






สารจาก
ผูบ้รหิาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /4/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

	 รายงานประจ�าปีฉบับนี้	เป็นการรวบรวมผลงานและภาพแห่งความส�าเร็จในรอบปี	พ.ศ.	2562	ที่ผ่านมา	ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัล�าปางได้ด�าเนนิโครงการ	และกจิกรรม	เพ่ือพัฒนาจงัหวดัล�าปางตามยทุธศาสตร์	5	ด้านขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
ล�าปาง	ได้แก่	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	 และด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	ภายใต้วิสัยทัศน์	 “องค์กรแห่ง
การพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”	 เพ่ือให้จังหวัดล�าปางมีความเจริญก้าวหน้า	 ประชาชนมีความสุข	 และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี	
	 การด�าเนินงานต่าง	ๆ	 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่าย	ทั้งฝ่ายบริหาร	นิติบัญญัติ	บุคลากร	รวมถึงหน่วยงาน										
ภาครัฐ	 เอกชน	และภาคประชาชน	 	ส่งผลท�าให้งานมีประสิทธิภาพ	สามารถแก้ ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน	
ได้เป็นอย่างดี	
	 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา	และขอให้ค�ามั่นว่าจะด�าเนินการส่งเสริม	สนับสนุน	 และพัฒนา									
งานในด้านต่าง	ๆ		เพื่อร่วมขับเคลื่อนล�าปาง	“สุข...ทุกด้าน”

นางสุพรรณี  สุขสันต์รุ่งเรือง 
รองปลดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั  รกัษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง



“องค์กรแห่งการพัฒนาและ
บริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /5/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

 องค์กรแห่งการพัฒนา	หมายความว่า	องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปางเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ	
บุคลากรมีความรู้	 ความสามารถ/มีระเบียบวินัย/มีความรับผิดชอบ/มีขวัญและก�าลังใจ																		

ในการปฏิบัติงาน/มีความเชื่อมั่น/มีความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในองค์กร	
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง	มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ	การท�างานและ

การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน

        บริการสาธารณะแบบบูรณาการ หมายความว่า              
การให้บริการสาธารณะเพือ่แก้ไขปัญหา/ตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนจงัหวดัล�าปาง/มกีารเชือ่มโยงแผนงานโครงการ การประสาน
ข้อมูล ประสานงบประมาณ และประสานการท�างานด้านอื่นๆ กับหน่วยงานและ

องค์กรต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อประชาชนจังหวัดล�าปาง



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /8/   “องค์การแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

2-3 พระปฐมบรมราชโองการ	รัชกาลที่	10

สารจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง

ท�าเนียบผู้บริหาร

ท�าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง

ท�าเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	

การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง

ผลงานตามยุทธศาสตร์ที่	1-5

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	
ประจ�าปี	พ.ศ.2562

ข้อมูลด้านการเงิน	รายรับ-รายจ่าย	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562

คณะศึกษาดูงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	
ปีงบประมาณ	2562	

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง

ถวายพระพรชัยมงคล

จิตอาสาพระราชทาน	904	วปร.

การร่วมงานรัฐพิธี-งานวันส�าคัญของชาติ	
และจังหวัดล�าปาง

โดดเด่นด้วยผลงาน
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /7/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /8/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /9/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /10/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /11/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /12/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

ที่ สมัยประชุม ครั้งที่     วันเดือนปี  เวลา

1 สมัยสามัญ  (สมัยที่ 1)  14 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น.

2 สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 1)  30 กรกฎาคม 2562 10.00 น.

3 สมัยสามัญ  (สมัยที่ 2)  28 สิงหาคม 2562 13.00 น.

4 สมัยสามัญ  (สมัยที่ 2) 2 12 กันยายน 2562 13.00 น.

5 สมัยสามัญ  (สมัยที่ 2) 3 27 กันยายน 2562 10.00 น.

6 สมัยสามัญ  (สมัยที่ 2) 4 29 กันยายน 2562 14.00 น.

7 สมัยวิสามัญ  (สมัยที่ 2) 31 ตุลาคม 2562 13.30 น.

8 สมัยวิสามัญ  (สมัยที่ 3) 26 ธันวาคม 2562 14.00 น.



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /13/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /14/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
การพัฒนาจังหวัดลำาปาง5

กลยุทธ์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

	 1.	การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบ�ารุงรักษาถนน	
สะพาน	และการบ�ารุงสายทางอื่น	เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง	มีความปลอดภัยสามารถเชื่อมโยง
เส้นทางการจราจรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดล�าปาง	รวมถึงการก่อสร้างและบ�ารุงสายทางอื่น	ๆ

	 2.	การพฒันาด้านแหล่งน�า้เพือ่การสาธารณปูโภค	
และสาธารณูปการ	 เพื่อการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน

	 3.	 การผังเมือง	 โดยประสานการท�างานกับ														
ส่วนราชการ	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตาม
ข้อระเบียบ/กฏหมาย

	 1.	 การสร้างจิตส�านึกและความตระหนักของ
ประชาชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
เช่น	การประชุม	การฝึกอบรม	การสัมมนา	การให้ความรู	้
การสร้างจิตส�านึกและความตระหนักในการดูแลรักษา													
ส่ิงแวดล้อม	 เช่น	 การเก็บ	 การทิ้ง	 การขนขยะที่ถูกวิธี																		
ฯลฯ	 เพื่อคงไว ้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์	 และ															
ไม่ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของประชาชน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /15/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

	 2.	 การอนุรักษ์	 การฟื ้นฟู	 การเฝ้าระวัง	 และ														
การป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เช่น	กิจกรรมปลูกป่า	 การท�าแนวกันไฟ	 กิจกรรมการก�าจัด
ขยะ	 การรักษาดูแลแม่น�้า	 กิจกรรมอื่นที่ เป ็นมิตรกับ																
สิ่งแวดล้อมพัฒนาระบบการจัดการมลพิษ	 และการจัดการ
ป ัญหาขยะให ้ เกิดผลชัดเจนเป ็นรูปธรรม	 โดยเน ้น																								
การบูรณาการ	 การตกลงร่วมกัน	 การมีส่วนร่วมระหว่าง									
ส่วนราชการ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน

	 1. 	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน														
(การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนทกุกลุม่	ทกุช่วงวยั	ให้ได้
รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม	 การเสริมสร้างความ								
เข้มแขง็ให้สถาบนัครอบครวั	สถาบนัทางสงัคมอ่ืน	ๆ 	การน�า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด�ารงชีวิต	
การเข้าถึงบริการของรัฐ	 โดยประสานการท�างานร่วมกับ	
ส่วนราชการ	องค์กรภาคเอกชน	องค์กรภาคประชาชน)

