
 

            

          

 

 

 

 

            

            

   

 

 

 



      

            

 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

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

ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ไดเห็นชอบยุทธศาสตร      

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอ 

และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวใน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 

ป และแผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 

สํานักงาน ป.ป.ช. จึงขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ตลอดจนแสดงใหเห็นถึง

เจตจํานงทางการเมืองของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยางเห็นรูปธรรม นั้น 

ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 
(พ.ศ.2561 – 2564) ข้ึน เพ่ือใหคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีทุกระดับขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
ใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร อันจะทําใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดลพบุรีสามารถบริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในจังหวัด
ลพบุรี 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  พฤษภาคม  2560 

       
(นางอรพิน  จิระพันธุวาณิช) 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

 



 
คํานํา 

 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลพบุรี ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และเพ่ือใชเปนกรอบในการปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตในองคกร อันจะทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีสามารถบริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในจังหวัดลพบุร ี 

คณะผูจัดทําไดรวบรวมขอมูลแผนงาน/โครงการท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาสี่ปขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลพบุรี รวมท้ังมาตรการตางๆ ท่ีเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต      
มาบรรจุไวในแผนฉบับนี้ ดวยความมุงหวังวา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฉบับนี้ จะมีสวนชวยให
คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอการการทุจริต
อยางเปนรูปธรรม และมีสวนขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับท้ังคณะผูบริหารและ
เจาหนาท่ีทุกระดับ  
  
 
 
 

       องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
             พฤษภาคม  2560        

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2560)  
 



 
 

สารบัญ 
 
           เร่ือง            หนา 

สวนท่ี 1   บทนํา            
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร        1      
2. หลักการและเหตุผล            3        
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน           5    
4. เปาหมาย             5    
5. ประโยชนของการจัดทําแผน           6   

สวนท่ี 2    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ  4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

มิติท่ี 1  การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต         7 
มิติท่ี 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต        11 

 มิติท่ี 3  การสงเสริมบทบาทและมีสวนรวมของภาคประชาชน     14  
 มิติท่ี 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ      16  
  ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

สวนท่ี 3   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปองกันฯ        
มิติท่ี 1  การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต       19 
มิติท่ี 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต        65 

 มิติท่ี 3  การสงเสริมบทบาทและมีสวนรวมของภาคประชาชน   101  
 มิติท่ี 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ    112  
  ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 
ภาคผนวก 

- สําเนาคําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ท่ี 361/2560  เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2560 - 2564      

- สําเนาประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี เรื่อง เจตจํานงสุจริต เสริมสราง
คุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน      
       

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2560)  
 



บทนํา 

 
1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดนําผลการศึกษาวิเคราะห     
ความเสี่ยงของการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินของรองศาสตราจารย ดร. โกวิทย พวงงาม  
ซ่ึงไดทําการศึกษา วิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังประเทศ 
ภายใตบทความเรื่อง “การทุจริตคอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : มาตรการและกลไกการปองกัน” 
โดยผลการศึกษาพบวาการทุจริตในระดับทองถ่ิน นั้น ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ทองถ่ิน ไดแกการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจ
จะมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
ในชุมชนไดมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ิน     
เพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกไดดังนี้ 
1. การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจางและการเงินการคลัง 
สวนใหญพบวากระบวนการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับดานงบประมาณ การ

ทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจางและการเงินการคลัง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินละเลย  
ไมปฏิบัติหรือไมทําตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ และอางวาไมทราบเก่ียวกับเรื่องท่ีมีการใหจัดทํา
และไมจัดทําซ่ึง ดังตัวอยางเชน 

(1) ไมทําทะเบียนยืมเงิน  
(2) ไมทําบัญชีคุมรายรับรายจายพัสดุใหเปนปจจุบัน  
(3) ไมมีการทําหลักฐานในการเบิกจายพัสดุ  
(4) ไมมีการทําการลงบัญชีรายรับรายจาย  
(5) ไมมีการทํารายงานแสดงรายรับรายจายและงบทดลองเปนรายเดือน  
(6) ไมมีการแตงต้ังเจาหนาท่ีตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ และเจาหนาท่ีตรวจสอบ

พัสดุประจําป  
  (7) ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน มีญาติมารับเหมาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด

จางในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากตัวบุคคล  โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ิน 

และสมาชิกสภาทองถ่ินบางสวน มีญาติหรือพวกพองมาเปนผูรับเหมาการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีการเอ้ือ
ประโยชนใหพวกพองหรือกลุมญาติของตัวเอง หรือบางแหงมีเจาหนาท่ีเขาไปเปนผูรับจางกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนเองสังกัดอยู  

3. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากชองวางของระเบียบและกฎหมาย   
ในสวนชองวางของกฎหมายและระเบียบตางๆ มุงวิเคราะหระบบตรวจสอบและระบบ

โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง ซ่ึงระบบการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบไมท่ัวถึง  
4. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดการขาดความรูความเขาใจและขาด

คุณธรรม จริยธรรม   

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.256๑ – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 1 
 



5. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากขาดการประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย  

ในการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ  โดยผูตรวจสอบคือสํานักตรวจเงินแผนดินเพียงหนวยงานเดียว    
มีกําลังคนไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถลงไปตรวจไดทุกพ้ืนท่ีท่ีกระทําไดก็เปนเพียงเปนการสุมตัวอยาง
เทานั้น และการตรวจสอบมักพบวาผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมควบคุมดูแล
เจาหนาท่ีใหปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด และฝายสภาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทําหนาท่ีเปนฝายกํากับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบการทํางานของ
ฝายบริหารของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหถูกตองเหมาะสม เพ่ือประโยชนของประชาชน แตกลับ
พบวาปจจุบันฝายสภาทองถ่ิน โดยสวนใหญกับกลายเปนกลุมเดียวกับผูบริหารทองถ่ิน จึงทําใหสมาชิก
สภาทองถ่ินเขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบผูบริหารทองถ่ินไดนอย 

7. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี อิทธิพล พบวา ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบางแหง ยังมีอิทธิพลหรืออํานาจท่ีสงผลใหเกิดการทุจริตได โดยเฉพาะอิทธิพลและ
อํานาจของฝายการเมืองท่ีครอบงําหรือสามารถใหคุณใหโทษตอเจาหนาท่ีหรือขาราชการทองถ่ิน
ตลอดจนการใชอิทธิพลขมขูหรือกีดกันผูเสนอราคารายอ่ืนๆ การบีบบังคับใหผูมีสวนเก่ียวของตรวจรับ
งานโครงการตางๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในทองถ่ินไมกลาท่ีจะใหการเปนพยานเพ่ือเอาผิดกับ     
ผูทุจริต และสวนหนึ่งวัฒนธรรมท่ีฝงรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เชน ความเกรงกลัวอิทธิพลการ
นับถือผูมีบารมี การสํานึกบุญคุณของผูมีพระคุณ สิ่งเหลานี้ทําใหผูบริหารทองถ่ินใชอํานาจหนาท่ีการงาน  
ในการแสวงหาผลประโยชน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สรุปเปนประเด็น       
ไดดังนี้  

(1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต แตพบวายังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึน
จากการบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะ
ขาราชการระดับสูง    ก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

(2) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม   
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะ
ทําพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

(3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงในท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหลานี้ 

(4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือจัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซ ผลประโยชนทางธุรกิจในบางครั้ง พบวาบริษัทมีการ 
ใหสินบนแกเจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐ รวมท้ัง การจัดซ้ือวัสดุ
ครุภัณฑสํานักงานตางๆ  
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(5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ซ่ึงถือเปนปจจัยหนึ่ง
ท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําให
เจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิมรายไดพิเศษใหกับตนเองและครอบครัว  

(6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการ
เนนเปนพิเศษ ถือเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวาคนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีต้ังมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

(7) มีความนิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความ
ซ่ือสัตยสุจริตเปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ 
ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิต เปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกง
เปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัว
ตอกฎหมายของบานเมือง    

2. หลักการและเหตุผล 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติ     

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป และ
แผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ ๕๐  

สํานักงาน ป.ป.ช. เห็นวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสําคัญยิ่งในการบริหารและพัฒนา
ทองถ่ิน โดยมีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนเครื่องมือกําหนดทิศทางในการบริหารทองถ่ิน ดังนั้น เพ่ือใหการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม       
การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกัน
การทุจริต ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
ตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม สํานักงาน ป.ป.ช. จึงขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3     
ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติ 
ตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได
นั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรม
แตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) 

นางอรพิน  จิระพันธุวาณิช นายองคการบริหารสวนจังหวัดสวนจังหวัดลพบุรี ไดแถลง
นโยบายตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี เม่ือวันท่ี 8 กันยายน  2554 โดยมุงม่ันและตั้งใจท่ี
จะทํางานเพ่ือประชาชนในทองถ่ินใหอยูดีกินดี จะยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยึดหลักการบริหารท่ีสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 นโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ลพบุรี ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ี ขององคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงบัญญัติไวในพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจงัหวัด พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี จะยึดม่ันในระเบียบ กฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ มุงใหเกิดความชอบธรรม ความเท่ียงธรรม ความโปรงใส สอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน และอัญเชิญ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนปรัชญานําทางในการ
พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในจังหวัดลพบุรีอยางยั่งยืน และไดแถลงนโยบายดานการเมือง 
การบริหารและการพัฒนาองคกรวาจะบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล ดวยการเสริมสรางการมีสวน
รวมของประชาชน มุงเนนเพ่ือประโยชนสูงสุดแกประชาชน สรางความโปรงใส ใหบริการแกประชาชน
ทุกระดับอยางเปนธรรมและท่ัวถึง ตรวจสอบได ใหการสนับสนุนและดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของจังหวัดภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด ใหความรวมมือกับประชาชน ชุมชน 
และองคกรทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใหมีความเขมแข็ง และมุงเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินงานตามโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี สนับสนุนและ
สงเสริมมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น และการประพฤติมิชอบท้ังในภาค
การเมืองและภาคราชการ เสริมสรางความรูเก่ียวกับประชาธิปไตย สิทธิและหนาท่ีของพลเมือง และการมี
สวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินเปนไปตาม
เจตนารมณและความตองการของประชาชนอยางแทจริง จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ควบคูกับการพัฒนาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ ท่ียึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” เชื่อมโยงทุกมิติท้ังดานคน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมการเมือง และนําทุนท่ีมีศักยภาพในทองถ่ินมาใชประโยชนอยางบูรณาการและ
เก้ือกูลกัน พัฒนาขาราชการและพนักงานใหมีความรู เพ่ิมทักษะ และประสบการณการทํางานอยางมืออาชีพ
และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ของขาราชการใหมีความตระหนักในความเปนขาราชการท่ีดี ประกอบ
กับองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ไดกําหนดยุทธศาสตเพ่ือการพัฒนาไวดังนี้  
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 วิสัยทัศน (Vision) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
 “ลพบุรีนาอยู” 
 นิยามคําวา “นาอยู” 
 1. มีสุขภาวะท่ีดี 
 2. คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 3. สภาพแวดลอมท่ีดี 
 4. มีเศรษฐกิจแข็งแรง 

 พันธกิจ (Mission)  
 1. พัฒนา/ปรับปรุง/ซอมแซม โครงสรางพ้ืนฐาน 
 2. สงเสริม/สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและการทองเท่ียว 
 3. สงเสริม/สนับสนุน คุมครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 4. สงเสริม/สนับสนุน จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. สงเสริม/สนับสนุน/พัฒนาการศึกษา การสงเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี คนชรา ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและประชาชนท่ัวไป  
 6. สงเสริม/สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 7. สงเสริม/สนับสนุนการมีสวนรวมและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต    
ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564)  องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ข้ึน เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสู
การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางแทจริง  

3. วัตถุประสงค 
 (๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลพบุรี 
 (๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการท้ังฝาย
การเมือง ฝายบริหาร และบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี รวมถึงประชาชนทองถ่ิน 
 (๓) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance)    
 (๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารงาน
ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
 (5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
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4. เปาหมาย
(1) ขาราชการฝายเมือง ฝายบริหาร และบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรมการขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

(2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ และเจาหนาท่ีทุกระดับ 

(3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

(4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลพบุรีท่ีมีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

(5) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

5. ประโยชนท่ีจะไดรับจากการจัดทําแผน
(๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร และบุคลากรขององคการบริหารสวน

จังหวัดลพบุรี รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม 
และอุดมการณในการตอตานการทุจริต จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

(๒) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีสามารถบริหารราชการเปนไปตามบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี มีความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 

(๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการ 
เฝาระวังการทุจริต 

(๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 

(5) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาส 
ในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตนแบบดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความ
ภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

มิติท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

มิต ิ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1.การสราง
สังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกบุคลากร 
ท้ังขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ฝายสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด และฝาย
ประจํา ลูกจางและพนักงาน
จาง 

(1) โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 300,000 300,000 300,000 300,000 กองกิจฯ 

(2) โครงการสงเสริมจริยธรรมขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ อบจ.
ลพบุรี 

937,750 937,750 937,750 937,750 สํานักปลัดฯ 

(3) โครงการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 50,000 50,000 50,000 50,000 หนวยตรวจสอบฯ 

(4) โครงการอบรมปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในองคกร 

100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัดฯ 

1.2 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

(1) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษย 

100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัดฯ 

(๒) โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน  

100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัดฯ 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  (๓) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งสถาบัน

ครอบครัว 

130,000 130,000 130,000 130,000 กองกิจฯ 

(๔) โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (อนุรักษพันธุพืชสมุนไพร) 

120,000 
 

120,000 
 

50,000 50,000 กองชาง 

(๕) โครงการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 กองชาง 

(๖) โครงการศึกษาแนวทางเพ่ือสราง        
องคความรูและจิตสํานึกในการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

70,000 
 
 

70,000 70,000 70,000 กองชาง 

(7) โครงการอบรมเครือขายแหลงทองเท่ียว 
เชิงนิเวศนลุมน้ําปาสัก 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 400,000 กองกิจฯ 

(8) โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 สํานักปลัดฯ 

(9) โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูตาม
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 600,000 กองกิจฯ 

(๑0) โครงการสงเสริมการทําเกษตรแบบยั่งยืน 350,000 350,000 350,000 350,000 กองกิจฯ 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 
 
 

 (11) โครงการสืบสานตามแนวพระราชดําริ 
(แกมลิง) 

1,300,000 
 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 กองชาง 

(12) โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและ
จัดการเลือกตั้ง 

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 กองกิจฯ 

(13) โครงการสงเสริมสิทธิภาคประชาชน 250,000 250,000 250,000 250,000 กองกิจฯ 

1.3 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

(๑) โครงการสงเสริมการเรียนรูรวมกันระหวาง

นักเรียน ครู ผูปกครองในการศึกษาเรียนรู 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 12,000,000 กองการศึกษาฯ 

(๒) โครงการอบรมใหความรูเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 150,000 กองการศึกษาฯ 

(๓) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรุนใหมตาน

ภัยยาเสพติด 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 สํานักปลัดฯ 

(๔) โครงการแกไขปญหาความรุนแรงเด็กและ
สตรี 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 สํานักปลัดฯ 

(๕) โครงการอบรมเสริมสรางคุณธรรมและ

วิธีการดูแลผูสูงอายุใหแกเด็กและเยาวชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 สํานักปลัดฯ 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  (๖) โครงการฝกอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน 200,000 200,000 200,000 200,000 สํานักปลัดฯ 

(7) โครงการสงเสริมการเรียนรูดาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ 

(8) โครงการฝกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูรอน 
(รอนนี้มีกีฬาเพ่ือลูกรัก) 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 กองการศึกษาฯ 

มิติท่ี 1 รวม 25 โครงการ  43,407,750 43,407,750 43,407,750 43,407,750  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 10 

 



มิติท่ี 2 สงเสริมการบริหารราชการเพ่ือการปองกันการทุจริต 
 

มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 
 
 
 

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร 
 
 

(1) กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอการทุจริต
ของผูบริหาร 

0 0 0 0 สํานักปลัดฯ 

(2) กิจกรรมลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความ
รวมมือการปองกันและตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 
มูลนิธิเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 

0 0 0 0 สํานักปลัดฯ 

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

(1) โครงการสํารวจความพึงพอใจของ อบจ. 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัดฯ 

(2) มาตรการ แตงคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน   
เพ่ิมคาจางและเลื่อนคาตอบแทน 

0 0 0 0 สํานักปลัดฯ 

(3) มาตรการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง
ประจาํป 

0 0 0 0 กองคลัง 

(4) กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดาน การ
จัดซ้ือจัดจาง  

0 0 0 0 กองคลัง 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 11 

 



มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  (5) มาตรการ“ควบคุมการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

0 0 0 0 กองคลัง 

(6) มาตรการ “การตรวจสอบ กลั่นกรอง    
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปโดย
คณะกรรมการการคลัง” 

0 0 0 0 กองกิจฯ 

(7) มาตรการใชรถสวนกลางและการควบคุม
การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง 

0 0 0 0 สํานักปลัดฯ 

(8) มาตรการการจัดใหเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลพบุรี เขาพักในบานพักของ
ทางราชการ 

0 0 0 0 สํานักปลัดฯ 

(9) มาตรการการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลพบุรี  

0 0 0 0 สํานักปลัดฯ 

(10) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานคลัง 
และกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี และคาธรรมเนียม 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองคลัง 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 12 

 



มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 2.3 มาตรการการใชดุลย
พินิจและใชอํานาจหนาท่ีให
เปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมือง  ท่ีดี 

(1) กิจกรรมลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 0 0 0 0 สํานักปลัดฯ 

(2) มาตรการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต      
สั่งการ ของปลัด อบจ.  

