัญหาความต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ 

3.2 เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับประชาชนในการด าเนินโครงการ การร่วมกันคิด 
ร่วมกันวางแผน ร่วมสมทบทุน ร่วมแรงงาน ร่วมใจ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามตรวจสอบ จน
โครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
7.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564  

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากรสรรพก าลังเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  10. 2 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและทันต่อปัญหาความต้องการ 
ของประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
  10. 3เป็นการพัฒนาเครือข่ายกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

****************************** 