	 2.	 การศึกษา	 (ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ของเด็ก	 เยาวชน	 และประชาชน	 ทั้งการศึกษาในระบบ										
การศึกษานอกระบบ	 และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ม	ี								
ความรู ้ 	 ความสามารถ	 และทักษะในการใช ้ชี วิต																												
โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันทางการศึกษา)

	 3.	 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	 ประเพณี	 และภูมิปัญญา							
ท้องถิ่น	 (ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความรัก	 ความภูมิใจ													
การอนุรักษ ์ 	 และการเผยแพร ่ ให ้ ศิลปวัฒนธรรมท ้องถิ่นอยู ่																																							
คู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดล�าปางตลอดไป)



กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
การพัฒนาจังหวัดลำาปาง5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /16/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

	 4.	การป้องกนั/การรกัษา/การส่งเสรมิสขุภาพอนามยัของ
ประชาชน	 (ส่งเสริมให้ประชาชนออกก�าลังกายเพื่อให้มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์	 แข็งแรง	 ลดภาวะการเกิดโรคจากพฤติกรรม												
การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพของ
ตนเอง	ครอบครวั	ชุมชน	การส่งเสรมิให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารด้าน
สาธารณสุขของรัฐ	โดยด�าเนินการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข	
ส�านักงานสาธารณสุข	 และโรงพยาบาล	การด�าเนินการต่อต้าน											
ยาเสพติด)

	 5.	 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	 (ส่งเสริมให้
ประชาชนมคีวามรกั	ความสามัคค	ีการเข้าถึงบรกิารของรฐั	การจดั
ระบบข้อมลูข่าวสารเพ่ือพฒันาสงัคม/ชมุชน	การสร้างเครอืข่ายใน
การพฒันาชุมชน	การสร้างความเสมอภาค	การสร้างจติส�านกึการ
เป็นพลเมืองที่ดี	 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	การรักษาความ
สงบเรยีบร้อยของสงัคมชมุชน	การป้องกนัรกัษาชวีติและทรพัย์สนิ
ของประชาชน	การมีส่วนร่วมของประชาชน	ฯลฯ	 โดยบูรณาการ
งานร่วมกับส่วนราชการ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน)

	 1.	 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน	 (ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ
การเกษตรและอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง	ครอบครัว	
การส่งเสริมอาชีพโดยใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน	 สังคม	 การเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	 การส่งเสริมให้ประชาชน		
มแีนวคดิการพึง่ตนเองและน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ�าวัน)

	 2.	 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถ่ินและ													
การตลาด	 (ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าที่ผลิตในชุมชนท้องถิ่น

ของตนเอง	ทั้งสินค้าเกษตร	สินค้าเซรามิก	สินค้าหัตถอุสาหกรรม
ท่ีผลิตในจังหวัดล�าปาง	 การประชาสัมพันธ์การใช้สินค้าชุมชน									
ท้องถิ่น	การจัดแสดงสินค้าชุมชนท้องถิ่นจังหวัดล�าปาง)



กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /17/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

	 3.	การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	(พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการท่องเที่ยว	กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้น
อัตลักษณ์ที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
ท้องถิน่	กจิกรรมการท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	
การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ประชาชนเจ้าของพื้นท่ี										
มีส่วนร่วม	การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว)

	 1.	 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	 (พัฒนาและส่งเสริมให้
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้	 ความสามารถ										
มีทักษะในการปฏิบัติงาน	มีระเบียบวินัย	มีความรับผิดชอบ	มีขวัญ
และก�าลังใจในการปฏบิตังิาน	มคีวามเชือ่มัน่	มคีวามจงรกัภกัด	ีและ
มีความภาคภูมิใจในองค์กร	ยอมรับการเปลี่ยนแปลง	มีความพร้อม
ที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ)

	 2.	การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน	(พัฒนา
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานที่ปฏิบัติงาน
ที่สะอาดและสะดวกในการให้บริการประชาชน)

	 3.	การพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศ	(การให้บรกิาร
ประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะ	 e-service	 เช่น	
ระบบช�าระภาษ	ีระบบศนูย์ข้อมลูข่าวสาร	ฯลฯ	การพฒันาระบบ
เว็บไซต์และเครือข่ายสังคมที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับ
ประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	 การบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลในการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/
ประชาชน	สร้างระบบฐานข้อมูลตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการและสนับสนุน																
การท�างานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ	 เช่น	 การประชุม											
ทางไกล	รวมไปถงึการพฒันาระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	(GIS)	
จะช่วยให้ผู ้ใช้สามารถจัดการเรียกใช้และวิเคราะห์ข้อมูล																
เชิงภูมิศาสตร์ที่ต้องการ	ฯลฯ)



	 วันท่ี	 6	พฤษภาคม	2562	ณ	บริเวณสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดล�าปาง	นายทองดี	จอมวงศ์	ปลัด	อบจ.	
ปฎิบัติหน้าท่ีนายก	 อบจ.ล�าปาง	 พร้อมด้วยนางสุพรรณี	
สุขสันต์รุ่งเรือง	และนางสาวพรรณี	การะกัน	รองปลัด	อบจ.
ล�าปาง	 และข้าราชการร ่วมในพิธีถวายราชสักการะ																
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว							
ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล	
	 และร ่วมรับชมการถ ่ายทอดสดพระราชพิธี											
บรมราชาภิ เษก 	 จากโทร ทัศน ์ รวมการ เฉพาะกิจ																														
แห่งประเทศไทย	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จออก	
ณ	สีหบัญชร	พระท่ีน่ังสุทไธสวรรย์ปราสาท	 ให้ประชาชน
เฝ้าฯ	ถวายพระพรชัยมงคล	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออก	ณ	พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท	ให้คณะทูตานุทูต	
และกงสุลต่างประเทศ	เฝ้าฯ	ถวายพระพรชัยมงคล

ถวายพระพร
ชัยมงคล
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ถวายพระพร
ชัยมงคล
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จิตอาสาพระราชทาน
904 วปร. พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปางร่วมกิจกรรม
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ดังนี้

4 เมษายน :	ท�าความสะอาดบริเวณลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อ.เกาะคา

12 สงิหาคม :	พฒันาล�าน�า้ล�าคลอง	เนือ่งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	
อ.เกาะคา

11 ตุลาคม :	 พัฒนาสวนสาธารณะหนองกระทิง	
อ.เมืองล�าปาง

13 ตลุาคม :	พฒันาล�าน�า้วงั	เนือ่งในโอกาสวนัคล้าย
วันสวรรคต	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร														
อ.เมืองล�าปาง