0 0 0 0 สํานักปลัดฯ 

(3) กิจกรรมการจัดทําปายประชาสัมพันธ
ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

0 0 0 0 ทุกสวน
ราชการ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนท่ี 
ประจักษ 

(2) กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

สํานักปลัดฯ 

2.5 มาตรการจัดการใน

กรณีไดทราบหรือรับแจง

หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

(1) มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ  0 0 0 0 สํานักปลัดฯ 

(2) จัดตั้งศูนยดํารงธรรม อบจ.ลพบุรีและ
มอบหมายการปฏิบัติหนาท่ีประจําศูนยฯ โดย
ภายในศูนยฯ ประกอบดวย ศูนยขอมูลขาวสาร
ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข และศูนย
คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชน 

0 0 0 0 สํานักปลัดฯ 

มิติท่ี 2 รวม 2 โครงการ 9 มาตรการ 7 กิจกรรม 150,000 150,000 150,000 150,000  

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 13 

 



มิติท่ี 3 สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมภาคประชาชน 
 

มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3.การ
สงเสริม
บทบาทและ
มีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน 
 

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(1) โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานของ อบจ. 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 สํานักปลัดฯ 

(2) กิจกรรม “การเผยแพรรายงานผลการ
ประชุมสภา อบจ.ลพบุรี ผานเว็ปไซต บอรด
ประชาสัมพันธ ของ อบจ.ลพบุร ี

0 0 0 0 กองกิจฯ 

(3) กิจกรรม จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของ อบจ. 

0 0 0 0 สํานักปลัดฯ 

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องรองเรียน/
รองทุกขของประชาชน 

(1) จัดตั้งศูนยดํารงธรรม อบจ.ลพบุรี โดย
ภายในศูนยประกอบดวย ศูนยรับเรื่องรองเรียน
รองทุกข ศูนยขอมูลขาวสาร และศูนยคุมครอง
สิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 

0 0 0 0 สํานักปลัดฯ 

(2) โครงการ อบจ.พบประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 สํานักปลัดฯ 

(3) โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน
สีป่ของ อบจ.ลพบุรี 

300,000 300,000 300,000 300,000 กองแผนฯ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 14 

 



มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(1) โครงการอบรมเครือขายสมัชชาภาค
ประชาชนของ อบจ.ลพบุรี 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองกิจฯ  

มิติท่ี 3 รวม 4 โครงการ 3 กิจกรรม 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 15 

 



มิติท่ี 4  เสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4. การ
เสริมสราง
และปรับปรงุ
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

(1) กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาํป 

0 0 0 0 หนวย
ตรวจสอบฯ 

(2) กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน 

0 0 0 0 หนวย
ตรวจสอบฯ 

4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได 

(1) โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานของ อบจ.ลพบุรี (ปรากฏในมิติท่ี 3 
ภารกิจท่ี 3.1 (1) 

0 0 0 0 สํานักปลัดฯ 

(2) กิจกรรม “สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การเขารับฟงการประชุมสภา อบจ.ลพบุรี  

0 0 0 0 กองกิจฯ 
 
 

4.3 การสงเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

(1) กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถ่ินในการฝกอบรม สัมมนา
หลักสูตรตางๆตามแผนการฝกอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน และดําเนินการตามโครงการ 

600,000 600,000 600,000 600,000 กองกิจฯ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 16 

 



มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางๆ รวมถึง
การจัดฝกอบรมกรณีตางๆ หรือโครงการท่ีจัด
โดยองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

     

4.4 เสริมพลังการมีสวน
รวมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพ่ือตอตานการทุจริต 

(1) โครงการสรางจิตสํานึกพลเมือง  500,000 500,000 500,000 500,000 กองกิจฯ 

(2) กิจกรรมจัดตั้งศูนยปองดองสมานฉันท ของ 
อบจ.ลพบรุี 

0 0 0 0  

มิติท่ี 4 รวม 2 โครงการ 5 กิจกรรม 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000  

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 17 

 



สวนที่ ๓



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 1  

ลําดับท่ี 1.1 (1) 

1. ช่ือโครงการ   สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
ปจจุบัน การขาดคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยยังคงเปนปญหาและมีผลกระทบอยางรุนแรง 

กวางขวางตอสังคม รูปแบบของปญหามีความหลากหลายมากข้ึนกวาในอดีตท่ีผานมา สาเหตุสวนหนึ่ง    
มาจากสภาพแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไรพรมแดน การขาดการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของคน  ในสังคมเกิดข้ึนภายในองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน มากบางนอยบาง ไมเวนแมแตแวดวง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไทย 

องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีไดประกาศระเบียบวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2553 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 
2553 โดยประมวลจริยธรรมนี้ จัดทําข้ึนตามเจตนารมณของรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 279 มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการเมืองทองถ่ิน 
ฝายสภาทองถ่ินท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเปนสากล เปนไปตามหลัก
คุณธรรมจรยิธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากประมวลจริยธรรมดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการสงเสริมใหขาราชการการเมืองทองถ่ิน ฝายสภาทองถ่ิน ตลอดจนขาราชการ ลูกจางและพนักงานจาง 
เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนผูมีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักในการ
ใหบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน จึงไดจัดทํา “โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม” ข้ึน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการท้ังในและนอกพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู
และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในการนําไปประยุกตใชกับงานและ
ชีวิตประจําวัน  ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา เสริมสรางการเมืองการบริหารจัดการ
องคกรท่ีดี  

3. วัตถุประสงค
3.1  เพ่ือใหคณะผูบริหาร ท่ีปรึกษา เลขานุการ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีท่ีเขารวมโครงการมีความรู
เรื่องคุณธรรมจรยิธรรม 

3.2  เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดี และมีความรับผิดชอบ 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 เชิงปริมาณ  โดยอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ไดแกคณะผูบริหาร ท่ีปรึกษา เลขานุการ 

ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี จํานวน 80 คน 
4.2  เชิงคุณภาพ  ผูเขารวมโครงการมีระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70  
4.3  เชิงเวลา  ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- พิจารณาตามความเหมาะสม 

6. วิธีดําเนินการ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ  300,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
- กองกิจการสภา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ 
10.2 รอยละผลสัมฤทธิ์การเรียนรูเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 1 

ลําดับท่ี 1.1 (2) 

 
1. ช่ือโครงการ   สงเสริมจริยธรรมขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
จังหวัดลพบุรี    

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องจากรัฐบาล มีนโยบายท่ีจะสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคสวน

และทุกระดับ โดยเนนการสรางคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติใหมีคานิยมไทย 12 ประการ 
ประกอบกับคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีมติกําหนดแนวทาง 
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครฐัภายในจังหวัด 

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐบาลและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) และเพ่ือใหการสงเสริมจริยธรรมใหขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลพบุรีเกิดความตอเนื่อง จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมจริยธรรมขาราชการ ลูกจางประจําและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดลพบุรีมีคุณธรรม จริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือใหขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลพบุรี ไดรับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมในการเสริมสราง
สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการกระทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน 

3.3 เพ่ือเปนการสรางความปรองดองสมานฉันทใหกับเจาหนาท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดลพบุรี ใหมีความสามัคคีและสันติสุขท่ียั่งยืน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมจรยิธรรม จํานวน 250 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- พิจารณาตามความเหมาะสมภายในประเทศ 
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6. วิธีดําเนินการ 
- อบรมใหความรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ 937,750 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
- ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 บุคลากรท่ีเขารับการอบรมและศึกษาดูงาน มีความรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เขาใจ

คําสอนตามหลักพุทธศาสนา รอยละ 70  
10.2 บุคลากรท่ีเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

และสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติ
ราชการไดอยางเหมาะสม 

10.3 บุคลากรท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาจิตใจ และมีการพัฒนาตนเอง เปนผูท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึกตอหนาท่ีและรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม รูจักการเสียสละ 
การชวยเหลือแบงปน เสริมสรางสังคมแหงความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต เกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 1 

ลําดับท่ี 1.1 (3) 

 
1. ช่ือโครงการ   เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร   

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
ปจจุบัน องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีมีอํานาจหนาท่ีภารกิจท่ีตองดําเนินงานเปนจํานวน

มาก และการบริหารงานคลัง การพัสดุเปนสวนหนึ่งขององคกรท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงเปนงานท่ีละเอียดออน 
เปนหัวใจหลักในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว แตการปฏิบัติงานดังกลาวยังมีอุปสรรค ปญหาตางๆ เกิดข้ึนอยูบอยครั้ง 
ซ่ึงหนวยตรวจสอบภายในไดดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินงานดานตางๆ ของทุกสวนราชการ
ภายในองคกรพบวาการปฏิบัติงานยังมีขอบกพรองเกิดข้ึน ทําใหเกิดขอทักทวงจากผูตรวจสอบภายนอก
ซ่ึงมีการตรวจสอบในเชิงรุกอยางตอเนื่อง อาจทําใหการปฏิบัติงานขององคกรขาดความเชื่อถือจาก      
ผูตรวจสอบภายนอก และจากการวิเคราะหปญหาคือสวนราชการแตงตั้งเจาหนาท่ีพัสดุทุกสวนราชการ 
เพ่ือปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจาง และการเบิกจายตางๆ ซ่ึงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบยังไมเขาใจแนวทาง  
การปฏิบัติท่ีถูกตอง ประกอบกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม
อยูตลอดเวลา และจากการประเมินระบบผลการควบคุมภายในท่ีผานมา พบวาแตละสวนราชการ
วิเคราะหความเสี่ยงไมตรงประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงทําใหการควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ดังนั้น เพ่ือเปนการรองรับและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตอง
อาศัย   ผูท่ีมีความรูความเขาใจในดานระเบียบ หนังสือสั่งการตางๆ พรอมกับแนวทางการปฏิบัติงาน
ดานการเงินการบัญชี การพัสดุ การเบิกจายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจอยางถูกตอง การใชเทคนิคการ
วิเคราะหจัดทํารายงาน การวางระบบและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานท่ี
กําหนด จึงมีความจําเปนตองฝกอบรมทบทวนความรูความเขาใจอยางตอเนื่องแกเจาหนาท่ี และผูกํากับ
ดูแล เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพองคความรูและสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล นําความรูท่ีไดรับ 
ไปปรับใชกับการปฏิบัติงาน เปนการสงเสริมบุคลากรใหเกิดการเรียนรูพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยแบงเปน
สองกิจกรรม คือ  

กิจกรรมท่ี 1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนเทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยงจัดทํารายงาน
และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน”  

กิจกรรมท่ี 2 ฝกอบรมเชิงวิชาการ “ทบทวนศักยภาพองคความรูการบริหารงานคลังงาน
พัสดุ” 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรขององคการบริหาร

สวนจังหวัดลพบุรี  
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3.2  เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีความรูดานการบริหารงานคลัง งานพัสดุ และการวิเคราะห
ความเสี่ยง การจัดทํารายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1  เชิงปริมาณ   
 (1) ผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนเทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยงจัดทํา

รายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” จํานวน 33 คน ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ 
หัวหนาฝาย และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

 (2) ผูเขารับการอบรมเชิงวิชาการ “ทบทวนศักยภาพองคความรูการบริหารงานคลัง
งานพัสดุ” จํานวน 50 คน  ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ หัวหนาฝาย และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

4.2  เชิงคุณภาพ  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดทํารายงานการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และเก่ียวกับการบริหารงานคลังงานพัสดุ เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา
รอยละ 20 ของแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม  

4.3  เชิงเวลา  ดําเนินการแลวเสร็จตามท่ีกําหนดในแผนการดําเนินงานประจําป  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ท่ีทําการองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
- จัดอบรมใหกับบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
7.1 กิจกรรมท่ี 1 ระหวางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564  
7.2 กิจกรรมท่ี 2 ระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ  50,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
- หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนจงัหวัดลพบรุี   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ตัวชี้วัด  ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูหลังการอบรมเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 20 
10.2 ผลลัพธ  บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีไดรับความรูความเขาใจดาน

การปฏิบัติงานตางๆ  พรอมท้ังวิธีปฏิบัติงานท่ีถูกตอง ชัดเจน อยางมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู
พัฒนาอยางตอเนื่อง  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 1 

ลําดับท่ี  1.2 (1) 
 
1. ช่ือโครงการ  โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
ปจจุบันปญหาการคามนุษยเปนปญหาระดับโลกท่ีมีการขยายตัว รุนแรง มีความซับซอน    

ในหลากหลายมิติท่ีเก่ียวของกับการแสวงหาประโยชนในทางผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเด็ก และผูหญิง  
เปนกลุมเสี่ยงมากท่ีสุด เชน การบังคับใชแรงงานทาสในสถานประกอบการ การกักขังหนวงเหนี่ยว     
ทํารายทุบตี ขมขืนกระทําชําเรา บังคับใหขายบริการทางเพศ บังคับเปนขอทาน ซ่ึงขอมูลผูตกเปน
ผูเสียหายของการคามนุษย ยังไมสามารถจัดเก็บใหเปนระบบได เนื่องจากผูเสียหายไมตองการเปดเผย
ตนเอง เกรงกลัวอิทธิพลขององคกรอาชญากรรม ไมแจงความดําเนินคดี รวมท้ังไมขอรับความชวยเหลือใดๆ 
อีกท้ังยังเปนอาชญากรรมท่ีเก่ียวของกับการยายถ่ินขามประเทศ ถึงปจจุบันจะมีหนวยงานตํารวจ        
ท่ีทํางานดานการปราบปรามการคามนุษยโดยตรงก็ตาม ท้ังนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซ่ึงมี
หนวยงานศูนยตอตานการคามนุษยอยูในสังกัดเริ่มท่ีจะทํางานสืบสวนขยายผลเครือขายการคามนุษย
อยางเปนรูปธรรมแลวก็ตาม ประกอบกับกระทรวงการตางประเทศของประเทศสหรัฐอเมริการายงาน
สถานการณการคามนุษย ประจําป 2558 ประเทศไทยถูกจัดใหคงอยูท่ีระดับ Tier 3 ของ Tip Report 
และรัฐบาลไดประกาศใหการปราบปรามการคามนุษย เปนวาระแหงชาติ และจัดตั้งกลไกระดับชาติเขามารวม
ขับเคลื่อน มีการแกไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของหลายฉบับ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย ดานการบังคับใชกฎหมาย ดานการปองกัน การจัดทําบันทึกขอตกลงระหวาง
หนวยงานเพ่ือทําใหเกิดความม่ันใจในกระบวนการปองกันและปราบปรามการคามนุษยมีประสิทธิภาพ 
โดยท่ีปรากฏวามีการแสวงหาประโยชนจากการคามนุษยดานแรงงานเพ่ิมมากข้ึน  

ดังนั้น ปญหาการคามนุษยจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหา ท้ังนี้ เพ่ือเปนการสงเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู บทบาท หนาท่ีท่ีเก่ียวของใหประชาชน
รูเทาทัน สามารถตั้งรับปญหาไดอยางทันทวงที มีภูมิคุมกันไมตกเปนเหยื่อของการคามนุษยเพราะการถูก
ลอลวง และการบังคับใหทํางานโดยไมสมัครใจ ตลอดจนถูกละเมิดสิทธิลักษณะการลอลวง และการบังคับ 
ใหทํางานโดยไมสมัครใจ ตลอดจนถูกละเมิดสิทธิลักษณะการลอลวง และการบังคับใชแรงงานยังคงเปนไป 
ในรูปแบบไมตางจากอดีต กลาวคือ การลอลวงผานกระบวนการนายหนาโดยมีกลอุบายในการหลอกลอ    
ใหผูเสียหายกลายสภาพเปนการคามนุษยในท่ีสุด 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือสงเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู บทบาท หนาท่ีเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหา

การคามนุษย ใหประชาชนไดรับทราบรูเทาทัน ไมตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
จัดกิจกรรมรณรงคและทําสื่อประชาสัมพันธรณรงคประชาสัมพันธการรูเทาทัน ไมตกเปนเหยื่อ

การคามนุษย โดยมีประชาชนเขารวมกิจกรรม จํานวน 200 คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- พิจารณาตามความเหมาะสมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
- จัดกิจกรรมรณรงคและทําสื่อประชาสัมพันธการรูเทาทัน ไมตกเปนเหยื่อการคามนุษย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ 100,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
- ฝายพัฒนาสังคม สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถนําการเรียนรู บทบาทหนาท่ีไปปรับใชในการแกไขในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 1 

ลําดับท่ี 1.2 (2) 

 
1. ช่ือโครงการ   รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องจาก ในชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานตของทุกปมีวันหยุดราชการติดตอกัน