18 ตุลาคม :	พัฒนาปรับภูมิทัศน์	 เนื่องในโอกาส												
วั นคล ้ ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	ณ	 วัดพระแก้วดอนเต้า
สุชาดาราม	พระอารามหลวง	อ.เมืองล�าปาง
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8 พฤศจิกายน :	 พัฒนาท�าความสะอาดศาลา
ประชาคมจงัหวดัล�าปาง	(อบจ.ล�าปางหลงัเก่า)	ตาม
โครงการจติอาสาพฒันาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
ล�าปาง	อ.เมืองล�าปาง

23 พฤศจิกายน :	 	พัฒนาปรับภูมิทัศน์ท�าความ
สะอาด	บรเิวณสถานรีถไฟนครล�าปางถวายพระราช
กุศล	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	อ.เมืองล�าปาง

25 พฤศจิกายน  : พัฒนาสวนสาธารณะหนอง
กระทงิเนือ่งในวนัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้า
อยูห่วั	(วนัสมเดจ็พระมหาธรีราชเจ้า)	อ.เมอืงล�าปาง

5 ธันวาคม :	 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพ	พระบาทสมเดจ็พระชนกาธเิบศร	มหาภมูพิล
อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	อ.เมืองล�าปาง	

28 ธนัวาคม :	พฒันาถนนเฉลมิพระเกยีรต	ิฯ	เนือ่ง
ในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ณ	ถนนสาย
ล�าปาง-แจ้ห่ม	(หน้าส�านกัปฏบิตัธิรรมหลวงพ่อเกษม
เขมโก-สะพานท่าเดื่อ)	อ.เมืองล�าปาง

จิตอาสา “เราทำ ความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
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การร่วมงานรัฐพิธี วันสำาคัญของชาติ
และจังหวัดลำาปางประจำาปี พ.ศ.2562   

18 มกราคม : พิธีบวงสรวง	 และงาน									
รัฐพิธี	วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

3 กมุภาพนัธ์ : พธิวีางพวงมาลาเนือ่งใน
วันทหารผ่านศึก

15 กุมภาพันธ์ :	พิธีวางพวงมาลาและ
บวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม	
(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)และสดุดีวีรชนคนกล้า							
เขลางค์นคร

18 มีนาคม :	วันท้องถิ่นไทย

31 มีนาคม :		วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระมหาเจษฎา											
ราชเจ้า

6 เมษายน  :		วนัพระบาทสมเดจ็พระพทุธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 และวันท่ีระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์

25 เมษายน :	 งานวันรัฐพิธีวันคล้าย												
วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
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3 มิถุนายน :	 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธาพิมล									
ลักษณ	พระบรมราชินี

28 กรกฎาคม  : วนัเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

12 สิงหาคม  :		วันเฉลิมพระชนมพรรษา	
สมเด็จพระนางเจ ้าสิ ริกิติ์ 	 พระบรม
ราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

13 ตุลาคม  : 	 วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร

23 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

14 พฤศจิกายน :	 	 วันพระบิดาแห่ง									
ฝนหลวง

5 ธันวาคม :	 วันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช																
บรมนาถบพิตร
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โดดเด่น
ด้วยผลงาน

 กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนิน
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรต	ิเน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพธีิบรมราชาภิเษก	ซึง่เป็นหน่ึงในโครงการจติอาสาพฒันา
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	
	 จังหวัดล�าปางได้คัดเลือกสวนสาธารณะหนองกระทิง									
ซึ่งอยู ่ในความดูแลของ	 อบจ.ล�าปางให้เป็นสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติของจังหวัดล�าปาง	
	 วันที่	 28	 กรกฎาคม	 2562	 นายสมเกียรติ	 ตันตระกูล									

รอง	 ผวจ.ล�าปาง	 เป็นประธานเปิดโครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ	 เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก	 และ	 อบจ.ล�าปาง	 ร่วมกับ	 จิตอาสาพระราชทาน													
904	 วปร.	 ประชาชนและภาคส่วนต ่าง	 ๆ	 ปลูกต ้นไม	้																																							
ท�าความสะอาด	 เก็บขยะ	 เก็บเศษใบไม้	 เพื่อร่วมดูแลรักษา												
ความสะอาดพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ												
อันเป ็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี 	 น ้อมน�าแนว																														
พระราชด�าริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำาปาง (สวนสาธารณะหนองกระทิง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /24/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”



	 อบจ.ล�าปางได้รับมอบหมายจากจังหวัดล�าปางให้เป็น
เจ้าภาพจัดงาน	 “สานพลังท้องถิ่นไทย	 ถวายพ่อของแผ่นดิน														
เดิน	 -	 ว่ิงมินิฮาล์ฟมาราธอน	 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส													
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”	ร่วมกับส�านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดล�าปาง
	 จดัข้ึนในวนัอาทติย์ที	่	8	ธนัวาคม	2562		ณ	สวนสาธารณะ
หนองกระทงิ	เส้นทางวิง่ไปยังสถานปฏิบัตธิรรมหลวงพ่อเกษม	เขมโก 

สานพลังท้องถ่ินไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – ว่ิงมินิฮาล์ฟมาราธอน 
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ระยะทาง	 12.5	 กิโลเมตร	 มีผู ้ร่วมงานจ�านวน	 3,000	 คน	 โดย																																	
นายณรงค์ศักดิ์	 โอสถธนากร	ผวจ.ล�าปาง	 เป็นประธานในพิธีเปิด
และร่วมกิจกรรมประเภท	VIP	
	 เงินรายได ้ทั้ งหมดน�าไปจัด ต้ังกองทุนการศึกษา																					
บรมราชาภิเษก	4	พฤษภาคม	2562	ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ	
เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนให้มี
โอกาสรับการศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /25/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”



โดดเด่น
ด้วยผลงาน

	 อบจ.ล�าปางร ่วมกับ	 สนง.
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
(สสส.)	 จัดกิจกรรมปั่นจักรยานในสวน
สาธารณะ	ตามโครงการส่งเสริมการใช้
จักรยานในชีวิตประจ�าวัน	 (เมืองปั่นได	้
เมืองปั่นดี)	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล�าปาง	 	 ในวันที่	 25	 สิงหาคม	 2562													
โดยมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม
จ�านวนมาก
	 โดยปั่นฯจากสวนสาธารณะ
หนองกระทิง	ต.บ่อแฮ้ว	อ.เมืองล�าปาง	
ชมวิถีชุมชนใน	 ต.บ ่อแฮ ้วเริ่มจาก
ที่ท�าการดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา
บ้านฮ่องกอก	 โรงเพาะเห็ดบ้านท่าล้อ	
โรงงานเซรามิค	บ้านป่ายะ	และสิ้นสุดที่
บ ้านเพาะรัก	 บ ้านป่ายะ	 เพื่อร ่วม
กจิกรรมวิเคราะห์	สรุป	การถอดบทเรยีน
ผลการด�าเนนิงาน	โดยมเีจ้าหน้าที	่สสส.	
เป็นวิทยากร

อบจ.ลำาปาง – เกาะคา มินิมาราธอน 2562

ปันจักรยานในสวนสาธารณะ่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /26/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

	 อบจ.ล�าปางร ่วมกับศูนย	์	
เครือข่ายสถานศึกษาอ�าเภอเกาะคา	
จัดการแข่งขัน	“อบจ.ล�าปาง	-	เกาะคา	
มินิมาราธอน	 2562”	 สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้
ประชาชนออกก�าลังกาย	กระตุ้นและ
สร ้างความตระหนักให ้ เห็นความ
ส�าคญัของการออกก�าลงักาย	เพ่ือเสริม
สร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน	 จัดขึ้นใน
วันที่	2	มิถุนายน	2562	ณ	วัดพระธาตุ
ล�าปางหลวง	 อ.เกาะคา	 จ.ล�าปาง	มี								
นักวิ่งร่วมแข่งขันกว่า	1,300	คน	
	 โดยนายสมเกียรติ	ตันตระกูล	

รองผวจ.ล�าปาง	เป็นประธาน
เปิดการแข่งขัน



	 อบจ.ล�าปางและมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาร่วม
สร ้ างสนามเด็ก เล ่นสร ้ างป ัญญาภายในสวนสาธารณะ
เฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก
ของจังหวัดล�าปาง	 (สวนสาธารณะหนองกระทิง)	 โดยนายดิสสกร	
กุนธร	ประธานมูลนิธิฯ	สถาปนิกการศึกษาเป็นผู้ออกแบบและดูแล
การสร้าง
	 เริ่มสร้างเมื่อวันที่	 6-9	 ธันวาคม	 2562	 โดยสร้างฐาน										

นามเด็กเล่นสร้างปัญญา

“ค ่ายกล	 Spiderman”	 ฐานสมาธิจงกลม	 ฐานเนินสวรรค	์																											
ถ�้านางนอน	และจะมีการสร้างฐานต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้นตามล�าดับ
	 สนามเดก็เล่นสร้างปัญญาออกแบบเพือ่กระตุน้พฒันาการ
ทางสมองและร่างกาย	สร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	และ
พัฒนาการทางสังคมที่มาพร้อมปัญญาและอารมณ์	ก่อให้เกิดการ
เล่นท่ีสร้างสรรค์	 เกิดการคิดวิเคราะห์	 สร้างวินัยทางสังคม	สร้าง
ทักษะในการช่วยเหลือตนเองในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /27/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”



ยุทธศาสตร์1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

	 ก่อสร้างฝายน�้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ขนาดสันฝายกว้าง	 8.00	 เมตร	 ยาว	 60.00	 เมตร														
สูง	 5.00	 เมตร	 จ�านวน	 1	 จุด	 และขนาดสันฝาย														
กว้าง	 6.00	 เมตร	ยาว	30.00	 เมตร	สูง	 4.00	 เมตร	
จ�านวน	1	จดุ	พร้อมขดุลอกขยายพืน้ท่ีรับน�้าเพือ่แก้ไข
ปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตรและ
การอุปโภคบริโภคของราษฎร	 สานต่อโครงการ									
“คนืธรรมชาตสิูธ่รรม”เพือ่น้อมถวายเป็นพระราชกศุล
แด่สมเด็จพระสังฆราช	 เนื่องในโอกาสทรงเจริญ											
พระชนมาย	ุ91	พรรษา	(เมือ่วนัที	่26	มถินุายน	2561)										
ณ	 วัดถ�้าสุขเกษมสวรรค์	 บ ้านแม่เติน	 หมู ่ที่ 	 3																			
ต.แม่ถอด	อ.เถิน	จ.ล�าปาง

แหล่งน้ำา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /28/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”



โครงการซ่อมสร้างผวิจราจรแบบแอสฟัลท์ตกิคอนกรตีผสมยางพารา	ทางหลวงท้องถิน่	สาย	ลป.ถ1-0058	บ้านแม่สุก-บ้านขาม	
ช่วงบ้านไร่	หมู่ที่	4	-บ้านต้นงุ้น	หมู่ที่	3	ต.หัวเมือง	อ.เมืองปาน	

ถนน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ทางหลวงท้องถิ่น	สายลป.ถ.-0043	บ้านแม่ตีบ-
บ้านงิ้วงาม	อ.งาว

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต	บ้านป่ากล้วย	หมู่ที่	 4	 -
บ้านกาด(บ้านช้าง)	 หมู่ที่	 7	 ต.ปงแสนทอง			
อ.เมืองล�าปาง-บ้านม้ากลาง	หมู่ที่	13	ต.ล�าปาง
หลวง	อ.เกาะคา

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท ์ติก
คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านหมาก	 หมู ่ที่	 3	 -														
บ้านหัววัง	 หมู่ที่	 4	 ต.บุญนาคพัฒนา	 อ.เมือง
ล�าปาง	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /29/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”
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โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแม่ปะหลวง	หมู่ที่	1	ต.แม่ปะ	อ.เถิน	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /30/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวังควาย	หมู่	 6	 เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว												
วัดม่อนทรายนอน	ต.หลวงใต้	อ.งาว

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตบ้านหนองซาง	หมู่ที่	7	ต.เถินบุรี-
บ้านเหล่า	หมู่ที่	5	ต.ล้อมแรด	อ.เถิน	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่าไม้	หมู่ที่	3	-	บ้านท่ากลาง	หมู่ที่	4	
ต.เถินบุรี	 อ.เถิน	 -	 บ้านท่าไม้	 หมู ่ที่ 	 1											
ต.แม่ปุ	อ.แม่พริก	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนแก้ว	หมู่ที่	10	-	บ้านป่าตาล	หมู่ที่	
2	 ต.เถินบุรี	 -	 บ้านแพะหลวง	 หมู่ที่	 14		
ต.ล้อมแรด		อ.เถิน	

ยุทธศาสตร์1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /31/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแท่นดอกไม้	หมู่ที่	13	ต.เถินบุรี	-	บ้านสันป่าจี้	หมู่ที่	8	อ.เถิน