หลายวัน และเปนชวงท่ีประชาชนใชรถใชถนนเพ่ือเดินทางกลับภูมิลําเนา และทองเท่ียวไปยังสถานท่ี
ตางๆ เปนจํานวนเพ่ิมมากข้ึนกวาชวงเวลาปกติ จึงมีอัตราความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนท่ีสราง
ความสุญเสียตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินจํานวนมาก และในปจจุบันยังพบวาอัตราการเกิดอุบัติเหตุ  
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยในแตละปอุบัติเหตุทางถนนจัดเปนสาเหตุอันดับสองของสาเหตุการเสียชีวิต
ท้ังหมด 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือปองกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชวงเทศกาลปใหม และ

เทศกาลสงกรานต 
3.2 สงเสริมใหผูเขารวมกิจกรรมไดตระหนัก และเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎ

จราจร รวมถึงการเสริมสรางความรัก ความสามัคคีระหวางบุคคล และลดความตึงเครียดระหวางการเดินทาง 
3.3 เพ่ือเปนการกระตุนเตือนใหผูใชรถใชถนน มีจิตสํานึกท่ีดีและเขามามีสวนรวมกับ

ภาครัฐ ในการแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- จัดกิจกรรมรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- พิจารณาตามความเหมาะสมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
- จัดกิจกรรมรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 ปงบประมาณละ 1 ครั้ง 

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ  100,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
- ฝายนิติการฯ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 27 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 1 

ลําดับท่ี 1.2 (3) 

 
1. ช่ือโครงการ   เสริมสรางความเขมแข็งสถาบันครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
ครอบครัวเปนสถานบันพ้ืนฐานท่ีเปนหลักสําคัญท่ีสุดของสังคมไทย มีหนาท่ีหลอหลอม    

ขัดเกลาความเปนมนุษยใหแกสมาชิกในครอบครัวใหเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพเปนหลักสําคัญในการ
พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ แตในสภาพปจจุบันปญหายาเสพติดเปนปญหาท่ีแพรกระจายจนคุกคาม
เขาสูสถาบันครอบครัวและประชาชนท่ัวไป ทําใหเกิดความสูญเสียในครอบครัว ชุมชนออนแอและ
พัฒนาการทางสังคมเสื่อมถอย  

ปญหายาเสพติดเปนปญหาสําคัญซ่ึงมีผลกระทบและเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศ 
รัฐบาลไดกําหนดใหเปนวาระแหงชาติ และกําหนดยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด เพ่ือใหทุก
หนวยงาน ท่ีเก่ียวของยึดเปนหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด 

ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีจึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัวข้ึน เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและประชาชนในการดําเนินการเสริมสราง
และสนับสนุนใหครอบครัวในชุมชน เปนครอบครัวท่ีเขมแข็ง มีภูมิคุมกันท่ีเหมาะสม และมุงเนนการ
พัฒนาครอบครัวในชุมชนสูความสมดุลและยั่งยืน ชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง 
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและสังคมไทยโดยรวมตอไป  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวในการปองกันและแกไขปญหา        

ยาเสพติด 
3.2 เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว และสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกในครอบครัวเขารวมโครงการ จํานวน 100 ราย และไดรับการถายทอดความรู    

ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ไมนอยกวารอยละ 80 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- เขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
- จัดอบรมใหกับประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 ปงบประมาณละ 1 ครั้ง 

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ  130,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
- ฝายการประชุม กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ตัวชี้วัด  จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีเขารวมโครงการ 100 คน 
10.2 ผลลัพธ  สมาชิกในครอบครัวตะหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัวและสราง

สัมพันธท่ีดีระหวางกัน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 1 

ลําดับท่ี  1.2 (4) 
 
1. ช่ือโครงการ  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (อนุรักษพันธุพืชสมุนไพร) 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
จังหวัดลพบุรีไดจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราชเปนประจําทุกป เพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียวในจังหวัด โดยมีกิจกรรมตางๆ เชน วิถีไทย ซ่ึงมีการรักษาโรคแบบใชพืชสมุนไพรในตํารับโอสถ
พระนารายณ เชน ตํารับพระอังคบพระเสนเปนตํารับยาขนานท่ี 57 ซ่ึงเปนลูกประคบ สรรพคุณใชอังคบ
พระเสนใหหยอนหรือผอนคลายลง ซ่ึงจําเปนตองใชสวนตางๆ ของพืชสมุนไพรในการจัดทําลูกประคบ 
ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดังกลาว จึงไดทําการปลูกตนพืช
สมุนไพร ชนิดตางๆ ตั้งแตป 2556 เปนตนมา ประมาณ 30 ชนิด เชน มะตูม ฝาง มะคําไก ข้ีเหล็ก มะขาม 
มะขามปอม เลี่ยน เปนตน เพ่ือเพ่ิมปริมาณสมุนไพรเพ่ือใชในกิจกรรมดังกลาว 

3. วัตถุประสงค 
- เพ่ือเพ่ิมปริมาณพันธุพืชสมุนไพรใหเพ่ิมมากข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- มีพ้ืนท่ีในการอนุรักษพืชสมุนไพรมากข้ึน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- พ้ืนท่ีหมูท่ี 1 ต.ชอนมวง อ.บานหม่ี จ.ลพบุรี  

6. วิธีดําเนินการ 
- จัดหาพันธุพืชสมุนไพร, นําไปปลูกยังพ้ืนท่ีเปาหมาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ 120,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
- กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- มีพ้ืนท่ีในการอนุรักษพืชสมุนไพรมากข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 1 

ลําดับท่ี  1.2 (5) 
 
1. ช่ือโครงการ  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องดวย จังหวัดลพบุรีเปนพ้ืนท่ีราบต่ํา สลับกับเนินภูเขา และท่ีราบลุมแมน้ํา ซ่ึงมีแมน้ําสําคัญ

ไหลผาน ไดแก แมน้ําปา แมน้ําลพบุรี แมน้ําบางขาม รวมถึงคลองธรรมชาติและคลองชลประทานตางๆ 
โดยแมน้ําลําคลองท่ีกลาวมานั้น ประชาชนสวนใหญใชประโยชนในการอุปโภค บริโภค และประชาชน   
มีอาชีพในการทําเกษตรกรรมเปนสวนใหญ 

โดยสภาพแมน้ําลําคลองตางๆ มักจะมีสิ่งปฏิกูลตางๆ จากผูท่ีอาศัยอยูริมน้ํา นอกจากนี้ยังมี
วัชพืชและผักตบชวาข้ึนหนาแนนและมีการขยายพันธุอยางรวดเร็ว ยากในการทําลายใหหมดสิ้น ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการคมนาคมทางน้ําและเปนปญหาดานสิ่งแวดลอม ท้ังน้ําเนาเสีย ทําใหสัตวน้ําลดลง เม่ือถึง
ฤดูฝนมักจะเกิดปญหาอุทกภัยน้ําทวมเปนประจํา เนื่องจากวัชพืชจะไปกีดขวางทางน้ํา ทําใหประชาชน
ไดรับความเดือดรอนเปนจํานวนมาก  

เพ่ือใหประชาชนและเยาวชนมีความรูความเขาใจถึงประโยชนของการอนุรักษแมน้ําลําคลอง 
จึงมีการดําเนินการใหความรูเก่ียวกับการอนุรักษดูแลรักษาแมน้ํา ลําคลอง และชวยกันดูแลรักษาระบบ
นิเวศนในแมน้ําใหดีข้ึน และใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค 
- เพ่ือประชาสัมพันธ รณรงคและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษแมน้ําลําคลอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- เยาวชน และประชาชนไดรับความรูเรื่องการดูแลรักษาแมน้ําลําคลอง จํานวน 200 ราย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
- จัดอบรมใหความรูกับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ 50,000 บาท  
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9. ผูรับผิดชอบ 
- กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนท่ัวไปมีจิตสํานึกและใหความสําคัญในการ

อนุรักษแมน้ําลําคลอง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 1 

ลําดับท่ี 1.2 (6) 

 
1. ช่ือโครงการ ศึกษาแนวทางเพ่ือสรางองคความรูและจิตสํานึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องดวย องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี เปนองคกรท่ีใกลชิดกับประชาชน มีบทบาท

และหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ินในดานตางๆ ปญหาขยะมูลฝอยมีสาเหตุมาจากจํานวนประชากรท่ีมี
จํานวนมาก แตมีกระบวนการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไมเพียงพอตอปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังไมมี
กระบวนการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ จากขอมูลของสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี ระบุวา จากการคํานวณปริมาณขยะในจังหวัดลพบุรี
พบวามีปริมาณ 794.47 ตัน/วัน โดยพ้ืนท่ีอําเภอเมืองมีปริมาณขยะรวม 302.89 ตัน/วัน ซ่ึงเปน
ปริมาณมากท่ีของจังหวัดลพบุรี 

3. วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหความรูและสรางจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะในครัวเรือน 

ชุมชน และสถานศึกษา 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- เยาวชน และประชาชนไดรับความรูเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 200 ราย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
- จัดอบรมใหความรูกับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ  70,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบ 
- กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
เยาวชนและประชาชนเกิดความเขาใจและตระหนักถึงปญหาขยะมูลฝอยและใหความ

รวมมือในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย ทําใหปริมาณขยะมูลฝอยลดลง มีการรีไซเคิลของขยะมูลฝอย
มากข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 1 

ลําดับท่ี 1.2 (7) 
 

1. ช่ือโครงการ  อบรมเครือขายแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนลุมแมน้ําปาสัก 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
ปจจุบัน จังหวัดลพบุรีมีศักยภาพและมีความโดดเดนดานการทองเท่ียวท่ีหลากหลายแหงหนึ่ง

ของประเทศ เนื่องดวยทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ และประเพณีอันดีงามท่ีสามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวใหเขามาเยี่ยมชมไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงชมชนภายในบริเวณแหลงทองเท่ียวมีสวนสําคัญในการ 
เขามามีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ และตอง
เสริมสรางความเขมแข็งของภาคเอกชน ทองถ่ินชุมชน ผูประกอบการรายยอยและวิสาหกิจชุมชน      
ในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ใหสามารถจัดการทองเท่ียวไดดวยตนเอง  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือภาคประชาชนและสงเสริมใหชุมชนแสดงบทบาทในการ

สงเสริมการทองเท่ียวดวยตนเอง 
3.2 เพ่ือเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว เพ่ือเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานศูนยเครือขาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 เปาหมาย 

- ประชาชนท่ัวไป ผูนําชุมชน/ผูนําทองถ่ิน หรือเครือขายความรวมมือภาคประชาชน
บริเวณแหลงทองเท่ียว ท้ัง 4 แหง ไดแก ปาพุจําปสิรินธร เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา เขตหามลาสัตว 
เขาสมโภชน สวนรุกขชาติวังกานเหลือง เขารวมโครงการแหงละ 40 คน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานท่ีรับผิดชอบหรือองคกรท่ีเก่ียวของกับ
แหลงทองเท่ียวท้ัง 4 แหงท่ีกลาวขางตน เขารวมโครงการแหงละ 1 หนวยงาน 

4.2 ผลผลิต  
- เกิดความรวมมือกันของประชาขน ผูนําชุมชน ในการจัดตั้งเครือขายเพ่ือใชเปน

ศูนยกลางการแกไขปญหา การพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเท่ียว 
- ชุมชนบริเวณแหลงทองเท่ียวมีแผนพัฒนาแหลงทองเท่ียวท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
- จัดอบรมใหความรูกับประชาชนท่ัวไป ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และหนวยงานท่ีรับผิดชอบแหลงทองเท่ียวในเขตจังหวัดลพบุรี 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ 400,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบ 
- ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กองกิจการสภา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- จํานวนประชาชนท่ัวไป ผูนําชุมชน ผูนําทองเท่ียว หรือเครือขายภาคประชาชนท่ีเขารวม

โครงการ แหงละ 40 คน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 1 

ลําดับท่ี 1.2 (8) 

 
1. ช่ือโครงการ  ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติท่ีพระบาทสมเด็จ       

พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 มีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป และ
ไดทรงเนนย้ําแนวทางพัฒนาท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัว ตลอดจนใชความรูและคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน
ในการดํารงชีวิต การปองกันใหรอดพนจากวิกฤต และใหสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ จําเปนตองเรียนรูในการพ่ึงพาตนเอง มีการดําเนินชีวิต
ใหอยูอยางพอประมาณ เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัวและชุมชน  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ ประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามารถนําแนวพระราชดําริมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันตามหลักการพอเพียง 
3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- ประชาชนท่ัวไปในเขตจังหวัดลพบุรี จํานวน 80 ราย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ตามความเหมาะสม 

6. วิธีดําเนินการ 
- จัดอบรมใหความรูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติแกประชาชนท่ัวไปในเขตจังหวัดลพบุรี 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.256 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ 200,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบ 
- ฝายบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลลัพธ 

- ประชาชนท่ีเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน  
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําแนวพระราชดําริมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน 
ตามหลักการความพอเพียง ความพอดี การใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตในความไมประมาท 
ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน มีคุณคาและเกิดรายได 

- ประชาชนท่ีเขารวมโครงการไดรับความรูเพ่ิมเติมในการเกษตรแบบผสมผสานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 1 

ลําดับท่ี 1.2 (9) 
 
1. ช่ือโครงการ  สงเสริมกระบวนการเรียนรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีชี้ ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคํานึงถึงความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันท่ีดี เพ่ือพรอมรับตอความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความ
รอบรู ความรอบคอบ ระมัดระวังและคุณธรรม การใชความรูอยางถูกหลักวิชาการ ดวยความรอบคอบ
และระมัดระวังควบคูไปกับการกระทําท่ีไมเบียดเบียนกัน การแบงปน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ความ
รวมมือปรองดองกัน ในสังคม จะสรางสายใยเชื่อมโยงคนในภาคสวนตางๆ ของสังคมเขาดวยกัน 
สรางสรรคพลังในทางบวก นําไปสูความสามัคคี การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน และพรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

จังหวัดลพบุรี ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะคอนขางยากจน 
ดังนั้น การสรางจิตสํานึกใหประชาชนไดตระหนักและเกิดการเรียนรูในการพ่ึงพาตนเอง มีการดําเนิน
ชีวิต ใหอยูอยางพอประมาณ เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชนในการดําเนินชีวิต โดยการใชพ้ืนท่ีวางเปลาในบริเวณบานและโรงเรียน นํามาปลูกพืชผสมผสาน
หลายอยางไวบริโภคเอง ซ่ึงจะเปนการลดคาใชจาย และเปนการสรางกิจกรรมนันทนาการในการใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน มีคุณคา สรางความรักสามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวและชุมชนมากยิ่งข้ึน  

เพ่ือพัฒนาและสงเสริมใหประชาชน นักเรียน นักศึกษา สามารถพ่ึงพาตนเองและสามารถ
ดํารงชีวิตในสภาวการณปจจุบัน โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี   
จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน ซ่ึงเปน
โครงการตอเนื่อง โดยกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดเปดศูนยการเรียนรู ดูงานดาน
เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดบางพ่ึง ต.บางพ่ึง อ.บานหม่ี จ.ลพบุรี และโรงเรียนบานมะมวงเจ็ดตน 
ต.วังเพลิง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี และในปงบประมาณตอไปจะจัดตั้งศูนยการเรียนรูเพ่ิมเติมในโรงเรียนท่ี
ประสงคจะเขารวมโครงการ และจะปรับปรุงหรือเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู ณ ศูนยการเรียนรูเดิม และจัด
อบรมใหความรูแกประชาชน นักเรียน นักศึกษา 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการพ่ึงตนเอง และสามารถดํารงตนอยู 

โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
3.2 เพ่ือเพ่ิมศูนยการเรียนรูเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษาและนําไปปฏิบัติได 

อันจะนํามาซ่ึงความสามัคคีในชุมชน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- สถานศึกษา/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขารวมโครงการไมนอยกวา 2 แหง 
- นักเรียน/ประชาชนและผูนําชุมชน เขารับการอบรม จํานวนปละ 100 คน 
- นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 70 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดตั้งศูนยเรียนรูเพ่ิมเติม 
6.2 ปรับปรุงหรือเพ่ิมกิจกรรมศูนยการเรียนรูเดิม 
6.3 จัดอบรมใหความรูแกประชาชน นักเรียน นักศึกษา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ 600,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบ 
- ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด 
1. จํานวนสถานศึกษา/ชุมชน/องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมโครงการ 
2. จํานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวมโครงการ 
3. รอยละสัมฤทธิ์การเรียนรูเฉลี่ยไมนอยกวา รอยละ 70 
ผลลัพธ 
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความเขาใจถึงการพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. จังหวัดลพบุรีมีพ้ืนท่ีการจัดทําศูนยการเรียนรูเพ่ิมข้ึน ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งและ

ความสามัคคี สามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 1 

ลําดับท่ี 1.2 (10) 

 
1. ช่ือโครงการ  สงเสริมการทําเกษตรแบบยั่งยืน 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
จังหวัดลพบุรี เปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีดานการเกษตรเปนสวนใหญ ประชากรกวารอยละ 70 

ทําอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุม ดินมีความอุดมสมบูรณ มีแมน้ําปาสัก 
แมน้ําลพบุรี และแมน้ําบางขามไหลผาน มีเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ท่ีชวยในการกักเก็บน้ําเพ่ือใชในการเกษตร 
มีระบบการชลประทานท่ีดี พืชท่ีนิยมเพาะปลูกมากไดแก ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย และ
รองลงมาก็คือการเลี้ยงสัตว แตในสภาวการณปจจุบัน เกษตรกรประสบปญหาหลายดาน เชน ตนทุน
การผลิตสูง เนื่องจากเกษตรกรใชสารเคมีในการทําเกษตรในปริมาณมาก ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ํา ดินเสื่อมโทรมจากการทําเกษตรเคมี ปญหาภัยแลง รายไดครัวเรือนไมมีเสถียรภาพ เศษวัสดุจาก
พืชและมูลสัตวไมไดนําไปใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 รัฐบาล
มุงเนนสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน และแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดลพบุรี ป 2558 – 2561 ท่ีตองการสงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมการพัฒนา
อาหารปลอดภัย สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีท่ีตองการ
สงเสริมอาชีพใหประชาชนใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ินเพ่ือลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมรายไดพัฒนาสู
การทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหเกษตรกร มีความรูเรื่องการทําเกษตรแบบปลอดภัยและยั่งยืนบนพ้ืนฐานของ

การพ่ึงตนเอง  
3.2 เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูเรื่องการทําเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดําริเกษตร

ทฤษฎีใหม 
3.3เพ่ือใหเกษตรกรแลกเปลี่ยนประสบการณ และรวมกันวิเคราะหปญหา ตลอดจนหาทาง

แกไขปญหาไดดวยตัวของเกษตรกรเอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- เกษตรกรเขาเขารวมโครงการฯ จํานวนปละ 90 คน  
- ผู เขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจ และมีประสบการณเพ่ิมข้ึน เกิดองคความรู          

ภูมิปญญาและวิสัยทัศนใหมฯ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- พิจารณาตามความเหมาะสม 
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6. วิธีดําเนินการ 
- จัดอบรมและศึกษาดูงานดานการทําเกษตรอินทรีย เกษตรแบบผสมผสานท่ีมีการปลูกพืช

และเลี้ยงสัตวหลายชนิดในพ้ืนท่ีเดียวกัน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ 350,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบ 
- ฝายกิจการสภา กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- เกษตรกรมีความรูเรื่องการทําเกษตรแบบปลอดภัยและยั่งยืน บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง 
- เกษตรกรมีความรูเรื่องการทําเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม 
- เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ และมีความรวมมือดานการเกษตรระหวางกัน      

ในทุกๆ มิติ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๑  

ลําดับท่ี ๑.๒ (๑1) 
 

๑. ช่ือโครงการ สืบสานตามแนวพระราชดําริ (แกมลิง) 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องดวย สภาพภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรีเปนพ้ืนท่ีราบต่ํา สลับกับภูเขาและท่ีราบลุม

แมน้ํา ซ่ึงมีแมน้ําท่ีสําคัญไหลผาน ไดแก แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี แมน้ําบางขาม รวมถึงคลองธรรมชาติ
และคลองชลประทานตางๆ โดยแมน้ําลําคลองท่ีกลาวมา ประชาชนสวนใหญใชประโยชนในการอุปโภค
บริโภค ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ แตดวยสภาพแมน้ําลําคลองตางๆ มีสภาพตื้นเขิน 
เนื่องจากการพังทลายของดินหนาตลิ่ง และการทับถมของตะกอนมาเปนเวลานาน ซ่ึงเปนอุปสรรคตอ
การระบายน้ํา และเปนปญหาดานการประมงทําใหสัตวน้ําลดลง เม่ือถึงฤดูฝนมักจะเกิดอุทกภัยน้ําทวม 
เปนประจํา เนื่องจากสภาพแมน้ําลําคลองตื้นเขิน ทําใหประชาชนเดือดรอนเปนจํานวนมาก 

ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาแหลงน้ํา ความ
คุมคา และประสิทธิภาพการใชงานเพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา ลําคลอง หนาฝาย ใหสามารถรับน้ําไดสะดวก 
และกักเก็บน้ําไวใชประโยชนในหนาแลง ใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับน้ําในชวงฤดูฝน จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
- เพ่ือเปนการนําแนวพระราชดําริไปสูการปฏิบัติ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ เชิงปริมาณ  จํานวนพ้ืนท่ีดําเนินการจัดทําแกมลิง จํานวน ๘๐,๐๐๐ ลบ.ม. ถางปา 

๒๔๐,๐๐๐ ตร.ม. 
๔.๒ เชิงคุณภาพ  ประชาชนในพ้ืนท่ีไดใชประโยชนและมีความพึงพอใจ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- พิจารณาตามความเหมาะสมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- ขุดลอกแหลงน้ําตางๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
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๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- มีแหลงเก็บกักน้ําเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรับประโยชนเพ่ิมมากข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๑ 

ลําดับท่ี ๑.๒ (12) 

 

๑. ช่ือโครงการ สงเสริมประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั้ง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ไดกําหนดใหในจังหวัดหนึ่งมี

องคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดซ่ึงราษฎรเลือกตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
โดยวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด และผูบริหารทองถ่ิน ถือเปนกระบวนการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๕ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔  

เพ่ือใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนตัวแทนฝายสภาและนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนผูบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้ง ทําหนาท่ีบริหารงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดลพบุรี ไดอยางตอเนื่อง จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั้งข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหมีจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
๓.๒ เพ่ือใหประชาชนผูมีสิทธิในการเลือกตั้งมาใชสิทธิเลือกตั้งเปนไปดวยความโปรงใส 

บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
๓.๓ เพ่ือใหการจัดการเลือกตั้งเปนไปตามกรอบเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ เชิงปริมาณ   

- จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี และหรือผูบริหารองคการบริหาร
สวนจังหวัดลพบุรีเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนด 
  - จํานวนผูไปใชสิทธิเลือกตั้ง ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๔.๒ เชิงคุณภาพ การจัดการเลือกตั้งมีความพรอมและสามารถจัดการเลือกตั้งไดตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- พิจารณาตามความเหมาะสมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 
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๖. วิธีดําเนินการ  
- เปนไปตามข้ันตอน วิธีการท่ีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร

ทองถ่ินกําหนด 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 - 2564 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กองกิจการสภา องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ จํานวนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีครบถวนตามท่ี

กฎหมายกําหนด 
๑๐.๒ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไดทําหนาท่ีของตนเองในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง การมี   

สวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และตระหนักถึงการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ  
๑๐.๓ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตจังหวัดลพบุรีไปใชสิทธิตามกฎหมาย ทําใหไดรับ

ความรูเก่ียวกับการเลือกตั้ง ทําใหบัตรเสียนอยท่ีสุด 
๑๐.๔ ประชาชนตื่นตัวในการทําหนาท่ีลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทองถ่ิน ตลอดจนการ

เลือกตั้งระดับชาติ  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๑ 

ลําดับท่ี ๑.๒ (๑3) 
 

๑. ช่ือโครงการ สงเสริมสิทธิภาคประชาชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย เปนโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ปกครองประเทศ อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสาธารณะ สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเก่ียวกับ
การพัฒนาการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนไดไปใชสิทธิ
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม การพัฒนาความรู ความเขาใจของประชาชนในทองถ่ินใหมีความรูความเขาใจ 
สามารถเขาไปมีบทบาทหรือเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานและกําหนดทิศทางการจัดการสาธารณะตางๆ 
แกทองถ่ินของตนจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสิทธิ หนาท่ีของ

ประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 
๓.๒ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาและประชาชนนําความรูไปเผยแพรใหกับประชาชนในชุมชนได 
๓.๓ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาและประชาชนนําความรูท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน ๓๐๐ ราย 
๔.๒ ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการประชาธิปไตยและการมี

สวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- พิจารณาตามความเหมาะสมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- จัดอบรมใหความรูแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔  
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๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กองกิจการสภา องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- ผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิหนาท่ีของประชาชนชาวไทยตาม

รัฐธรรมนูญ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพร และนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน ทําใหชุมชนเขมแข็ง  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๑ 

ลําดับท่ี ๑.๓ (๑) 
 

๑. ช่ือโครงการ สงเสริมการเรียนรูรวมกันระหวางนักเรียน ครู ผูปกครองในการศึกษาเรียนรู 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องดวย การจัดการเรียนการศึกษาในปจจุบัน มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวตางๆ 

ตามสภาพแวดลอมท่ีเปนจริงจากประสบการณของตนเอง โดยผสมผสานความรูตางๆ อยางสมดุล มุงเนนใน
เรื่องของความรู ความมีคุณธรรม จริยธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการความรูตางๆ ตามความ
เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการดังตอไปนี้ (๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติให
ทําไดคิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (๖) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุก
สถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกัน
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูเชิงบูรณาการระหวางสถาบันครอบครัวกับสถานศึกษา และเปนการ
เปดโอกาสใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีจึงได
จัดทําโครงการสงเสริมการเรียนรูรวมกันระหวางนักเรียน ครู ผูปกครอง ในการศึกษาเรียนรูนอกสถานท่ีข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ครู ผูปกครองไดเรียนรูประสบการณจริงจากการศึกษาเรียนรู

นอกสถานท่ี 
๓.๒ เพ่ือใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันทระหวางครอบครัวและ

สถานศึกษา 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- เด็กและเยาวชนเขารวมโครงการ ปงบประมาณละไมนอยกวา ๔,๐๐๐ คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- แหลงเรียนรูซาฟารี เวิลด กรุงเทพ หรือตามความเหมาะสม 

๖. วิธีดําเนินการ  
- เดินทางไปศึกษาเรียนรูในสถานท่ีจริง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔ 
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๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด 
- จํานวนนักเรียน ครู ผูปกครองท่ีเขารวมโครงการ 
ผลลัพธ 
(๑) นักเรียน ครู ผูปกครองไดรับความรูจากประสบการณจริง กระตุนการรับรู การเรียนรู

ของผูเขารวมโครงการ 
(๒) ทําใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดองในครอบครัวและสถานศึกษา 
(๓) เกิดการพัฒนาการเรียนรูวิธีการอยูรวมกัน เพ่ือสามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน และ   

หมูคณะได 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๑ 

ลําดับท่ี ๑.๓ (2) 
 

๑. ช่ือโครงการ อบรมใหความรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 

มาตรา ๔ บัญญัติไววา “การศึกษา” หมายความวา กระบวนการฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 
การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม 
สังคม การเรียนรู และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

มาตรา ๖ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ีและเสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังนี้ 
(๑) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีมีหนาท่ีจัดการศึกษาใหกับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ลพบุรี จึงเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนท่ีเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา 
ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของชาติในอนาคต เยาวชนท่ีมีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต และมีสติปญญาท่ีดีแลว ตองมีคุณธรรม จริยธรรมเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการ
ดําเนินชีวิต   จึงจะเปนบุคคลท่ีเรียกวาเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ และสติปญญา 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชน ไดรับความรูเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ในการดําเนินชีวิต และ
บทบาทหนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติในสังคมไดอยางกลมกลืน ภายใตสถานการณท่ีอาจจะมีท้ังดีและไมดีเกิดข้ึน 
โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติไดอยางถูกตอง องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีจึงไดจัด
โครงการอบรมใหความรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ข้ึน 
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๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหนักเรียนในเขตจังหวัดลพบุรี ไดนําความรูในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา

ไปปรับใชในการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง 
๓.๒ เพ่ือปลูกจิตสํานึกนักเรียนใหทําความดี ไมเก่ียวของกับอบายมุข 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- อบรมใหความรูกับนักเรียน ปงบประมาณละ ๑๐๐ คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ตามความเหมาะในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- อบรมใหความรูเชิงวิชาการแกนักเรียน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 - 2564  

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด  
- นักเรียนท่ีไดเขารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ผลลัพธ 
(๑) นักเรียนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใชในการดําเนินชีวิต

ใหเปนไปอยางถูกตอง 
(๒) นักเรียนมีจิตสํานึกท่ีดีไมยุงเก่ียวกับอบายมุขท้ังปวง 
(๓) นักเรียนมีภูมิคุมกันในตัว สามารถแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนได 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๑ 

ลําดับท่ี ๑.๓ (3) 
 

๑. ช่ือโครงการ  อบรมเด็กและเยาวชนรุนใหม ตานภัยยาเสพติด 

๑. ช่ือโครงการ อบรมเด็กและเยาวชนรุนใหม ตานภัยยาเสพติด 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องจาก จังหวัดลพบุรีประสบปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดซ่ึงเปนปญหารายแรง  

ท่ีมีผลกระทบกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะในสถานศึกษาพบวา
กลุมเปาหมายเปนเยาวชนท่ีกําลังอยูในวัยเรียนไดเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดมากข้ึนเรื่อยๆ จนกลายเปน
ปญหาสังคม โดยเฉพาะปญหาอาชญากรรม ซ่ึงนับวันจะขยายวงกวางมากข้ึน 

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดใหความสําคัญกับการแกปญหายาเสพติด โดย
กําหนดใหเปนวาระแหงชาติ ท้ังนี้ เพ่ือใหสังคมมีความสงบเรียบรอย มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดคือการปองกันกลุมผูมีโอกาส
เขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด การแกไขปญหาผูเสพยาเสพติด การสรางและพัฒนาระบบรองรับการคืน
คนดีใหสังคม การควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด ความรวมมือระหวางประเทศ สรางสภาพแวดลอม
เพ่ือปองกันปญหายาเสพติด การมีสวนรวมภาคประชาชน และการบริหารจัดการอยางบูรณาการ 

องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาวและ
เปนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล จึงไดจัดทําโครงการจัดอบรมเด็ก และเยาวชนรุนใหม ตานภัย 
ยาเสพติด ข้ึน  

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหเด็ก เยาวชน ไดรับทราบถึงปญหา โทษ และพิษภัยของยาเสพติด 
๓.๒ เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ใหสามารถปองกันตนเองไมเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 
๓.๒ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐและยุทธศาสตรจังหวัดในการแกไขปญหายาเสพติดใหมีการ

ขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- เด็กและนักเรียน เขารับการอบรม ปงบประมาณละ ๒๐๐ คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ตามความเหมาะในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- อบรมใหความรูเชิงวิชาการแกเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดลพบุรี 
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- ฝายพัฒนาสังคม สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด 
- เด็กและเยาวชนไดรับทราบถึงปญหา โทษ และพิษภัยของยาเสพติด พรอมท้ังสามารถ

นําความรูท่ีไดรับไปปองกันตนเองและไมเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดได รอยละ ๘๐ 
ผลลัพธ 
(๑) ทําใหเด็ก เยาวชน ทราบถึงปญหา โทษ และพิษภัยของยาเสพติด 
(๒) ทําใหเด็ก เยาวชน สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปองกันตนเองและไมเขาไปเก่ียวของ

กับยาเสพติด 
(๓) ทําใหนโยบายของรัฐและยุทธศาสตรจังหวัดในการแกไขปญหายาเสพติดไดมีการ

ขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 54 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๑ 

ลําดับท่ี ๑.๓ (4) 
 

๑. ช่ือโครงการ แกไขปญหาความรุนแรงเด็กและสตรี 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องจาก ปจจุบันปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี เปนปญหาท่ีมีความสําคัญของสังคม      

มีแนวโนมของความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสงผลกับเด็กและสตรีเปนวงกวาง และเกิดข้ึนในหลายรูปแบบ 
ท้ังความรุนแรงในครอบครัว ในสถานศึกษา สถานท่ีทํางาน และสถานการณในสังคมท่ัวไป รวมถึงความ
รุนแรงท่ีกําลังเกิดข้ึนในกลุมวัยรุน นอกจากนี้ความรุนแรงตอสตรีและเด็กยังเกิดในลักษณะของการคา
มนุษย การขมขืนกระทําชําเรา การคุกคามทางเพศ การบังคับการคาประเวณีอันเนื่องมาจากการ
นําเสนอภาพลักษณของผูหญิงในทางลบของสื่อตางๆ  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ํา     
ทําใหเกิดความเครียดท้ังในครอบครัวและสังคม การใชความรุนแรงนั้นผูถูกกระทําสวนใหญจะเปนเด็ก
และสตรี ผูกระทําจะเปนคนท่ีอยูในครอบครัวหรือเปนคนท่ีรูจักกับผูถูกกระทํา โดยเฉพาะครอบครัวยากจน 
และเม่ือเกิดความรุนแรงข้ึนผูถูกกระทําสวนใหญจะปฏิเสธโดยใชสิทธิทางกฎหมายในการปองกันตนเอง 
ซ่ึงเปนสาเหตุใหผูกระทําความผิดไมไดรับโทษ ทําใหมีการกระทําซํ้าอีกและทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใหการสงเสริมใหประชาชนทุกคนมีความรูความเขาใจ มี
จิตสํานึกในเรื่องสิทธิเด็ก สิทธิสตรี และสิทธิมนุษยชน โดยรวมกันขจัดปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี  

๓. วัตถุประสงค 
- เพ่ือสรางเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิ บทบาท หนาท่ีของตนเอง รวมถึงการ

ไดรับความคุมครองทางกฎหมาย รับรองสิทธิสรางหลักประกันและความเสมอภาคใหแกเด็กและสตรี 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- จัดอบรมใหความรูแกเด็กและสตรี ปงบประมาณละ ๕๐๐ คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ตามความเหมาะในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- อบรมใหความรูเชิงวิชาการแกเด็กและสตรีในเขตจังหวัดลพบุรี 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 - 2564 
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๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- ฝายพัฒนาสังคม สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด 
- ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสิทธิ บทบาท หนาท่ี และไดรับความ

คุมครองทางกฎหมายสามารถนําไปปรับใชในการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข รอยละ ๘๐ 
ผลลัพธ 
(๑) ทําใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสิทธิ บทบาท หนาท่ีของตนเอง 