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตบ้านป่าตาล	 หมู ่ที่ 	 2	 ต.เถินบุรี-												
บ้านเด่นแก้ว	หมู่ที่	11	ต.ล้อมแรด	อ.เถิน	
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ยุทธศาสตร์2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /32/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

 โครงการสร้างการมีส่วนร่วม
จดัการขยะล�าปางอย่างยัง่ยนื : กจิกรรม
คัดแยกขยะต้นทาง

 อบจ.ล�าปาง	ได้ด�าเนินการสร้างศูนย์
จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร	ณ	บ้าน
ศรีดอนไชย	หมู่ที่	5	ต.ต้นธงชัย	อ.เมืองล�าปาง	
จ.ล�าปาง	 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จงัหวดั	จ�านวน	49	แห่ง	ได้บนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมือน�าขยะเข้าสู่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรของ	อบจ.ล�าปาง
 จังหวัดล�าปางได้แต่งต้ังคณะท�างาน
ขบัเคลือ่นกลุม่	Cluster	ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดล�าปาง	 ตามแผนรณรงค์											
“แยกก่อนทิง้” เพือ่ขบัเคลือ่นการจดัการขยะ
มลูฝอย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
นโยบายของรฐับาลและกระทรวงมหาดไทย 
ทีมุ่ง่เน้นในการสร้างจติส�านกึการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนในการคัดแยกขยะ
	 อบจ.ล�าปาง	จงึได้รณรงค์ให้บคุลากร



คดัแยกขยะเปียกภายในหน่วยงาน	ซึง่เป็นหนึง่
ในกิจกรรมของโครงการสร้างการมีส่วนร่วม
จัดการขยะล�าปางอย่างย่ังยืน	 โดยน�าเศษ
อาหาร	พืชผัก	ฯลฯ	ที่ย่อยสลายได้ง่ายเททิ้งใน
ถงัทีเ่จาะก้นถงัและฝังลงดนิภายในบรเิวณพืน้ที่
ส�านักงาน	 ฯ	 ที่ได้มีการปลูกผักธาตุอาหาร									
ต่าง	ๆ 	จากขยะเปียกจะย่อยสลายและกระจาย
ลงสู่ดินบริเวณรอบ	ๆ	 ถังหมัก	ท�าให้ดินมีความ
อดุมสมบรูณ์เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของพชื	
	 ไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ย	 และยังช่วยลด
ปริมาณขยะลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ต้องน�าไปก�าจัด	ณ	ศูนย์จัดการขยะ
มูลฝอยรวมแบบครบวงจร	อบจ.ล�าปาง
	 เป็นการน�าหลกัการ	3Rs	คอื	Reduce	
(ใช้น ้อย)	 Reuse	 (ใช้ซ�้า)	 และ	 Recycle																				
(น�ากลับมาใช้ใหม่)	เพื่อจัดการปัญหาขยะจาก
ต้นทาง	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	
สร้างการตระหนักรู ้	 เป็นต้นแบบที่ดีในการ
บริหารจัดการขยะ	และเป็นการขับเคลื่อนการ
จดัการขยะมลูฝอยให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกัน	
มีประสิทธิภาพสูงสุด	และมีความยั่งยืน
 อบจ.ล�าปางร่วมสร้างส่ิงแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่ดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /33/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /34/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

ยุทธศาสตร์3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการฝ ึกอบรมและศึกษาดูงาน											
ตามรอยพระยุคลบาท	 “ศาสตร ์ของ												
พระราชา”	ระดบัอ�าเภอ	(อ�าเภอสบปราบ)	
จังหวัดล�าปาง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ				
แกนน�าผู้สูงอายุจังหวัดล�าปาง

1

2

2 2

1

2



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /35/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

โครงการเฝ้าระวังและขจัดความรุนแรง	
ต ่อผู ้หญิงและเด็ก	 สร ้างภูมิคุ ้มกัน																	
ในครอบครัว

โครงการพัฒนาบทบาทสตรจีงัหวดัล�าปาง

โครงการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติ
คนพิการ

3

3

4

5 5 5

4

3

3

4

5



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /36/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

วันเด็กแห่งชาติ	 “เด็กล�าปาง	จิตอาสา	พัฒนา
ด้วยนวัตกรรม	4.0”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพให ้แก ่ประชาชนและบุคลากรที่
เกี่ยวข ้องในการจัดการศึกษาภาษาไทย																				
“โดยใช้กระบวนการ	 Active	 Learning”	 ของ																										
จังหวัดล�าปาง

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน
ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม	
“Science	Variety	รวมพลคนสร้างสรรค์	ปี	2”

ยุทธศาสตร์3

6

7

8

6

7

7

8 8

888

6

6

ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /37/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชน
จังหวัดล�าปางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
“นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ปี2”

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล	 7	 คน	 “อบจ.
ล�าปาง	คัพ”

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย

9

10

11

9

9 9

10

11 11

11

10

10



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /38/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เพื่อเพิ่มทักษะและ
พฒันาศกัยภาพด้านดนตรดีรุยิางค์ให้แก่เดก็และ
เยาวชนของล�าปาง

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	 “จุ ้มอ๊ก															
เย็นใจ๋	ปี๋ใหม่เมืองหนองกระทิง”

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสนา	เนือ่งในวนัอาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา

3

12

13

14

12

12

13

1313

14

14 14 14

14

12 12

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย



โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

งานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน																														
(เทศน์มหาชาติ)	ครั้งที่	16

โครงการอนุ รั กษ ์ศิลปวัฒนธรรม										
การอ่านและการเขียนอักษรล้านนา	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /39/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

15

16

17

15

15 15

16

16

17

17 17

16

16

15



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /40/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

โครงการสนับสนุนการด�า เ นินงานศูนย	์									
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	 รพ.เกาะคา	
อ.เกาะคา	จ.ล�าปาง						

โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด

3

18

19

18

18 18

19

19 19

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย



โครงการสานสัมพันธ์สายใย
รักของครอบครัวห ่างไกล													
ยาเสพติด		

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด	TO	BE	
NUMBER	ONE

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /41/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

20

21

20

20

20

21

21 21 21



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /42/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

ยุทธศาสตร์4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดล�าปาง
“เปิดล�าปาง	เชื่อมเส้นทางเศรษฐกิจไทย”

1



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /43/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดล�าปาง
“เปิดล�าปาง	เชื่อมเส้นทางเศรษฐกิจไทย”

โครงการจัดงาน	“ล�าปางเซรามิกแฟร์	ครั้งที่	32”2



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /44/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

โครงการจัดงาน	“Ceramic	World	Class”

ยุทธศาสตร์4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /45/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

งาน	“เดิน	กิน	ชิม	เที่ยว	ฮิมน�้าวัง	จังหวัดล�าปาง”4



ยุทธศาสตร์4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

คาวบอยแลนด์	แดนรถม้า	ครั้งที่	5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /46/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

แสง	สีเสียง	สะพานโยงเมืองง้าวเงิน

5

6



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /47/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติกชมรมผู้สูงอายุต�าบลวังเหนือ	อ�าเภอวังเหนือ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ	อ�าเภอวังเหนือ

7

8



ยุทธศาสตร์4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

9

10

9

9

9

9

โครงการฝึกอบรมการจัดสานผลิตภัณฑ์ใบตาล
และเส้นพลาสติก	ต�าบลวอแก้ว	อ�าเภอห้างฉัตร

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติก	
กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม	อ�าเภอเมืองล�าปาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /48/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

10



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /49/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการแปรรูปผัก
และผลไม้	 บ้านเมาะหลวง	 ต�าบลแม่เมาะ														
อ�าเภอแม่เมาะ

โครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพการเย็บกระเป๋าผ้า	บ้านดอนไชย	ต�าบลล้อมแรด	อ�าเภอเถิน

11

12

11

11

12 12

12 12

11



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /50/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับกลุ่มเครือข่ายอาชีพฯ	ต�าบลเวียงตาล	อ�าเภอห้างฉัตร					

ยุทธศาสตร์4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพการ
ประดษิฐ์ตุก๊ตาชาวเขาจากดนิ	ต�าบลหลวงเหนอื	
อ�าเภองาว

13

14

14

13

14 14



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /51/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบ
ปลอดภัยจากสารเคมี		

โครงการฝึกอบรมการจักสานตะกร้าชมรมผู ้สูงอายุ																									
ต�าบลเสริมขวา	อ�าเภอเสริมงาม		

15

16

15

15

16

15



ยุทธศาสตร์5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ            
ผู้ปฏบิติังานองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
หลักสูตร 	 การส ่ ง เสริมความก ้าวหน ้า																									
ในสายอาชีพของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล�าปาง	

โครงการป ้องกันและปราบปราม            
การทจุรติภาครฐัและผลประโยชน์ทบัซ้อน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นที่ 1 
“การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการ
ปฏิบัติราชการ 4.0 และการบริหารงาน
ยุคดิจิทัล” 

โครงการพัฒนาสมรรถนะในการ
พัฒนาตนเองและทีม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ            
ผู้ปฏบิติังานองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
หลักสูตร	 การเสริมสร ้างความคิดและ
กระบวนการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

1

2

3

4

5

1

1

1

2

2 2 2

3

3 3 3

4 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /52/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”



โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ              
ผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หลกัสตูร	ทกัษะในการปฏบิตังิานและการบรหิาร
ราชการยุคใหม ่ขององค ์การบริหารส ่ วน														
จังหวัดล�าปาง	

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ            
ผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หลักสูตร 	 การบริหารจัดการองค ์ความรู 	้																	
(Knowledge	Management)	

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร	 หลักสูตร	 การส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมส�าหรับผู ้ปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่ ตาม               
พระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ ้างและ            
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ          
ผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หลกัสตูร	การคดิเชงิบวกเพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพ
ในการท�างาน	

6

7

8

9

10

66

8

9

99

910

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /53/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”

7 7



ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

*** ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	 ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	 เร่ืองงบประมาณรายจ่าย	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2561	และประกาศใช้แผนการด�าเนินงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	เมื่อ
วันที่	11	มกราคม	2562	และได้บริหารงบประมาณเพื่อให้บริการสาธารณะต่อประชาชนจังหวัดล�าปาง	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2561	-	
เดือนพฤษภาคม	2562	

	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	ประจ�าปี	2562	โดยมีข้อมูล	ดังนี้

ที่ ยุทธศาสตร์
โครงการ
ทั้งหมด

โครงการ
ที่ดำาเนิน
การแล้ว

คิดเป็น
ร้อยละ

งบประมาณ
ทั้งหมด

งบประมาณ
เบิกจ่ายแล้ว

คิดเป็น
ร้อยละ

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 105 11 10.48 410,903,080.00 17,947,070.00 4.37

2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
22 2 9.09 37,450,000.00 555,000.00 1.48

3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/ชุมชน 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย
92 5 5.43 230,545,130.00 11,692,025.00 5.07

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 26 5 19.23 20,200,000.00 4,520,250.00 22.38

5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

และพัฒนาองค์กร
14 1 7.14 27,526,000.00 154,832.00 0.56

รวม 259 24 9.27 726,624,210.00 34,869,177.00 4.80

1.	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2561	-	พฤษภาคม	2562	
เปรียบเทียบกับแผนการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	ประจ�าปี	2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /54/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”



ที่ ยุทธศาสตร์
โครงการ
ทั้งหมด

โครงการ
ที่ดำาเนิน
การแล้ว

คิดเป็น
ร้อยละ

งบประมาณ
ทั้งหมด

งบประมาณ
เบิกจ่ายแล้ว

คิดเป็น
ร้อยละ

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1610 11 0.68 3,785,107,540.00 17,947,070.00 0.47

2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
127 2 1.57 307,646,250.00 555,000.00 0.18

3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/ชุมชน 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย
135 5 3.70 245,401,140.00 11,692,025.00 4.76

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 30 5 16.67 40,020,500.00 4,520,250.00 11.29

5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

และพัฒนาองค์กร
226 1 0.44 133,746,900.00 154,832.00 0.12

รวม 2,128 24 1.13 4,511,922,330.00 34,869,177.00 0.77

2.	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2561	–	พฤษภาคม	2562	
เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	4	ปี	(พ.ศ.2561	–	2564)	เพิ่มเติม	ฉบับที่	1,2,3,4,5	

	 3.	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	 ได้ออกติดตาม										
และประเมินผลฯ	 โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562															
จากการสุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	5	โครงการ	รายละเอียด	ดังนี้

	 1.1	 โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติก	 กลุ ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม	 อ�าเภอเมืองล�าปาง																																																																													
งบประมาณ	80,000	บาท
	 1.2	 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการอ่านและเขียนอักษรล้านนา	ณ	วัดบุญวาทย์วิหารพระอารามหลวง	
งบประมาณ	200,000	บาท
	 1.3	 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	 บ้านป่าแข	หมู่ที่	 7	 ต�าบลนาแก้ว	 อ�าเภอเกาะคา	 -	บ้านแม่ฮาม															
หมู่ที่	7	ต�าบลเกาะคา	อ�าเภอเกาะคา	จังหวัดล�าปาง	งบประมาณ	2,000,000	บาท
	 1.4	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	โดยวิธี	Pavement	In	Place	Recycling	บ้านแม่อางน�้าล้อม	
หมู่ที่	8	ต�าบลบ้านแลง	อ�าเภอเมืองล�าปาง	งบประมาณ	4,500,000	บาท
	 1.5	 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	 บ้านศาลาดอน	 หมู ่ที่	 3	 ต�าบลชมพู	 อ�าเภอเมืองล�าปาง																																																																							
งบประมาณ	2,000,000	บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /55/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”