รวมถึงการไดรับความคุมครองทางกฎหมาย 
(๒) ทําใหผูเขารับการอบรมมีจิตสํานึกเก่ียวกับผลกระทบของการใชความรุนแรงและ

รวมกันขจัดปญหาความรุนแรงใหลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๑ 

ลําดับท่ี ๑.๓ (5) 
 

๑. ช่ือโครงการ อบรมเสริมสรางคุณธรรมและวิธีการดูแลผูสูงอายุใหแกเด็กและเยาวชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เด็กและเยาวชนเปนสวนหนึ่งของครอบครัวและชุมชนท่ีสามารถชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ

ไดมากพอสมควร การปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมีทัศนคติท่ีดี มองเห็นคุณคา ใหความสําคัญกับผูสูงอายุ 
และใหความรูเก่ียวกับวิธีการดูแลผูสูงอายุ เพ่ือใหสามารถชวยเหลือดูแลผูสูงอายุในครอบครัวได เปนการ
แบงเบาภาระของครอบครัวหรือชุมชน โดยไมจําเปนตองสงผูสูงอายุเขาสถานสงเคราะห จึงไดจัด
โครงการอบรมเสริมสรางคุณธรรมและวิธีการดูแลผูสูงอายุใหแกเด็กและเยาวชน เพ่ือใหเด็กและเยาวชน
มีทัศนคติท่ีดี เห็นคุณคา ใหความสําคัญกับผูสูงอายุ และมีความรูเก่ียวกับวิธีการดูแลผูสูงอายุ 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีเขารวมโครงการ ตระหนักและเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ 
๓.๒ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการดูและ

ผูสูงอายุ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- เด็กและเยาวชนในจังหวัดลพบุรี เขารวมอบรม ปงบประมาณละ ๕๐๐ คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- สถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี หรือตามความเหมาะในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- อบรมใหความรูเชิงวิชาการและปฏิบัติแกเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดลพบุรี 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 - 2564 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- สถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด 
- เด็กและเยาชนท่ีเขารับการอบรม รอยละ ๗๕ ตระหนักถึงความสําคัญของผูสูงอายุและมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน 
ผลลัพธ 
- เด็กและเยาวชนท่ีเขารวมโครงการ เห็นคุณคาความสําคัญของผูสูงอายุ และสามารถดูแล

ผูสูงอายุไดอยางถูกวิธี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๑ 

ลําดับท่ี ๑.๓ (6) 
 

๑. ช่ือโครงการ ฝกอบรมมัคคุเทศนทองถ่ิน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องจาก จังหวัดลพบุรี มีแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจมากมาย ท้ังแหลงทองเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตร แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 
แหลงทองเท่ียวเชิงนันทนาการ และแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ตลอดจนสินคาท่ีสําคัญของจังหวัด ไดแก 
ปลาสมฟก ดินสอพอง ไขเค็มดินสอพอง ผลิตภัณฑจากดอกทานตะวัน ผามัดหม่ี ผลิตภัณฑจาก
ทองเหลือง เพชรเขาพระงาม วุนน้ํามะพราว จําเปนตองสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ไดเกิด
ความภูมิใจในถ่ินกําเนิดของตนเอง รักษาธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณคาและควรคาตอการ
อนุรักษ ตลอดจนสามารถนําตนทุนเหลานี้เพ่ิมมูลคาในดานการทองเท่ียวท่ีจะกอใหเกิดอาชีพและสราง
รายไดใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน และเปนการสรางโอกาสใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวของจังหวัดลพบุรี ตระหนักรับรูถึงบทบาทของการ
เปนเจาบานท่ีดี กอใหเกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเองและไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

๓. วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดเห็นความสําคัญของทรัพยากรการทองเท่ียวของ

ทองถ่ิน มีความรูความสามารถและทักษะในการนําเสนอแหลงทองเท่ียว และภูมิปญญาของทองถ่ินแก
นักทองเท่ียวไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- เด็กและเยาวชน เขารับการอบรม ปงบประมาณละ ๑๐๐ คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ตามความเหมาะในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- อบรมใหความรูแกเด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตจังหวัดลพบุรี 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 - 2564 
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๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ  2๐๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- ฝายบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด 
- จํานวนผูเขารับการอบรม 
ผลลัพธ 
- เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ีไดรับการฝกอบรมเห็นความสําคัญของทรัพยากรการ

ทองเท่ียวของทองถ่ิน มีความรูความสามารถและทักษะในการนําเสนอแหลงทองเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว
ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๑ 

ลําดับท่ี ๑.๓ (7) 
 

๑. ช่ือโครงการ สงเสริมการเรียนรูดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ดวยกระทรวงเทคโนโยลแีละการสื่อสาร ไดสนับสนุนการจัดตั้งศูนยการเรียนรูคอมพิวเตอร

ขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีเพ่ือเปนการสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนในเขตจังหวัดลพบุรี 
ไดเขามาใชบริการทางดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต เพ่ือศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม เปนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองใหทันยุคทันสมัยกับเหตุการณปจจุบัน โดยเยาวชนและประชาชนท่ีมาใชบริการ
สามารถนําความรูท่ีไดจากการคนควาไปประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในงานของตนเองใหมาก
ท่ีสุดและเพ่ิมคุณภาพของผลงานไดอยางดีเยี่ยม การอบรมคอมพิวเตอรเบื้องตนใหกับนักเรียน นับวา
เปนจุดเริ่มตนท่ีดีท่ีมองเห็นความสําคัญกับการเรียนรูดานเทคโนโลยี โครงการเรียนคอมพิวเตอรเบื้องตน
เปนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ท่ีจะชวยใหนักเรียนมีความรู 
ความเขาใจในเรื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน สามารถนําไปปรับใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
เปนทรัพยากรท่ีมีคุณภาพของสังคมตอไป 

เพ่ือเปนการสงเสริมนักเรียนในเขตจังหวัดลพบุรี ใหมีความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร
เบื้องตนท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในดานการศึกษาและชีวิตประจําวันได องคการบริหารสวนจังหวัด
ลพบุรีจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการเรียนรูดานเทคโนโลยีและสาระสนเทศข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจในการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนและสามารถนําไปใช

ไดจริงในชีวิตประจําวัน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี เขารวมโครงการ ปงบประมาณละ ๙๐ คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- การเรียนรู ICT ชุมชน ศูนยลพบุรี สนามกีฬาพระราเมศวร องคการบริหารสวนจังหวัดลพบรุี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- อบรมใหความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอรเบื้องตนใหกับนักเรียนในเขตจังหวัดลพบุรี 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
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๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด 
- จํานวนนักเรียนท่ีเขารับการอบรม 
ผลลัพธ 
- ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 
- ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการเรียนและชีวิตประจําวันได 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๑ 

ลําดับท่ี ๑.๓ (8) 
 

๑. ช่ือโครงการ ฝกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูรอน (รอนนี้มีกีฬาเพ่ือลูกรัก) 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ดวยกีฬาเปนกิจกรรมสําคัญท่ีสงเสริมใหคนมีการพัฒนาการดานทางรางกาย สติปญญา 

อารมณและสังคม กอใหเกิดพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ รูจักทํางานรวมกันเปนทีม ปลูกฝงความสามัคคี
ของผูรวมกิจกรรม สรางใหเปนผูมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย และเคารพในกฎ ระเบียบ กติกา        
การแขงขันสามารถนําทักษะท่ีเกิดข้ึนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน การออกกําลังกายดวยกิจกรรม
กีฬาทําไดในชวงเวลาวางและปดภาคเรียน ซ่ึงปจจุบันมีเยาวชนและผูหลงผิด ปฏิบัติตนไปในทางท่ีไมควร
อยูมากมาย อาจเกิดจากการคบเพ่ือนท่ีไมดีชักชวนกันไปในทางท่ีสรางปญหาใหแกสังคม ไปม่ัวสุม
อบายมุขตางๆ สงผลกระทบถึงประเทศชาติทําใหเกิดการพัฒนาเปนไปอยางลาชาดวย 

เพ่ือเปนการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหไดออกกําลังกายและฝกทักษะกีฬาประเภทตางๆ 
องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี รวมกับทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ไดเล็งเห็นความสําคัญ จึงได
จัดโครงการฝกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูรอน (รอนนี้มีกีฬาเพ่ือลูกรัก) ข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวม และสรางความรักความสามัคคี 
๓.๒ เพ่ือใหเด็ก และเยาวชน ไดมีความรูเก่ียวกับการฝกทักษะกีฬาประเภทตางๆ  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรีเขารวมโครงการปงบประมาณละไมนอยกวา 

๓๐๐ คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- สนามกีฬาพระราเมศวร องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- ฝกทักษะกีฬาประเภทตางๆ ใหกับผูเขารวมโครงการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
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๙. ผูรับผิดชอบ  
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด 
- จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีเขารับการอบรม 
ผลลัพธ 
- เด็กและเยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
- เด็กและเยาวชนมีความสามัคคีและมีน้ําใจเปนนักกีฬา 
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 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.๑ (๑) 
 

๑. ช่ือกิจกรรม  ประกาศเจตจํานงตอการทุจริตของผูบริหาร 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และใหความเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ไปสูการปฏิบัติ
ตามแผนงานบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีกําหนดไววา 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทํา
แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของตนเอง และกําหนดใหผูบริหารขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีจึงประกาศเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม 
และความโปรงใสในการบริหารงาน เพ่ือเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรศาสตร  ขับเคลื่อนการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี และแสดงเจตจํานงท่ีจะตอตานการทุจริต และเปนการวางแนวทาง  
ในการบริหารงานใหกับท้ังฝายบริหารและเจาหนาท่ีในสังกัด ใหเกิดประโยชนตอองคกรและประเทศชาติ 

๓. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเปนการแสดงเจตจํานงท่ีจะตอตานการทุจริต และเปนการวางแนวทางในการ

บริหารงานของฝายบริหารและเจาหนาท่ี 
3.2 เพ่ือเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3.3 เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใหเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน ท่ีมุงใหเกิดประโยชน

ตอองคกรและประเทศชาติ 
3.4 เพ่ือใหประชาชนเชื่อม่ันในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - ประกาศเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน ให

เจาหนาท่ีในสังกัดทราบ และปดประกาศใหประชาชนไดรับทราบ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ประกาศเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความ

โปรงใสในการบริหารงาน ใหเจาหนาท่ีในสังกัด และปดประกาศใหประชาชนทราบ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 65 
 



๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- จนกวาจะมีการยกเลิกประกาศ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- ฝายบริหารและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีมีกรอบในปฏิบัติงานราชการ

ท่ีตองเปนไปดวยความถูกตอง  
- ประชาชนเชื่อม่ันในการบริหารงานของฝายบริหารและเจาหนาท่ี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.๑ (๒) 
 

๑. ช่ือกิจกรรม ลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
ระหวางมูลนิธิเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นกับสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทยไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2559  ณ หองคอนเวนชั่น  โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน  
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีโดยการประชุมมีการจัดทําขอตกลงวาดวยความรวมมือการปองกันและ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ระหวางมูลนิธิเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นกับสมาคมองคการ
บริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย เพ่ือใหเกิดการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล ปองกัน และ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคสวน รวมท้ังประสานงานความ
รวมมือในการตรวจสอบการดําเนินงานปองกันการทุจริต อันจะสงผลตอการลดปญหาการทุจริตให
นอยลง และเกิดประโยชนตอประเทศชาติ  

องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี จึงไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือ
ปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นดังกลาว  

๓. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหเกิดการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล ปองกัน และตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่นท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคสวน 
3.2 เพ่ือเปนการสรางเครือขายการมีสวนรวมในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- ลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- รวมกับสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  

๖. วิธีดําเนินการ  
- ลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยรวมมือการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น กับ

สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทยและมูลนิธิเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- จนกวาจะมีการยกเลิกบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือฯ  
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๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  - สรางความรวมมือในการตอตานการทุจริตและพฤติมิชอบใหเกิดเปนรูปธรรม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.๒ (๑) 
 

๑. ช่ือโครงการ สํารวจความพึงพอใจขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องดวย การบริการถือเปนหัวใจของทุกหนวยงาน การใหบริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนองผูมารับบริการท่ีดี จําเปนตองอาศัยเทคนิค กลยุทธ ทักษะท่ีจําทําใหชนะใจ
ผูรับบริการ โดยจะตองปลูกฝงใหเจาหนาท่ีของหนวยงานรูจักพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการท่ีจะเปนผูใหบริการ   
ท่ีดี ซ่ึงจะตองมีความสุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักหลักการบริการ และเอาใจใสในการบริการ รวมท้ัง
การใหบริการแกผูมารับบริการอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

โดยองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี เปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดและมีบทบาทหนาท่ี  
ท่ีจะอํานวยประโยชนใหแกประชาชน ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ไดกําหนดนโยบายดาน
การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล โดยการปรับปรุงรูปแบบการทํางานเพ่ือใหประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ ไดแก การปฏิบัติราชการท่ีมุงเนน
ถึงความตองการและสรางความพึงพอใจใหประชาชนผูรับบริการเปนหลัก วิธีการท่ีจะรับทราบผลการ
ใหบริการของหนวยงานวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด จําเปนจะตองมีการสํารวจความตองการและ
ความพึงพอใจของผูรับบริการในหลากหลายวิธี และเปนไปอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือนํามาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ โดยดําเนินการตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ซ่ึงกําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมี
ลักษณะเปนองคกร แหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผล
ความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน   
ในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
๓.๒ เพ่ือพัฒนาการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีใหมีรูปแบบบริการท่ี

เขาถึงงาย สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแก
ผูรับบริการ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- สํารวจความพึงพอใจจากผูเขารับบริการจํานวนไมนอยกวา ๒,๘๐๐ คน งานบรกิารละ 

๗๐๐ คนจํานวน ๔ งานบริการ/กิจกรรม 
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๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- จางสถาบันท่ีนาเชื่อถือสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด 
- ผูรับบริการมีความพึงพอใจตองานบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี รอยละ ๗๐ 
ผลลัพธ 
(๑) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีไดรับทราบระดับความพึงพอใจของผูบริการ 
(๒) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีสามารถนําผลท่ีไดมาพัฒนาการดําเนินงานใหเปนท่ี    

พึงพอใจของผูรับบริการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.๒ (2) 
 

๑. ช่ือมาตรการ แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ,คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ิมคาจาง และเลื่อนคาตอบแทนใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเพ่ือรับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
สวนทองถ่ินอ่ืน หรือขาราชการประเภทอ่ืน เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานตางๆ  

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม     

มาตรา 15 บัญญัติให การออกคําสั่งเก่ียวกับการบรรจุและแตงตั้งการยายการโอนการรับโอนการเลื่อนระดับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนการสอบสวนการลงโทษทางวินัยการใหออกจากราชการการอุทธรณและการรองทุกข
หรือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดแตสําหรับการออกคําสั่งแตงตั้ง
และการใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนงตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอน และตองเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด จังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ประกาศ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน ประกอบกับหนังสือสั่งการตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

เปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม 
๓.๒ เพ่ือใหการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ิมคาจางและเลื่อนคาตอบแทนใหแก

ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม  
3.3 เพ่ือใหการรับโอนขาราชการเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม 
3.4 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจําและ

พนักงานจางเปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม ถูกตองตามหลักเกณฑวิธีการท่ีระเบียบกําหนด  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
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๖. วิธีดําเนินการ  
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง กอนเสนอใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา 
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ิมคาจาง และเลื่อนคาตอบแทน

ใหแกขาราชการ ลกูจางประจํา และพนักงานจาง กอนเสนอใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับความเปนธรรมในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.๒ (3) 
 

๑. ช่ือมาตรการ  จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
สํานักบริหารราชการสวนทองถ่ิน สวนการคลังทองถ่ิน กรมการปกครอง ไดมีหนังสือท่ี  

มท 0313.4/ว 1500 เรื่อง คําแนะนําเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยอางถึงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2536 ใหความเห็นชอบเก่ียวกับมาตรการปรับปรุง
ขอมูลเพ่ือตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสวนราชการตามขอเสนอของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
ในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และงบประมาณระดับทองถ่ิน  ใหความสําคัญกับการบริหารราชการบริหาร
งบประมาณของตน โดยจัดเตรียมงานตามข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางใหสามารถดําเนินการ ไดโดยเร็วท่ีสุด
และกระจายงานออกไปในระหวางป  เพ่ือปองกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกลสิ้นปงบประมาณ 
และประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ.2542 

กรมการปกครองจึงไดจัดทําคําแนะนําเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินข้ึน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชในการบริหารงาน โดยใหความสําคัญกับหนวยงาน
พัสดุกลาง และการใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ซ่ึงแผนดังกลาวจะแสดงใหเห็นถึงความตองการ
ในการจัดหาพัสดุในหนวยงานตางๆ สัมพันธกับชวงระยะเวลาในการจัดหาระหวางปงบประมาณ 
ตลอดจนการรายงานผล อันจะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานพัสดุ หนวยงานท่ีมีความตองการพัสดุ 
ผูบริหารและผูตรวจสอบ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชคําแนะนําดังกลาวเปนแนวทางในการบริหาร
พัสดุตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2543 เปนตนมา ซ่ึงแนวทางดังกลาว ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป โดยปฏิบัติตามแบบ ดังนี้ 