	 จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	 ประจ�าปีงบประมาณ														
พ.ศ.2562	ในส่วนของประชาชนมีความพึงพอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ	71.83	ประชาชนมีความพอใจ	ร้อยละ	28.17	

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	ในส่วนของคณะกรรมการฯ

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	ในส่วนของประชาชน	ปรากฏผลสรุป	ดังนี้

ที่ ความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ไม่ระบุ

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 80.00 20.00 0.00 0.00

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 86.67 13.33 0.00 0.00

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 66.67 33.33 0.00 0.00

4 การดำาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำาหนด 60.00 33.33 6.67 0.00

5
ผลการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น
86.67 6.67 0.00 0.00

6 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 93.33 0.00 0.00 0.00

7 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม 93.33 0.00 0.00 0.00

คิดเป็นร้อยละ 80.95 15.24 0.95 2.86

ที่ ความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ไม่ระบุ

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 78.57 21.43 0.00 0.00

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 64.29 35.71 0.00 0.00

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 69.05 30.95 0.00 0.00

4 มีการรายงานผลการดำาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 58.33 41.67 0.00 0.00

5
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำาเนินงานโครงการ/

กิจกรรม
69.05 30.95 0.00 0.00

6 การดำาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำาหนด 79.76 20.24 0.00 0.00

7
ผลการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น
72.62 27.38 0.00 0.00

8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 70.24 29.76 0.00 0.00

9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม 84.52 15.48 0.00 0.00

คิดเป็นร้อยละ 71.83 28.17 0.00 0.00

 4.	 กองแผนและงบประมาณได้จัดท�าแบบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการด�าเนินงานของ				
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	 ให้คณะกรรมการและประชาชนได้กรอกข้อมูล											
ตามแบบสอบถาม	จ�านวน	100	ชุด	ได้รับกลับคืนมา	84	ชุด	สรุปผลข้อมูล	ดังนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง   /56/   “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”



	 ในส่วนของความเหมาะสมของโครงการและการให้ประชาชนเสนอความคิดเห็น	 สรุปข้อมูลแบบสอบถามประเมิน																	
ความพึงพอใจต่อผลการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	ดังนี้

ที่ ความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ไม่ระบุ

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 78.57 21.43 0.00 0.00

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 64.29 35.71 0.00 0.00

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 69.05 30.95 0.00 0.00

4 มีการรายงานผลการดำาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 58.33 41.67 0.00 0.00

5
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำาเนินงานโครงการ/

กิจกรรม
69.05 30.95 0.00 0.00

6 การดำาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำาหนด 79.76 20.24 0.00 0.00

7
ผลการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น
72.62 27.38 0.00 0.00

8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 70.24 29.76 0.00 0.00

9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม 84.52 15.48 0.00 0.00

คิดเป็นร้อยละ 71.83 28.17 0.00 0.00

	 1.	 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการอ่านและเขียนอักษรล้านนา	ณ	วัดบุญวาทย์วิหารพระอารามหลวง											
งบประมาณ	200,000	บาท	

ด้านความเหมาะสมของโครงการ 
	 1.1	เกดิการเรยีนรูท่ี้เปิดกว้างทางภาษา	วฒันธรรม	ภมูปัิญญาแก่ประชาชนเป็นอย่างยิง่และจะน�าเอาความรูไ้ปต่อยอดคนใน
ชุมชนต่อไป
	 1.2	ควรอนุรักษ์ภาษาพื้นเมืองล้านนาเพื่อมิให้สูญหายและน�าไปใช้ให้มีความหลากหลายทางภาษาเพื่อเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่สืบไป	ซึ่งปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักอักษรล้านนา
	 1.3	ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาล้านนา	ท�าให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ภาษาถิ่น	ช่วยสืบสานให้
คงอยู่	ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้	เป็นการเผยแพร่ภาษาล้านนาให้แพร่หลายและรักษามรดกด้านภาษาให้ลูกหลาน
	 1.4	ช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสฝึกอ่าน	เขียนภาษาล้านนา	ท�าให้อ่าน	เขียนภาษาล้านนาได้ถูกต้องและได้รับความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อทุกคนและควรสืบสานไว้

ด้านข้อเสนอแนะ
	 1.5	ขอให้เพ่ิมเวลาการอบรมให้มากขึน้และมกีารต่อยอดโครงการในครัง้ต่อไป	เพราะเป็นโครงการทีดี่มาก	ขอให้ด�าเนนิการ
ต่อไปเรื่อย	ๆ	และควรเพิ่มเวลาในการอบรมให้มากขึ้นและมีการต่อยอดทุกโครงการ

 2.	 โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติก	 กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม	 อ�าเภอเมืองล�าปาง																																	
งบประมาณ	80,000	บาท				     

ด้านความเหมาะสมของโครงการ
	 2.1	 เป็นโครงการที่ให้ความรู ้และมีประโยชน์มาก	 ท�าให้ประชาชนมีความรู ้	 สามารถน�าไปประกอบอาชีพเสริมได้																												
สร้างรายได้ของครอบครัวเพิ่มรายได้และน�าไปต่อยอดได้

ด้านข้อเสนอแนะ
	 2.2	ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มากขึ้นและจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มมากขึ้น
	 2.3	ควรจะมีการอบรมเดือนละ	1	โครงการ	และกระจายไปในทุกชุมชน	

 3.	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	โดยวิธี	Pavement	In	Place	Recycling	บ้านแม่อาง
น�้าล้อม	หมู่ที่	8	ต.บ้านแลง	อ.เมืองล�าปาง	งบประมาณ	4,500,000	บาท

ด้านเหมาะสมของโครงการ
	 3.1	การสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้นละช่วยลดอุบัติเหตุมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	 3.2	ความปลอดภัยสูง	ลดอุบัติเหตุ	สะดวก	ปลอดภัยต่อการสัญจรไปมา

ด้านข้อเสนอแนะ
	 3.3	โปรดพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมถนนในส่วนที่ยังขาด
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