- แบบ ผด. 1 สําหรับการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป ของหนวยงานเจาของเงิน 
- แบบ ผด. 2 สําหรับการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แบบ ผด. 3 สําหรับรายงานผลการดําเนินการจัดหาพัสดุประจําป  
เพ่ือใหการจัดหาพัสดุขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี เปนไปตามความจําเปนท่ี

ตองการใช สอดคลองกับงบประมาณท่ีตั้งไว และบรรลุวัตถุประสงค รวมท้ังเปนไปตามแนวทางท่ีกรมสงเสริม
การปกครองกําหนด จึงไดจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจางประจําแตละปงบประมาณข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีสามารถดําเนินการจัดหาพัสดุไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
๓.๒ เพ่ือใหผูบริหาร และเจาหนาท่ีทุกระดับใชเปนกรอบในการปฏิบัติงาน 
3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และผูตรวจสอบทราบขอมูลตางๆ เก่ียวกับการจัดหาพัสดุทุกประเภท 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง 
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3.4 เพ่ือใหการจัดหาพัสดุเปนไปตามความจําเปน เรงดวนของแตละสวนราชการ และ
สอดคลองกับงบประมาณท่ีตั้งไว 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป ทุกปงบประมาณ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
6.1 แจงใหทุกสวนราชการในสังกัดจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป ของแตละสวนราชการ 

ตาม แบบ ผด.1 จัดสงใหกองคลัง 
6.2 จัดทําแผนการหาพัสดุประจําปงบประมาณ ตามแบบ ผด.2 และประกาศใหประชาชน

ทราบโดยท่ัวกัน 
6.3 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจําป 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
การจัดหาพัสดุขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี เปนไปตามแผนท่ีวางไว 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.๒ (๔) 
 

๑. ช่ือกิจกรรม   เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจาง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 10)  พ.ศ. 2560 กําหนดใหการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีสอบราคา
และประกวดราคา องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีการประกาศเผยแพรการประกาศนั้นใหประชาชน
ทราบ ประกอบกับ ป.ป.ช. ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและ
การคํานวณราคากลางในการจัดซ้ือจัดจางท่ีวงเงินเกินกวา 100,000 บาท ไมวาจะเปนการจัดซ้ือจัด
จางดวยวิธีใดๆ ก็ตาม เพ่ือเปดโอกาสประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารอยางเทาเทียมกัน  

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
๓.๒ เพ่ือวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 
3.3 เพ่ือเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ผานเวปไซตหรือสื่อชองทางอ่ืนๆ  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- โครงการท่ีดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง โดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ท่ีทําการองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- จัดสงประกาศใหสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ลงในเวปไซตขององคการบริหาร

สวนจังหวัดลพบุรี 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจางทุกโครงการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.๒ (5) 
 

๑. ช่ือมาตรการ  ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การควบคุมภายในเปนกระบวนการในการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบผูบริหารและ

บุคลากรทุกระดับกําหนดข้ึน เพ่ือชวยใหบรรลุวัตถุประสงคทางดานการดําเนินงาน ดานการเงิน และ
ดานการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับและมติ ครม. ท่ีเก่ียวของโดยประหยัด คุมประโยชน 
เปนการปองกันความเสียหายและการทุจริต การควบคุมภายในถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูใน
การปฏิบัติงานตามปกติ 

การควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เปนกิจกรรมหนึ่ง
ในการควบคุมภายใน เปนกระบวนการท่ีรวมไวหรอืเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุม
ภายในมิใชเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง และมิใชผลสุดทายของการกระทําแตเปนกระบวนการท่ีมีการ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซ่ึงกําหนดไวในกระบวนการปฏิบัติงานประจําวัน 

๓. วัตถุประสงค 
4.1 เพ่ือใหสามารถบริหารเงินงบประมาณรายจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4.2 เพ่ือควบคุม ตรวจสอบงบประมาณของทุกสวนราชการใหถูกตองและเปนปจจุบัน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- ทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําหนังสือแจงทุกสวนราชการตรวจสอบยอดเงินงบประมาณเปนรายไตรมาส 
6.2 ประสานแตละสวนราชการเม่ือไดรับแจงการโอนงบประมาณจากกองแผนและ

งบประมาณแลว ใหดําเนินการลงรายละเอียดการโอนงบประมาณใหเปนปจจุบัน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 
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๙. ผูรับผิดชอบ  
- ฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- ยอดการใชจายเงินงบประมาณ ยอดรายจาย และงบประมาณคงเหลือ ถูกตอง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.๒ (6) 
 

๑. ช่ือมาตรการ  การตรวจสอบ กลั่นกรองการตั้งงบประมาณรายจายประจําปโดยคณะกรรมการการคลัง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2552 มาตรา 33 สภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเปนคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูในวงงาน
ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี จึงไดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
เปนคณะกรรมการสามัญประจําสภา จํานวน 16 คณะ และเลือกบุคคลซ่ึงมิไดเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดลพบุรี  มารวมเปนคณะกรรมการวิสามัญ จํานวน 3 คณะ ประกอบดวย 
คณะกรรมการการคลัง คณะกรรมการสังคมสงเคราะห และคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ โดย
คณะกรรมการการคลังมีหนาท่ีในการตรวจสอบ กลั่นกรอง ในการต้ังงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม เพ่ือจัดทํารางงบประมาณดังกลาวเสนอผูบริหารเพ่ือนําเสนอตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด และนําเสนอขอมูลในการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการให
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด พิจารณาจัดทํารางแผนพัฒนา 

๓. วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองการตั้งงบประมาณรายจายประจําป

กอนเขาสูกระบวนการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 คณะกรรมการการคลัง จํานวน 1 คณะ 
4.2 ประชุมพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองการต้ังงบประมาณรายจายประจําป ปละ      

1 - 2 ครั้ง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําเอกสารการประชุม 
6.2 ประสานขอใชหองประชุม 
6.3 จัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมท้ังจัดสงใหคณะกรรมการ 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 78 
 



6.4 ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
6.5 สรุปผลการประชุม 

๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 
- ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน ของปงบประมาณ  

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- กองกิจการสภา  และกองแผนและงบประมาณ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 จํานวนครั้งในการประชุม  1 ครั้ง 
10.2 ไดกลั่นกรองการตั้งงบประมาณรายจายประจําปใหถูกตองครบถวนกอนเขาสูการ

พิจารณาจากสภาฯ  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.2 (7) 
 

๑. ช่ือมาตรการ  การใชรถยนตสวนกลางและการควบคุมการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว603 ลงวันท่ี 11 
กุมภาพันธ 2556 แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชในการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เ พ่ือใหการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย ตองตามเจตนารมณ และเปนการวางแนวทางใน
การปฏิบัติใหกับผูบริหารและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี จึงไดประกาศกําหนด
หลักเกณฑการใช และการเก็บรักษารถยนตขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๓. วัตถุประสงค 
- เพ่ือวางแนวทางในการปฏิบัติใหกับผูบริหารและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด

ลพบุรี 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 มีประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใช และการ

เก็บรักษารถยนตขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
4.2 มีหลักเกณฑการควบคุมการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง   

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําหลักเกณฑรถยนตสวนกลาง การควบคุมการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง และแจง

เวียนใหเจาหนาท่ีสังกัดทราบ 
6.2 มอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 
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๙. ผูรับผิดชอบ  
- สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- การใชรถยนตสวนกลาง และการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงเปนไปตามหลักเกณฑท่ีระเบียบ 

หนังสือสั่งการกําหนด 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.2 (8) 
 

๑. ช่ือมาตรการ  การจัดใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี เขาพักในบานพักของทาง
ราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
กระทรวงมหาดไทย ไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 และไดกําหนดหลักเกณฑในการจัด
ขาราชการสวนทองถ่ินเขาพักอาศัยในท่ีพักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว955 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2550 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนแนวทาง     
ในการปฏิบัติ และสามารถกําหนดวิธีการปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในท่ีพักขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีจึงไดวาง
ระเบียบองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีวาดวย หลักเกณฑและวิธีการเขาพักอาศัยในท่ีพักขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลพบุรี ข้ึน  

๓. วัตถุประสงค 
- เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ และเกิดความเปนธรรม ถูกตองตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ

ท่ีกําหนดในการจัดเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีเขาพักอาศัยในท่ีพักขององคการ
บริหารสวนจังหวัด 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- มีระเบียบองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเขาพักอาศัยใน

ท่ีพักอาศัยขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ท่ีทําการองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
6.1 ประกาศใชระเบียบองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

เขาพักอาศัยในท่ีพักอาศัยขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
6.2 แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเจาหนาท่ีเขาพักอาศัยในบานพักและแฟลตของ

องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี โดยใหมีหนาท่ีในการพิจารณาจัดเจาหนาท่ีเขาพักฯ ใหเปนตามท่ี
ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีกําหนด เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติของนายกองคการบริหารสวนบริหาร
สวนจังหวัดลพบุรี  
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- จนกวาจะมีการยกเลิก หรือแกไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบฯ  

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- การจัดเจาหนาท่ีเขาพักอาศัยในบานพักและแฟลตขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

เปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรม เหมาะสม ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.2 (9) 
 

๑. ช่ือมาตรการ  การปองกันและแกไขปญญาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลพบุรี 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริต เปนปญหาสําคัญของชาติ ซ่ึงรัฐบาลไดกําหนดใหเปนวาระแหงชาติ  โดย

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน มีอํานาจหนาท่ีในการใหบริการ
สาธารณะ มีงบประมาณในการดําเนินการจํานวนมาก ประกอบกับสังคมไทยเปนสังคมแหงการอุปถัมภ 
เพ่ือใหการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด 
เกิดผลเปนรูปธรรมและสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ลพบุรีจึงกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติชอบข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี  

๓. วัตถุประสงค 
3.1เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
3.2 เพ่ือเปนการปองปรามใหเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- มีประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี เรื่อง การกําหนดมาตรการปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ใชบังคับ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ท่ีทําการองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- ประกาศกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยกําหนด

มาตรการและวิธีการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประกอบดวย 
(1) ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 
(2) นํามาตรการการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลในการปฏิรูประบบ

ราชการมาใชอยางจริงจัง 
(3) สงเสริมคานิยมรักความซ่ือสัตยสุจริตใหแกบุคลากรในสังกัด 
(4) สงเสริมคุณธรรมในระบบราชการโดยเฉพาะการแตงตั้งโยกยาย และการสรรหาบุคคล 

เขารับราชการ 
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(5) จัดระบบงานการเงินการคลัง งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง 
(6) สนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม 
(7) จัดระบบการตรวจสอบภายในขององคกรใหมีประสิทธิภาพ 
(8) การประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- จนกวาจะมีการยกเลิกประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี เรื่อง การกําหนด

มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- เจาหนาท่ีทุกระดับขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ไดตระหนักและลดปญหาการ

ทุจริตในองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 85 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.2 (10) 
 

๑. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบการบริหารงานคลังและกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียม 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีไดออกขอบัญญัติจัดเก็บภาษีรายไดในสวนท่ีจัดเก็บเอง 

ไดแก ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากการคาน้ํามัน กาซปโตรเลียมและยาสูบ พ.ศ.๒๕๕๕        
ในอัตราลิตรละ/กิโลกรัมละ ๔.๕๔ บาท และคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูเขาพัก   
ในโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๐ ในอัตรารอยละ ๑.๕๐ ของคาเชาหองพัก  

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานคลังในการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลพบุรี เพ่ือประชาสัมพันธข้ึนตอน ระยะเวลาและชองทางการชําระภาษี/คาธรรมเนียมใน
รูปแบบตางๆ และออกบริการจัดเก็บนอกสถานท่ีเปนประจําทุกเดือน รวมท้ังใหคําแนะนําผูประกอบการ
รายใหมใหเขาใจและทราบถึงภาระหนาท่ีท่ีตองชําระภาษี/คาธรรมเนียม ใหแกองคการบริหารสวน
จังหวัดลพบุรี ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีจะไดนํารายไดมาพัฒนาทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอไป 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีโดยจัดเก็บไดครบถวน 

ถูกตอง เปนธรรม 
๓.๒ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธข้ันตอน ระยะเวลา และชองทางชําระภาษี/คาธรรมเนียม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- จํานวนผูประกอบการน้ํามัน กาซปโตรเลียม ยาสูบและโรงแรม ท่ีอยูในขายตองชําระ

ภาษีและคาธรรมเนียมในพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี ดังนี้ 
(๑) โรงแรม   จํานวน ๗๙ ราย 
(๒) น้ํามันและกาซปโตรเลียม จํานวน ๒๘๕ ราย 
(๓) ยาสูบ   จํานวน ๑๔ ราย 
 รวม   จํานวน ๓๗๘ ราย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 
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๖. วิธีดําเนินการ  
- พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียม ประชาสัมพันธข้ันตอน ระยะเวลาและ

ชองทางการชําระภาษีและคาธรรมเนียมในรูปแบบตางๆ และออกใหบริการจัดเก็บนอกสถานท่ี  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- ฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด 
- จํานวนผูประกอบการท่ีไดชําระภาษีและคาธรรมเนียม ไมต่ํากวา ๓๐๓ ราย คิดเปนรอยละ 

๘๐ ของจํานวนผูประกอบการท่ีตองชําระภาษีและคาธรรมเนียมในพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 
ผลลัพธ 
(๑) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีสามารถเก็บภาษีและคาธรรมเนียมไดครบถวน 

ถูกตองตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(๒) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 
(๓) ผูประกอบการมีความเขาใจและมีความสัมพันธท่ีดีตอเจาหนาท่ีรัฐ 
(๔) ผูประกอบการเขาใจขอบัญญัติในการจัดเก็บภาษี/คาธรรมเนียม ข้ันตอน ระยะเวลา 

และชองทางการชําระภาษี/คาธรรมเนียมอยางถูกตอง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.๓ (๑) 
 

๑. ช่ือกิจกรรม  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

กําหนดใหสวนราชการตองกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ 
และงบประมาณท่ีตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบ   
ท่ัวกันดวย 

องคการบริหารสวนจังหวัดมีภารกิจหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน และมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
ซ่ึงไดกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการไวแลว แตเพ่ือใหการบริหารราชการดานการบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย เปนไปดวยความ
เรียบรอย รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ สามารถตอบสนอง
ตอการพัฒนางานขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ในการบริการและอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักการการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี จึงมีการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการงานบริการตางๆ ข้ึน  

๓. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ในการใหบริการแกประชาชน 
3.2 เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการปฏิบัติแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
3.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยยกระดับมาตรฐานการใหบริการ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 ลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการงานรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
4.2 ลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการชําระภาษีและคาธรรมเนียม อบจ. 
4.3 ลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
4.4 ลดข้ันตอนการใหบริการงานรับผูสูงอายุเขาพักอยูในสถานสงเคราะหคนชราบานลพบุร ี
4.5 งานสนับสนุนน้าํอุปโภคบริโภค 
4.6 งานบริการประชาชนกรณีฉุกเฉินการเกิดสาธารณภัย 
4.7 งานรับสมัครสมาชิกสนามกีฬาและการใหบริการภายในสนามกีฬาพระราเมศวร 
4.8 งานบริการอ่ืนๆ  
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๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลางานบริการตางๆ ใหประชาชนโดยท่ัวไปทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- จนกวาจะมีการยกเลิกประกาศฯ หรือยกเลิกภารกิจการใหบริการ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- สวนราชการท่ีเก่ียวของกับงานบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว ในการใหบริการ 
10.2 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว 
10.3 การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีมีประสิทธิภาพ โดยยกระดับ

มาตรฐานการใหบริการแกประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.๓ (๒) 
 

๑. ช่ือมาตรการ  มอบอํานาจการอนมัุติ อนุญาตและการสั่งการของปลัดองคการบริหารบริหารสวนจังหวัด 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ 
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูดํารงตําแหนงใดใหแกผูดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ ท้ังนี้ ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกลาว ตองมุงผลใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วใน
การบรกิารประชาชน 

องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี มีภารกิจหนาท่ีในความรับผิดชอบจํานวนมาก ดังนั้น 
เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจของ
ผูบริหารทุกระดับ สามารถตอบสนองตอการพัฒนางานขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ในการ
บริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีการลดอํานาจการอนุมัติ 
อนุญาต และการสั่งการภารกิจงานบางอยางของปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ใหรองปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด และหัวหนาสวนราชการปฏิบัติราชการแทน   

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑เพ่ือใหการบริหารงานราชการของปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดภายใตกรอบอํานาจ

หนาท่ีตามกฎหมายเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว ลดข้ันตอนการตัดสินใจ มีการกระจายอํานาจ
การตัดสินสามารถตอบสนองตอการพัฒนาองคกรไดมากข้ึน  

๓.๒ เพ่ือใหการบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- มีคําสั่งมอบหมายงานในหนาท่ีของปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดใหแกรองปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ ปฏิบัติราชการแทน  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
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๖. วิธีดําเนินการ  
- ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําสั่งมอบหมายงานในหนาท่ีใหกับรองปลัดฯ และ

หัวหนาสวนราชการ และแจงเวียนใหเจาหนาท่ีในสังกัดทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- จนกวาจะมีการยกเลิกคําสั่ง 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- การบริหารราชการของปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว 

ประชาชนไดรับการบริการและการอํานวยความสะดวกมากข้ึน 
- เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.๓ (๓) 
 

๑. ช่ือกิจกรรม  จัดทําปายประชาสัมพันธข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

กําหนดใหสวนราชการตองกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ 
และงบประมาณท่ีตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบ   
ท่ัวกันดวย 

๓. วัตถุประสงค 
3.1เพ่ือใหประชาชนไดทราบถึงข้ันตอนและระยะเวลาแลวเสร็จของการใหบริการตางๆ  
3.2 เพ่ือเปนกรอบใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบนําไปปฏิบัติ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- จัดทําปายประชาสัมพันธข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน ดังนี้ 
(1) งานรับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข 
(2) งานการใหบริการขอมูลขาวสาร 
(3) งานการใหบริการรับสมัครสมาชิกสนามกีฬา และการใหบริการภายในสนามกีฬา       

พระราเมศวร 
(4) งานการใหบริการรับชําระภาษีและคาธรรมเนียม 
(5) งานการใหบริการรับผูสูงอายุเขาพักอยูในสถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี 
(6) งานสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี สถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี และสนามกีฬา  

พระราเมศวร 

๖. วิธีดําเนินการ  
- จัดทําปายประชาสัมพันธข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ ติดประกาศ ณ ท่ีทําการ

บริหารสวนจังหวัดลพบุรี สถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี สนามกีฬาพระราเมศวร และสื่อสังคม
ออนไลนขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- จะกวาจะมีการประกาศยกเลิกภารกิจ 
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๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- สํานักปลัดฯ, กองคลัง, กองชาง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- ประชาชนท่ัวไปรับทราบระยะเวลาและข้ันตอนการใหบริการตางๆ ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดลพบุรี และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบมีกรอบในการใหบริการประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.๔ (1) 
 

๑. ช่ือกิจกรรม  ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

 ๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี มีภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบในการใหบริการ

สาธารณะแกประชาชนในหลายดาน ขาราชการและเจาหนาท่ีทุกระดับจึงเปนกําลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีเพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนสวนรวม ดังนั้น เพ่ือเปนการ
สรางขวัญกําลังในการปฏิบัติงานใหกับขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจาง ท่ีประพฤติตนเปน
ตัวอยางท่ีดี รวมท้ังเปนการกระตุนใหขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางไดตั้งใจ มุงม่ัน มีความ
วิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงาน จึงไดจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงาน
จางท่ีมีความประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษในดานความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ดาน
การใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน อุทิศตนเพ่ือประโยชนสาธารณะ และมีจิตสํานึกท่ีดี 
หรือไดดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจใหกับขาราชการ ลูกจางประจําและ

พนักงานจาง  
3.2 เพ่ือกระตุนใหขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความวิริยะ อุตสาหะ  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 
6.2 ใหคณะกรรมการคัดเลือกจากขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ีมีความ

ประพฤติตนดี เปนท่ีประจักษในดานตางๆ ตามท่ีกําหนด แกผูบังคับบัญชา และผูรวมงาน หรือ
ประชาชนท่ัวไป 
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดนมีขวัญและกําลังใจ   

ในการปฏิบัติงานเพ่ิมมาข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.๕ (๑) 
 

๑. ช่ือมาตรการ  มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดลพบุรี ไดประกาศหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2558  
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 7) ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2559 โดยกําหนดให
องคการบริหารสวนจังหวัดประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหขาราชการ และ
พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนจังหวัดในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน กอนเริ่มรอบการประเมินหรือ
ในชวงเริ่มรอบการประเมิน รวมท้ัง สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ไดแจงซักซอมแนวทางปฏิบัติ  
ในการบริหารงานบุคคลของลูกจางประจําเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใหนําแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินมาใชสําหรับการบริหารงานบุคคล
ของลูกจางประจําโดยอนุโลม  

๓. วัตถุประสงค 
- เพ่ือเปนกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานจาง และ

ลูกจางประจํา ขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 ประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ 
4.2 ประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 
4.3 ประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
5.1 ประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ 
5.2 ประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 
5.3 ประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา 
5.4 จัดใหขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางประจําจัดขอตกลงการปฏิบัติงานกับ

ผูบังคับบัญชา   
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ทุกปงบประมาณ ปงบประมาณละ 2 ครั้ง หรือจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- มีการปฏิบัติงานตามขอตกลงท่ีไดจัดทําไว  ลดปญหาขอโตแยงในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๒ 

ลําดับท่ี ๒.๕ (๒) 
 

๑. ช่ือกิจกรรม  จัดตั้งศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีและมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ี
ประจาํศูนยฯ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีไดจัดต้ังศูนยใหบริการประชาชน ซ่ึงอยูในความ

รับผิดชอบของฝายนิติการและการพาณิชยสํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ดังนี้ 
(1) ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารสวนกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มีหนาท่ีในการชวยเหลือ รับเรื่องรองเรียน
รองทุกขจากประชาชน อันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังปญหาความเดือนรอน
ตางๆ ของประชาชนกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหเปนภารกิจหนาท่ีท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะตองดําเนินการสําหรับใหบริการประชาชน โดยกําหนดใหเปนหนึ่งในตัวชี้วัดสําหรับการตรวจ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป  

(2) ศูนยคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน ซ่ึงไดจัดต้ังข้ึนเมือวันท่ี 15 
มิถุนายน 2554 โดยไดมีการจัดบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ประกอบดวย องคการ
บริหารสวนจังหวัดลพบุรี สํานักงานอัยการจังหวัดลพบุรี (สคช.) สํานักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี สํานักงานคณะกรรมการสภา
ทนายความจังหวัดลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดลพบุรี และเรือนจํากลางลพบุรี 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขจัดความไมรูกฎหมาย และการเอารัดเอาเปรียบกันในทางกฎหมาย คุมครองสิทธิ
และชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนเปนรายบุคคล กลุมหรือชุมชนในทองถ่ินจังหวัดลพบุรี ให
ประชาชนไดรับคําปรึกษาปญหากฎหมาย เขาสูกระบวนการยุติธรรมไดอยางรวดเร็ว เปนธรรมและ
ท่ัวถึง รวมมือกันใหความชวยเหลือ ไกลเกลี่ย ระงับขอพิพาท เสริมสรางความสามัคคีและความ
สมานฉันทในทองถ่ิน และเปนเครือขายของศูนยคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
กับสํานักงานอัยการจังหวัดลพบุรี (สคช.) และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัดลพบุรี  

ภารกิจใหบริการ ประกอบดวย งานใหคําปรึกษาปญหาขอกฎหมาย ใหความชวยเหลือ  
ในการทํานิติกรรม สัญญา พินัยกรรม บนพ้ืนฐานความเสมอภาคของคูกรณี และเจตนารมณอันแทจริง
ของคูกรณี ใหความคุมครองสิทธิของประชาชน สงตอประสานงานถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือรับรอง
คุมครองสิทธิตอไป และใหความรูความเขาใจในพ้ืนฐานแหงสิทธิของประชาชนท่ีถูกตอง ใหความ
ชวยเหลือ ไกลเกลี่ย การประนอมขอพิพาท โดยใหมีผลบังคับไดทํานองเดียวกับคําพิพากษาของศาลตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน เฉพาะคดีแพงและคดีอาญาในความผิดอันยอมความได 
และใหความชวยเหลือทางอรรถคดี โดยการจัดหาทนายความอาสาวาตาง แกตาง แกประชาชนผูเดือน
รอนและไมไดรับความเปนธรรม เฉพาะคดีแพง  
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(3) ศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการ จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540  

เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีเปนไปดวยความเรียบรอย 
และเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ศูนยคุมครองสิทธิ
และชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน และศูนยขอมูลขาวสารของราชการ รวมท้ังงานคุมครองผูบริโภค
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีสามารถใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว เปนธรรม ท่ัวถึง และเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีในการ
ชวยเหลือประชาชน จึงไดรวมศูนยบริการท้ังสามศูนยและจัดตั้งใหเปนภารกิจท่ีอยูในศูนยดํารงธรรม
องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี  

๓. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหสามารถใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปนธรรม 

ท่ัวถึง และเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีในการชวยเหลือ
ประชาชน 

3.2 เพ่ือเปนการบูรณาการรวมกันระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดลพบุรี  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- ใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี และประชาชนท่ัวไป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ท่ีตั้งศูนย  ฝายนิติการและการพาณิชย สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
6.1 ประกาศจัดตั้งศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
6.2 มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนยดํารงธรรมฯ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- จนกวาจะมีการยกเลิกศูนยดํารงธรรมฯ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- ฝายนิติการและการพาณิชย สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 99 
 



๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ประชาชนไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปนธรรม ท่ัวถึง และเปน

การลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีในการชวยเหลือประชาชน 
10.2 เปนการบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดลพบุรี  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๓ 

ลําดับท่ี ๓.๑ (1) 
 

๑. ช่ือโครงการ  จัดทําวารสารประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีในการจัดระบบ

บริการสาธารณะในเขตจังหวัดลพบุรี จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเผยแพรการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี 
เชน จัดบอรดประชาสัมพันธ วิทยุกระจายเสียง เสียงตามสาย แผนพับประชาสัมพันธ ฯลฯ การจัดทํา
วารสารก็เปนอีกทางหนึ่งท่ีจะเปนการเผยแพรบทบาท อํานาจหนาท่ี ภารกิจ และผลการดําเนินงานของ
องคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุรี ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลและเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
จึงจําเปนจะตองจัดทําวารสารประชาสัมพันธดังกลาวขางตน 

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุร ี     

ใหประชาชนท่ัวไปทราบ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 จัดทําวารสารองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี จํานวน ๖ ครั้ง ครั้งละ ๑,๕๐๐ เลม 
4.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

จํานวน ๑ ครั้ง ครั้งละ ๓๐๐ เลม 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ฝายบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- รวบรวมขอมูล, จัดพิมพ, สงประชาสัมพันธไปยังหนวยงานตางๆ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- ฝายบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- ประชาชนไดทราบผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๓ 

ลําดับท่ี ๓.๑ (2) 
 

๑. ช่ือกิจกรรม  เผยแพรรายงานผลการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ผานเว็บไซต และ
บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 33 วรรคหนึ่ง ใหเลขานุการสภาทองถ่ินปดประกาศ
รายงานการประชุมท่ีสภาทองถ่ินมีมติรับรองแลวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปทราบ 

๓. วัตถุประสงค 
- เพ่ือเผยแพรผลการประชุมสภาขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- เผยแพรผลการประชุมสภาฯ จํานวน 2 แหง  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- แจงใหสํานักปลัดฯ ดําเนินการเผยแพรผานบอรดประชาสัมพันธ และเวปไซตขององคการ

บริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ภายใน 3 วันทําการ ภายหลังจากวันท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี รับรองผล

การประชุม 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- ฝายการประชุม กองกิจการสภา องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 จาํนวนครั้งในการเผยแพรผลการประชุมสภา อบจ. ลพบุรี ไมนอยกวา 3 ครั้ง 
10.2 ไดประกาศรายงานการประชุมสภา อบจ.ลพบุรี ใหประชาชนท่ัวไปทราบ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๓ 

ลําดับท่ี ๓.๑ (3) 
 

๑. ช่ือกิจกรรม  กิจกรรม จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ อบจ. 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตอง

จัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ 
และตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีไดโดยงายและสะดวก รวดเร็ว  

๓. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหมีชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
3.2 เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีไดสะดวก 

รวดเร็ว 
3.3 เพ่ือใหประชาชนมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และตรวจสอบการ

บริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ไดโดยงาย 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- จัดใหมีชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน ไมนอยกวา 5 ชองทาง   

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ในเขตจังหวัดลพบุรี  

๖. วิธีดําเนินการ  
จัดใหมีชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก

ประชาชน ไดแก  
(1) บอรดประชาสัมพันธ อบจ.ลพบุรี 
(2) ศูนยขอมูลขาวสารของ อบจ.ลพบุรี โดยจัดใหมีเจาหนาท่ีประจําศูนยคอยแนะนําและ

ใหบริการ 
(3) หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
(4) เว็บไซต อบจ.ลพบุรี www.loppao.com / เฟสบุค องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี  
(5) วารสารเผยแพรรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(6) อ่ืนๆ  
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ตลอดปงบประมาณ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๓ 

ลําดับท่ี ๓.๒ (๑) 
 

๑. ช่ือกิจกรรม  จัดตั้งศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
 

รายละเอียดปรากฏในมิติท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2.5 (2) หนา 98 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๓ 

ลําดับท่ี ๓.๒ (๒) 
 

๑. ช่ือโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดพบประชาชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปจจุบันพบวาประชากรสวนใหญของจังหวัดลพบุรีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชนบทหางไกล ทําให

ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการเดินทางมารับบริการจากรัฐในดานตางๆ เชน การบริการดาน
สาธารณสุข ดานการศึกษา ดานการเกษตร การสงเสริมอาชีพ และกิจกรรมดานนันทนาการ ฯลฯ 
รวมท้ังประชาชนยังไมเขาใจบทบาท อํานาจหนาท่ีท่ีชัดเจนขององคการบริหารสวนจังหวัด จําเปนตอง
ประชาสัมพันธบทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีใหประชาชนไดรับทราบ 
และเปนการรับทราบปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง นําไปสูการแกไขปญหาท่ีถูกตอง
พรอม   ใหความชวยเหลือในเบื้องตน นําไปสูแนวทางการแกไขปญหาในระยะยาว 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธบทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด

ลพบุรีใหประชาชนไดรับทราบ 
๓.๒ เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการของภาครัฐ ไดดวยความสะดวกและรวดเร็ว 
๓.๓ เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมืออันดีระหวางสวนราชการกับประชาชน    

ในทองถ่ิน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดลพบุรี จํานวน ๓๐๐ ราย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- ผูบริหารท้ังฝายการเมือง ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และเจาหนาท่ี ลงพ้ืนท่ี

เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและใหบริการกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
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๙. ผูรับผิดชอบ  
- ฝายบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด 
- จํานวนผูเขารวมโครงการ 
ผลลัพธ 
(๑) ประชาชนไดรับทราบบทบาท และอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
(๒) ประชาชนไดรับการบริการดวยความสะดวกและรวดเร็ว 
(๓) เสริมสรางความสัมพันธระหวางสวนราชการกับประชาชนในทองถ่ิน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๓ 

ลําดับท่ี ๓.๒ (๓) 
 

๑. ช่ือโครงการ  จัดทําแผน/ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องดวย กระทรวงมหาดไทยไดแจงแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  
ทุกภาคสวน ในการรวมกันแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีมีบทบาท
และหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ินดานตางๆ ในพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด ในการพัฒนาทองถ่ินจําเปนตองมีกระบวนการ
เก็บรวบรวมปญหาความตองการของประชาชน กระบวนการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือกําหนดกลยุทธ
การพัฒนา เปาประสงคและโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจ 
และวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ใหสามารถแกไขปญหาและสนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยกําหนดวิสัยทัศน 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมายและกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
และใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี จึงเห็นความสําคัญของกระบวนการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนา 
เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือวามีความสําคัญ
ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีตั้งไวและสามารถ
แกไขปญหา ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางตรงจุด 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน องคการบริหารสวนจังหวัด
ลพบุรี จึงมีความจําเปนตองจัดประชุมประชาคมทองถ่ินระดับอําเภอและระดับจังหวัด จึงจําเปนตอง
จัดทําโครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ข้ึนมา  

๓. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหมีขอมูลสําหรับใชในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวน

จังหวัดลพบุรี 
3.2 เพ่ือเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

และงบประมาณจากเงินสะสม 
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๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 จัดประชุมประชาคมทองถ่ินระดับอําเภอ ทุกอําเภอ 
4.2 จัดประชุมประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ทุกอําเภอในเขตจังหวัดลพบุรี  

๖. วิธีดําเนินการ  
- จัดประชุมประชาคมทองถ่ินระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
10.1 ตัวชี้วัด ผูเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินระดับอําเภอ/ระดับจังหวัด รอยละ 60 
10.2 ผลลัพธ  
     - องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี มีแผนพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง

ปญหาและความตองการของประชาชนได และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและหมูบาน 
     - บุคลากรท่ีเขารับการอบรมไดรับความรู ความเขาใจ ในการจัดทํามากข้ึนและ

สามารถจัดทําแผนพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๓ 

ลําดับท่ี ๓.๓ (๓) 
 

๑. ช่ือโครงการ  อบรมเครือขายสมัชชาภาคประชาชนของ อบจ.ลพบุรี 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ คณะรัฐมนตรีไดมีมติวาระแหงชาติใหเรงรัดสรางธรรมาภิบาล

ในหนวยงานของรัฐ เพ่ือเปนแกนนําในการพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาลใหสังคมไทย ซ่ึงถือเปนจุด
กําเนิดของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ 
กําหนดใหการบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ โดยเฉพาะคํานึงถึงความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล   
เพ่ือประโยชนในการดําเนินการ ตอมาไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดให องคกรปกครองสวนทองถ่ินนําหลักการบริหาร
ราชการกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใชไดอยางนอยคือ เรื่องการลดข้ันตอน อํานวยความสะดวก และ
ตอบสนองความตองการของประชาชน โดยกําหนดใหเปนหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทยในการดูแลและ
ใหความชวยเหลือแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไดกําหนดแนวทางการบริหารราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหคํานึงถึงการใหบริการประชาชนเปนศูนยกลางในการรับบริการจากรัฐเปนหลัก
สําคัญ การดําเนินการใหมีความโปรงใส สวนราชการตองสรางหลักเกณฑการปฏิบัติในแตละเรื่องข้ึนไว
อยางชัดเจน และตรวจสอบไดในทุกข้ันตอน เปดเผยขอมูลการปฏิบัติภารกิจใหประชาชนไดรับทราบ 
เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๔/๑ ...การปฏิบัติงานตามหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือ
จัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี เปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (หลักธรรมาภิบาล) ท่ีตองคํานึงถึงการใหบริการประชาชนเปนศูนยกลาง   
ในการไดรับการบริการจากรัฐ การดําเนินการตองมีความโปรงใสตรวจสอบได เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภารกิจหรือโครงการ
ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีจะดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีจึงไดจัดทํา 
“โครงการอบรมเครือขายสมัชชาภาคประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี” ข้ึน โดยจะ
ดําเนินการจัดสรางเครือขายสมัชชาภาคประชาชนข้ึน และจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ควบคูไปกับการสงเสริมสนับสนุนใหเครือขายสมัชชาภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมในการบริหารราชการขององคการบรหิารสวนจังหวัดลพบุรีในรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ ตอไปอยางตอเนื่อง 
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๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือสรางเครือขายภาคประชาชน 
๓.๒ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมให เครือขายภาคประชาชน เขามามีสวนรวม และ

ประชาสัมพันธการทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- ประชาชนหรือเครือขายภาคประชาชน เขารวมโครงการจํานวน ๕๐ คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ในเขตจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- จัดอบรมใหกับประชาชนหรือเครือขายภาคประชาชน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- กองกิจการสภา องคการบริหารสวนจังหวัดลพบรุี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด 
- ประชาชนหรือเครือขายภาคประชาชนไดรับทราบถึงอํานาจและหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนจังหวัดลพบุรี อยางนอยรอยละ ๘๐  
ผลลัพธ 
(๑) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ไดรับขอมูลและขอเสนอแนะ เพ่ือไปดําเนินการ

วางแผนหรือแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
(๒) องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี มีประชาชนหรือเครือขายภาคประชาชนในจังหวัด

ลพบุรี เขามารวมแสดงความคิดในการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน หรือโครงการ 
 
 
 
 

 
 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 111 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 4 

ลําดับท่ี 4.1 (1) 
 

๑. ช่ือกิจกรรม  จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมท่ีตองดําเนินการอยางเปนอิสระและเปนกลาง เพ่ือ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน 
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การรับจายเงิน การเก็บรักษาเงิน ทุกประเภท  
ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 

การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย ตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในซ่ึงกําหนดโดยฝายบริหาร ตรวจสอบภายในเปนสวนหนึ่งของระบบควบคุมภายใน เปน
เครื่องมือของผูบริหารเพราะทําหนาท่ีตรวจสอบกิจการตางๆ ของหนวยงาน ท่ีผูบริหารไดมีนโยบาย 
อนุญาต สั่งการและดําเนินการไปแลววา ดําเนินการถูกตองตามระเบียบกฎหมายหรือไม หากมี
ขอบกพรองจะไดรีบแกไขไดทันทวงที ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบมาใชเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน อีกท้ัง ยังเปนการกําหนดใหมี
ลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติ ท่ี มีขอบเขตแนวทางท่ีถูกตองและใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานซ่ึงเปน           
แนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบอยางมีมาตรฐาน ประกอบกับ
มีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและ
ตามวัตถุประสงค 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน การ

บัญชี และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
๓.๒ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
3.3 เพ่ือสอบทานระบบควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
3.4 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทาง    

ในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
3.5 เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการไดรับทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และ

สามารถตัดสินใจไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 
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๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- หนวยรับตรวจ ไดแก สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี โดย

ตรวจสอบตามลักษณะงาน ดังนี้  
4.1 งานการเงิน ไดแก การรับ- จายเงิน การตรวจเงิน และการเก็บรักษาเงิน 
4.2 งานบัญชี ไดแก การจัดทําสมุดเงินสด เงินสดจาย บัญชีแยกประเภท ทะเบียนเงินรายรับ 

ตลอดจนทะเบียนคุมเงินรับฝากตางๆ  
4.3 งานพัสดุ คือ การดําเนินการตามข้ันตอนการจัดซ้ือ จัดจางทุกวิธี ตามวิธีการท่ี

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมกําหนด การบริหารงานพัสดุ การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง  

4.4 สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
4.5 ตรวจสอบพัสดุ และทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี รายละเอียด ดังนี้ 
5.1 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และภารกิจถายโอนสถานีขนสงผูโดยสาร

อําเภอโคกสําโรง สถานีขนสงผูโดยสารลํานารายณ และสถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี 
5.2 กองกิจการสภา 
5.3 กองแผนและงบประมาณ 
5.4 กองคลัง 
5.5 กองชาง 
5.6 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และภารกิจถายโอนสนามกีฬาพระราเมศวร 

๖. วิธีดําเนินการ  
6.1 ประเมินความเสี่ยงตางๆ จากกิจกรรมการตรวจสอบในรอบปท่ีผานมาของหนวย

ตรวจสอบภายใน และจากการตรวจสอบของสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลพบุรี เปนฐานขอมูล 
6.2 รวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูบริหาร นํามาประกอบในการจัดทําแผนการตรวจสอบ 
6.3 กําหนดความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมตางๆ ท่ีจะตองปฏิบัติงานตรวจสอบให

สอดคลองและสัมพันธกับเปาหมายขององคกร 
6.4 สุมตรวจเอกสารหลักฐานทางการเงิน รายงานการเงิน การบัญชี หลักฐานการเบิกจาย 

ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวของ โดยวิธีตรวจนับ คํานวณ ยืนยันยอด สอบทาน และตรวจเอกสารหลักฐาน
ความสัมพันธของขอมูล 

6.5 ตรวจสอบการไดมาของทรัพยสิน วัสดุ การใชประโยชนเปนไปตามวัตถุประสงคและ
คุมคา ตลอดจนมีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน หรือมีการควบคุมการเบิกจายวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ 

6.6 ตรวจติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในสังกัด ใหเปนไป
ตามข้ันตอนและแนวทางตามระเบียบกฎหมาย 

6.7 การตรวจสอบการดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 มีการพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน 

การบัญชี และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
10.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
10.3 สอบทานระบบควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
10.4 ติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะและ

แนวทางการปรับปรุงแกไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังใหมีการบริหารจัดการท่ีดี 

10.5 หัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและสามารถ
ตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 4 

ลําดับท่ี 4.1 (2) 
 

๑. ช่ือกิจกรรม การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของผูตรวจสอบภายใน คือการสอบทานและประเมินความ

เหมาะสมของมาตรการเก่ียวกับการควบคุมภายใน ท้ังดานการบัญชี การเงิน และการปฏิบัติการอ่ืนท่ี
เหมาะสมวาเพียงพอหรือไม และสงเสริมใหหนวยรับตรวจนําวิธีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใต
คาใชจายท่ีสมเหตุสมผลมาใช ดังนั้น เม่ือรวบรวมและบันทึกขอมูลจากการสํารวจข้ันตนแลว จะตองนํา
ขอมูลดังกลาวมาประเมินวาหนวยรับตรวจมีการควบคุมภายในหรือไม เพียงใด 

การทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมภายในและสอบทานนํามาปฏิบัติคือการตรวจสอบ    
อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือใหแนใจวาการควบคุมภายในมีอยูจริง และไดถือปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ีวางไว
อยางสมํ่าเสมอ 

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหแนใจวาองคกรมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม มีอยูจริง และไดถือปฏิบัติตาม

ระบบควบคุมภายในท่ีวางอยางสมํ่าเสมอ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- ทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
6.1 สํารวจขอมูลเบื้องตนมาสอบทานความถูกตอง 
6.2 สอบทานจากเอกสารหลักฐานท่ีรวบรวมไวแลว นําไปขอคํายืนยันจากเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
6.3 สังเกตการณจากสภาพจริงของการปฏิบัติงาน หรือทดสอบปฏิบัติตามขอมูลท่ีไดรับมา 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ภายใน 90 วัน หลังสิ้นปงบประมาณ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 
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๙. ผูรับผิดชอบ 
- หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- องคกรมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม มีอยูจริง และไดถือปฏิบัติตามระบบ

ควบคุมภายในท่ีวางไว 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 116 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 4 

ลําดับท่ี 4.2 (1) 
 
 

ช่ือโครงการ  จัดทําวารสารประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
 

รายละเอียดโครงการปรากฏตามมิติท่ี 3 ลําดับท่ี 3.1 (1) หนา 101 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 4 

ลําดับท่ี 4.2 (2) 
 

๑. ช่ือกิจกรรม  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเขารับฟงการประชุมสภา อบจ.ลพบุรี 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 117 วรรคสี่ ประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจอนุญาตใหประชาชน  
เขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภาทองถ่ินได ตามระเบียบท่ีสภาทองถ่ินกําหนด 

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี จึงไดออกระเบียบการเขารับฟงการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี โดยการจะเปดประชุมสภาฯ ในแตละครั้ง จะมีการประชาสัมพันธให
ประชาชน เขารับฟงการประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

๓. วัตถุประสงค 
- เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- ประชาสัมพันธใหประชาชนเขารับฟงการประชุม จํานวน 15 แหง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
5.1 ประชาสัมพันธจังหวัดลพบุรี 
5.2 สถานีวิทยุ จทล. 
5.3 สถานีวิทยุ วศป. 
5.4 ประธานชมรมกํานัน ผูใหญบาน ทุกอําเภอในเขตจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- ทําหนังสือเชิญเขารับฟงการประชุมฯ ไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีกําหนด 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ดําเนินการทุกครั้งท่ีมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- ฝายการประชุม กองกิจการสภา องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธใหประชาชนเขารับฟงการประชุม 3 ครั้ง 
10.2 ประชาชนไดทราบวัน เวลา สถานท่ีในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 4 

ลําดับท่ี 4.3 (1) 
 

๑. ช่ือกิจกรรม สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีในการ
ฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรตางๆ ตามแผนการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน และดําเนินการจัดฝกอบรมกรณีตางๆ หรือโครงการท่ีจัดโดยองคการบริหารสวน
จังหวัดลพบุรี 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
- 

๓. วัตถุประสงค 
- เพ่ือเปนเพ่ิมพูนความรูและพัฒนาศักยภาพของสภาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ลพบุรีเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีทุกคน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ตามหลักสูตรท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือท่ี

องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี กําหนด 

๖. วิธีดําเนินการ  
- ประชาสัมพันธหลักสูตรการอบรมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีทราบ 

และจัดสงผูท่ีแจงความประสงคเขารับการอบรมแตละหลักสูตร 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ทุกปงบประมาณ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ 600,000 บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- กองกิจการสภา องคการบริหารสวนจังหวัดลพบรุี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีไดเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆ ท่ี

เก่ียวของการอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ อบจ.ลพบุร ี หนา 119 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 4 

ลําดับท่ี 4.4 (1) 
 

๑. ช่ือโครงการ สรางจิตสํานึกพลเมือง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปจจุบัน ประเทศไทยกําลังอยูในชวงการเปลี่ยนแปลง ประชาชนคนไทยมีการตื่นตัวกับการ

ปฏิรูปประเทศในทุกๆ ดาน ซ่ึงการปฏิรูปประเทศไทยในครั้งนี้ นํามาซ่ึงความหวัง เพ่ืออนาคตของประเทศ   
จะไดรับการแกไขปญหาอยางยั่งยืน และเพ่ือเปนการเปดกวางใหประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา มีการพัฒนาความรู ความเขาใจการเปนประชาธิปไตยและสามารถเขาไปมีบทบาทหรือเขาไปมี
สวนรวมในการบริหารงาน และกําหนดทิศทางการจัดการสาธารณะตางๆ แกทองถ่ินของตนเอง รวมท้ัง
สงเสริมใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ไดไปใชสิทธิโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมุงเสริมสรางการมีสวนรวม เพ่ือใหบรรลุวัตถูประสงค
ของการเปนรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีไดเห็นความสําคัญ    
ในการเปดโอกาสใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาเขามามีสวนรับรู รวมคิด รวมทํา ในสิ่งท่ีมีผลกระทบตอ
ตนเอง หรือชุมชนในการพัฒนาทองถ่ิน โดยเนนการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

เพ่ือพัฒนาสงเสริมใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ทราบถึงบทบาทหนาท่ีของตน และเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน จึงไดจัดทําโครงการเยาวชนหัวใจพลเมืองข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองในการ

มีสวนรวมพัฒนาทองถ่ิน 
3.2 เพ่ือใหเยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู รวมคิด รวมทําในสิ่งท่ีมี

ผลกระทบตอตนเองหรือชุมชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
3.3 เพ่ือใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เขารวมโครงการ จํานวน 300 คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ภายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

๖. วิธีดําเนินการ  
- จัดอบรมใหความรูเชิงวิชาการแกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ปงบประมาณละ 500,000 บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- ฝายสงเสริมการมีสวนรวม กองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 เยาวชน นักเรียน นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี

และใหความสําคัญในระบอบประชาธิปไตย 
10.2 จํานวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ 
10.3 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเขารวมโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 70 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 4 

ลําดับท่ี 4.4 (2) 
 

๑. ช่ือกิจกรรม จัดตั้งศูนยปองดองสมานฉันทขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
จังหวัดลพบุรีแจงแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการแกไขปญหาสําคัญเรงดวนในสวนของ

กระทรวงมหาดไทย ตามนโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของคณะรักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาติ (คสช.) ซ่ึงกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ ใหทุกจังหวัดจัดตั้งศูนยปรองดอง
สมานฉันทเพ่ือการปฏิรูปโดยจังหวัดลพบุรีไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาจัดตั้งศูนย
ปรองดองสมานฉันทระดับทองถ่ิน เพ่ือประสานงานหรือบูรณาการการทํางานรวมกับศูนยปรองดอง
สมานฉันทระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หรือหนวยงานทหารในพ้ืนท่ี และพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
เสริมสรางความสามัคคีปรองดองของประชาชนในทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองและเปนไปในแนวทาง
เดียวกันกับนโยบายเรงดวนของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย องคการ
บริหารสวนจังหวัดลพบุรี จึงไดจัดตั้งศูนยปรองดองสมานฉันทขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเปนการประสานงานและบูรณาการรวมกับศูนยปรองดองสมานฉันทระดับจังหวัด 

ระดับอําเภอ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3.2 เพ่ือเปนการขับเคลื่อนภารกิจของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (สคช.) 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- จัดตั้งศูนยปรองดองสมานฉันทขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ท่ีตั้งศูนย สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัด 

๖. วิธีดําเนินการ  
- ประกาศจัดตั้งศูนยปรองดองสมานฉันทขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี และ

แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานของศูนยฯ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
- จนกวาจะมีการประกาศยกเลิกศูนย 
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๘. งบประมาณดําเนินการ 
- ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
- สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 - มีการประสานงานหรือบูรณาการรวมกับศูนยปรองดองสมานฉันทระดับจังหวัด ระดับ

อําเภอ และหนวยงานท่ีเก่ียวของทําใหเกิดความสามัคคีและความสงบเรียบรอยในสังคม 
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ภาคผนวก



 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
เรื่อง   เจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน 

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

  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 และใหความเห็นชอบใหหนวยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3
ไปสูการปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีกําหนดไววา 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” รวมกันตอไป และ
พรอมท่ีจะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงท่ีไดแสดงไวอยางจริงใจ ท้ังจากเจาหนาท่ี
ภายในหนวยงานและจากผูมีสวนไดสวนเสีย หรือสาธารณชนภายนอกหนวยงาน นั้น 

  ขาพเจา นางอรพิน  จิระพันธุวาณิช นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี จึงขอประกาศ
เจตจํานงวาจะเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม โปรงใส ปราศจากการทุจริต 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกประชาชนในจังหวัดลพบุรีวา การขับเคลื่อนการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรีจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และขอใหคําม่ันวาจะนําพาคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการ  ลูกจางประจํา และพนักงานจางในสังกัดทุกคน  ใหปฏิบัติ
หนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม และรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีทุกระดับ รวมท้ังตอบสนองตอความตองการและอํานวยความสะดวก
แกประชาชนอยางเทาเทียมกัน และขอกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ถือปฏิบัติและ
ดําเนินการ ดังนี้  
  1. จะบริหารงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ
ประชาชนดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 
  2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
  3. การจัดซ้ือจัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอน และเปดโอกาส
ใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
   4. สงเสริมและนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาปรับใชในการบริหารราชการ เพ่ือใหทุกภาคสวน
เขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของไดโดยเปดเผย รวดเร็ว ถูกตอง และประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูล
ขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกข ผานสื่อสังคมออนไลน ขององคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี  
 
 
 
 

/5.กรณี... 
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  5. กรณีพบเห็นการทุจริตในองคกร จะดําเนินการสอบสวนและลงโทษกับผูทุจริตอยางจริงจัง 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   30 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

 

                                                         
 

(นางอรพิน  จิระพันธุวาณิช) 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 
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