	 นายมิตร	 ธรรมวงค์	 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	อ�าเภอเกาะคา	 เขต	 3	 ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	พร้อม
ด้วยคณะกรรมการฯ	 ได้ออกติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง	ประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	ดังนี้

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร ้าพลาสติก										
กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม	อ.เมืองล�าปาง	จ.ล�าปาง

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการอ่านและเขียน
อักษรล้านนา	ณ	 วัดบุญวาทย์วิหารพระอารามหลวง	
อ.เมืองล�าปาง	จ.ล�าปาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	 บ้านป่าแข	
หมู่ที่	 7	 ต.นาแก้ว	 อ.เกาะคา	 -	 บ้านแม่ฮาม	หมู่ที่	 7	
ต.เกาะคา	อ.เกาะคา	จ.ล�าปาง	

โครงการซ่อมสร้างผวิทางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี	โดยวธิี	
Pavement	 In	Place	Recycling	บ้านแม่อางน�้าล้อม	
หมู่ที่	8	ต.บ้านแลง	อ.เมืองล�าปาง	จ.ล�าปาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็	บ้านศาลาดอน	
หมู่ที่	3	ต.ชมพู	อ.เมืองล�าปาง	จ.ล�าปาง

1

2

3

4

5
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ข้อมูลด้านการเงิน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง

ายรับ รายจ่าย 
ประจำาปี

งบประมาณ 
2562



รายรับ

รายจ่าย
รายจ่าย

รายการ รายรับ

		หมวดภาษีอากร 	35,792,422.42

		หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 	14,582,098.74

		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 	8,487,473.73

		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 	2,840,039.59

		หมวดรายได้จากทุน 	260,000.00

		หมวดภาษีจัดสรร 	592,677,284.44

		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 	190,214,523.00

		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 	90,027,222.86

รวมรายรับ 934,881,064.78

ด้าน/แผนงาน งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ

		ด้านบริหารทั่วไป   

							แผนงานบริหารงานทั่วไป 76,001,786.26 9.61

							แผนงานรักษาความสงบภายใน 812,750.00 0.10

		ด้านบริการชุมชนและสังคม  

							แผนงานการศึกษา 24,084,987.21 3.04

							แผนงานสาธารณสุข 212,431,000.00 26.86

							แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,182,523.00 0.15

							แผนงานเคหะและชุมชน 67,750,405.67 8.57

							แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12,677,640.10 1.60

							แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ	
							นันทนาการ

33,662,239.00 4.26

		ด้านการเศรษฐกิจ  

							แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 300,187,927.39 37.95

							แผนงานการเกษตร 2,904,925.00 0.37

		ด้านการด�าเนินงานอื่น

							แผนงานงบกลาง 59,276,848.98 7.49

รวมทั้งสิ้น 790,973,032.61 100.00
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รายจ่ายตามแผนงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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คณะศึกษาดูงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาปาง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะศึกษาดูงานวิทยาลัยการปกครอง	
	 รุ่นที่	74/2562	จ�านวน	100	คน
	 รุ่นที่	78/2562	จ�านวน	100	คน
คณะศึกษาดูงานวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะศึกษาดูงานโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนต�าบลไม้กลอน	 อ�าเภอพนา																			
จังหวัดอ�านาจเจริญ
คณะศกึษาดงูานองค์การบรหิารส่วนต�าบลโคกกระเบือ้ง	อ�าเภอบ้านเหลือ่ม	
จังหวัดนครราชสีมา
คณะศกึษาดงูานเทศบาลต�าบลสะบ้าย้อย	อ�าเภอสะบ้าย้อย	จงัหวดัสงขลา
คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนต�าบลกุดค้าว	อ�าเภอกุฉินารายณ	์
จังหวัดกาฬสินธุ์		
คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนต�าบลเขาไพร	 อ�าเภอรัษฎา																	
จังหวัดตรัง
คณะศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย																		
คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์ล�าปาง
คณะศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น	วุฒิสภา
คณะศึกษาดูงานกรมบัญชีกลาง
คณะศึกษาดูงานเทศบาลหนองขาว	จังหวัดกาญจนบุรี
คณะศึกษาดูงานเทศบาลต�าบลตาพระยา	จังหวัดสระแก้ว
คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะศึกษาดูงานเทศบาลต�าบลเขตอุดมศักดิ์	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี
คณะศึกษาดูงานคณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์														
ศูนย์ล�าปาง
คณะศกึษาดงูานวทิยาลยัการปกครอง	หลกัสตูรก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	ประจ�า
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.2562	 ศูนย์การเรียนรู ้และฝึกอบรมภาคเหนือ																	
อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	รุ่นที่	6	
คณะศึกษาดูงานวิทยาลัยการปกครองหลักสูตรก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ประจ�า
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.2562	 ศูนย์การเรียนรู ้และฝึกอบรมภาคเหนือ												
อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	รุ่นที่	23	
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คณะ
ผู้จัดทำา

นายพิษณุพล		ประสาน		
ประธานสภา	อบจ.ล�าปาง	

นายวสันต์		อุณหเลขจิตร		
รองประธานสภา	อบจ.ล�าปาง	

นายบุญเลิศ		แสนเทพ		
รองประธานสภา	อบจ.ล�าปาง

นางสุพรรณี		สุขสันต์รุ่งเรือง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 รักษาราชการแทน	

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด		ปฏิบัติหน้าที่	

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง

นางสาวพรรณี		การะกัน								
รองปลัด	อบจ.ล�าปาง

นางสาวเพ็ญสิริ		ไชยวรรณ	 	
หัวหน้าส�านักปลัด	อบจ.		

นางณัชชา	สิทธิไพศาล							 	
รักษาราชการแทน	ผอ.กองกิจการสภา

อบจ.ล�าปาง

นายปรีชา		กันหล้า													 	
รักษาราชการแทน	ผอ.กองแผนและ

งบประมาณ		

นางพุดแก้ว		พันธุ์สุภา									 	
ผอ.กองคลัง		

นายธีทัต	ธรรมธิกูล		 	
ผอ.กองช่าง		

นายบุญส่ง		ศรีกอนติ										 	
รักษาราชการแทน	ผอ.กองการศึกษา	

ศาสนาและวัฒนธรรม		

นายสิทธิพงศ์	ค�าบุญชู									 	 	
รักษาราชการแทน	ผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา 

คณะผู้จัดท�า

บรรณาธิการ	

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางกนกพรรณ		นันตาวัง				
รักษาราชการแทน	ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน	

นางดวงดาว	อานุภาพยรรยง					 	
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

นางราตรี	ธงศรี																		 	
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์		

นางเตือนใจ		ภักดีวงศ์												
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ




