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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1
บทนา
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
เป็นการพิจารณาและกาหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพาน
เชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต ( Where we are to where we want to go) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่
ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติงาน
มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ
การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทา ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ
(Systematic Attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การ บรรลุผล
ที่ปรารถนา และเป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ความสาคัญของแผนพัฒนาสามปี
1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้
เพราะการวางแผน เป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกล มองเหตุการณ์ต่าง ๆ
ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปัญหาความต้องการของประชาชน ในสังคมนั้น
ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การได้
2) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์การทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดร์ จึงทาให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิง
ระบบ (System Approach) เข้ามาใช้ในองค์การยุคปัจจุบัน
3) ทาให้การดาเนินการขององค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนา
ทั้งนี้เพราะการวางแผน
เป็นงานที่ต้องกระทาเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์การ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันการดาเนินการเป็นไปด้วย
ความมั่นคงและมีความเจริญเติบโต
4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อนเพราะการวางแผนทาให้มองเห็นภาพรวม
ขององค์การที่ชัดเจน และยังเป็นการอานวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์การให้มีความเหมาะสม
กับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เป็นการจาแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกัน
5) ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทาโดยอาศัย
ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยต่าง ๆ (A Rational Approach) มาเป็นตัวกาหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในอนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ดาเนินอยู่
กล่าวโดยสรุปว่าไม่มีองค์การใดที่ประสบความสาเร็จได้โดยปราศจากการวางแผน
ดังนั้น การวางแผน จึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความสาคัญของกระบวนการจัดการที่ดี
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แผนพัฒนาสามปี จึงเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดหลักคิดที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทาง
การพัฒนาแนวทางหนึ่ง ๆ จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์
เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด
“แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี
เป็นแผนระยะสั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องสามปีที่กาหนดเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่าน
กระบวนการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จะมี
ลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนา ภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ในการ
จัดทาโครงการจะคานึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยคานึงถึงสถานะทางการคลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลาพูน และความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์
การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ มีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่า
หนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม
ที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี โดยนาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทา
งบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้
ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
(พ.ศ. 2560 – 2562)
1. เพื่อปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25
60 – 2562) และจัดทาโครงการพัฒนา
เพื่อขยายฐานการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2560 – 2562 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน (พ.ศ. 25
60 –
2562) มีการประสานและบูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่แผนพัฒนา
สามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนมีความสอดคล้อง และเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลาพูน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
3. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
4. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี
และการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี

1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน (พ.ศ.25
60 – 256 2)
ได้ดาเนินการจัดทาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0 600 ลงวันที่ 2 9 มกราคม
2559 ได้กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่าน
กระบวนการประสานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกระบวนการจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ดังนี้
กระบวนการจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
(ห้วงระยะเวลา เดือนมกราคม พ.ศ.2559 – พฤษภาคม พ.ศ.2559)
***********************
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
จัดเวทีประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัดและประชาคม เพื่อ
กาหนดทิศทางดาเนินงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด
จัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อปท. มีการบูรณา
การโครงการพัฒนาที่จะดาเนินการร่วมกันภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. พร้อม
แจ้งกรอบฯ ไปยังคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอาเภอ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560-25๖2)
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3. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ
แจ้งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ไปยัง อปท. ในเขตอาเภอ

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ อปท. กาหนดประเด็นพัฒนา โดยมีแนวทาง
ดาเนินการ ดังนี้
 เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. ให้นาข้อมูลที่ได้ร่วมประชาคม เพื่อทบทวน
แผนชุมชน หรือแผนพัฒนาหมู่บ้านมาพิจารณา เพื่อกาหนดประเด็นพัฒนา
 จัดประชาคมท้องถิ่น สารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนมา
พิจารณาเพื่อกาหนดประเด็นการพัฒนา
 สาหรับ อบจ. ให้นาข้อมูลที่ได้จากประชาคมตามขั้นตอนที่ 1 มาพิจารณาเพื่อ
กาหนดประเด็นการพัฒนา

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดทาแผน

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
คัดเลือกโครงการสาหรับการประสานขอรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามปีของ อบจ. โดย
จัดทาเป็นบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯระดับ
อาเภอ ซึ่งมีที่มาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดกาหนด

7. คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอาเภอ
พิจารณาบูรณาการโครงการจากขั้นตอนที่
6 เพื่อจัดลาดับความสาคัญและจัดทาบัญชี
โครงการ เพื่อการประสานแผนพัฒนาของ อปท. เสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด
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8. คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด
พิจารณาบูรณาการโครงการจากขั้นตอนที่
อบจ. พร้อมแจ้งให้ อปท. ที่เกี่ยวข้องทราบ

7 และนาเสนอบรรจุในแผนพัฒนาสามปีของ

9. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี
**** สาหรับ อบจ. ให้พิจารณานาโครงการ (ของเทศบาลและ อบต.) ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด มาบรรจุในร่างแผนฯ ของ อบจ.

10. ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

สาหรับขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
ในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้กาหนดขั้นตอนการจัดทาเป็นแนวทางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนาไปดาเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 2 การจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 การทบทวน / คัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาและซักซ้อม
แนวทางในการจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 7 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
4.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ (17)
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประชาคม
ท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น

กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ฯ
รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชน
ในชุมชน โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี

รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหาความต้องการและ
ข้อมูล จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
สาหรับ อบต.ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอแผนฯ ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลให้ความเห็นชอบก่อน ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนฯต่อไป
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ข้อ (
18) แผนพัฒนาสามปีให้จัดทาและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อน
งบประมาณประจาปี
 ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอานาจขยายเวลาการจัดทาแผนพัฒนาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอานาจให้นายอาเภอขยายเวลาการจัดทาร่างแผนพัฒนาของ
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
**** แผนพัฒนาสามปีเมื่อได้รับอนุมัติประกาศใช้แล้วให้แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน

1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาพูน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลาพูน นามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และใช้ทรัพยากร ในการบริหารของท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
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๘

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา
 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดลาพูน ตั้งอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพมหานคร
ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 (สายเอเ ชีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดิน
สายพหลโยธิน เป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 18
องศาเหนือ และเสนแวงที่ 99 องศาตะวันออก อยูในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยูหางจากจังหวัดเชียงใหม
เพียง 22 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนยแกลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน
และอนุภูมิภาค ลุมน้าโขง หรือพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจรวมกับจังหวัดเชียงใหม
จังหวัดลาพูนเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,505.882
ตร.กม. หรือประมาณ 2,815,675 ไร หรือคิดเป็นรอยละ 4.85 ของพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่กวาง
ที่สุดประมาณ 43 กม. และยาวจากเหนือจดใต 136 กม.พื้นที่สวนใหญเป็น ที่ราบ อยูสูงกวาระดับน้าทะเล
1,800 ฟุต มีแมน้าสาคัญไหลผาน 4 สาย คือ แมน้าปิง แมน้ากวง แมน้าทา และ แมน้าลี้ โดยจังหวัดลาพูน
มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ อ.สารภี อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม
ทิศใต ติดตอกับ อ.เถิน จ.ลาปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อ.หางฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ลาปาง
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันปุาตอง จ.เชียงใหม
ตารางที่ 1 แสดงขนาดพื้นที่จาแนกตามรายอาเภอ
รายชื่ออาเภอ
1. อาเภอเมืองลาพูน
2. อาเภอปุาซาง
3. อาเภอบานโฮง
4. อาเภอแมทา
5. อาเภอลี้
6. อาเภอทุงหัวชาง
7. อาเภอบานธิ
8. อาเภอเวียงหนองลอง
รวมทั้งสิ้น

ขนาดพื้นที่
(ตร.กม.)
479.825
299.950
596.901
762.630
1,701.990
486.129
129.024
49.433
4,505.882

คิดเป็นร้อยละ
ของพื้นที่ทั้งหมด
10.78
6.52
13.31
16.68
37.96
10.79
2.72
1.24

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

ระยะทางห่างจาก
จังหวัด(กม.)
11
36
25
105
105
26
45
100

๙
 สภาพภูมิประเทศ
จังหวัดลาพูน มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบหุบเขา และพื้นที่ภูเขา มีที่ราบอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของที่ราบเชียงใหม - ลาพูน หรือที่ราบลุมแมน้าปิง กวง ลี้
และแมทา ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาเภอเมืองลาพูน อาเภอปุาซาง และตอนเหนือของอาเภอบานโฮง มีความสูงเฉลี่ย
200-400 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง ตัวเมืองลาพูนมีระดับความสูง 290.29 ม. จากระดับน้าทะเล
ปานกลาง สภาพพื้นที่จะลาดสูงขึ้นในตอนกลาง ทางทิศตะวันออกเฉียงใตและตะวันตกเฉียงใต ในเขตอาเภอ
แมทา บริเวณตอนใตของอาเภอบานโฮง เขตอาเภอทุงหัวชาง และเขตอาเภอลี้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่
ราบสูงและภูเขาสูง มีระดับความสูง ระหวาง 400 - 800 เมตร ขึ้นไป ระดับความสูงจะลดลง เมื่อเขาเขต
ที่ราบในอาเภอลี้ ที่ระดับความสูงประมาณ 400 – 800 เมตร แลวคอย ๆ ยกตัวสูงขึ้นมาทางทิศใตซึ่งเป็นเขต
ชายแดนติดตอกับจังหวัดลาปางและจังหวัดตาก ที่ระดับความสูง 600 – 1,000 เมตร
นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินไดแบงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดลาพูนออกเป็น 3 ลักษณะคือ
1. พื้นที่ราบเรียบและคอนขางราบเรียบ ( Flat to nearly flatland) คือ พื้นที่ประมาณรอยละ
12 ของพื้นที่ทั้งหมด มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีความลาดเอียงสวนใหญอยูระหวาง
รอยละ 0-2 เป็นบริเวณกวางทางตอนเหนือของจังหวัดลาพูน ทางฝั่งซายของแมน้าปิง และบริเวณสองฟากฝั่ง
แมน้ากวง ตั้งแตทางตอนใตของบานสบทา ตาบลปากบอง อาเภอปุาซางบางแหงพบที่ราบแคบๆ ระหวางเขา
ซึ่งเกิดตามสองฟากของลาน้าสายตางๆ เชน แมน้าลี้ และแมน้าทา เป็นตน แตมีพื้นที่ไมมากนัก โดยปกติแลว
น้าจากแมน้าไมคอยทวมถึง สวนบริเวณที่ราบเรียบอยูต่าสุดใกลกับลาน้าในปัจจุบัน โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ
ใกลกับแมน้าปิงและชวงระหวางแมน้าปิง กับแมน้ากวง ในฤดูน้าหลากจะถูกน้าบาทวมเป็นประจาทุกปี
สวนตามริมฝั่งแมน้าปิงนั้น ขณะที่น้าบาทวมตะกอน ขนาดใหญก็จะตกจมอยูริมฝั่งน้า ทาใหมีลักษณะเป็นคันดิน
ธรรมชาติแคบๆ ขนานไปกับลาน้า มีพื้นที่สูงกวาที่ราบต่าหางฝั่งออกไปเล็กนอย ซึ่งเป็นที่ตั้งบานเรือน
ของราษฎรที่อาศัยอยูตามริมฝั่งแมน้าปิง
2. พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดและลูกคลื่นลอนชัน ( Undulating and Rolling Terrace) คือพื้นที่
ประมาณรอยละ 24 ของพื้นที่ทั้งหมด มีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 350-600 เมตร มีสภาพพื้นที่
เป็นที่ลอนคลื่นสูงๆ ต่าๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีหรือภูมิอากาศ ทาใหทางน้าไหล กัดเซาะลึกลงไป
ในแนวดิ่ง ทิ้งบริเวณที่เป็นดินตะกอนบริเวณเหลานี้ในปัจจุบันจะมีลาหวยและทางน้าไหลผาน กัดเซาะอยู
โดยทั่วไป
3. บริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซอน ( Hills and Mountains) เป็นลักษณะภูมิประเทศซึ่ง
ประกอบเป็นพื้นที่สวนใหญของจังหวัดลาพูน มีพื้นที่ประมาณ รอยละ 64 ของพื้นที่ทั้งหมด สภาพพื้นที่
โดยทั่วไปเป็นเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซอนตอเนื่องกันไป ตั้งแตบริเวณทิศตะวันออก ซึ่งติดตอกับเขตจังหวัด
ลาปาง เป็นแนวลงมาจนถึงทางทิศใตของอาเภอลี้ ซึ่งติดตอกับจังหวัดตาก และเลาะลาน้าแมปิงขึ้นไปทาง
ทิศเหนือติดตอกับเขตจังหวัดเชียงใหม สวนทางทิศตะวันตกของพื้นที่สวนใหญ มีความลาดเอียงมากกวารอยละ
16 ขึ้นไป มีความสูง จากระดับน้าทะเล 600-1 ,000 เมตร ในบริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซอน
ของจังหวัดลาพูนนี้ จะมีลาหวยและทางน้าเล็กๆ อยูมากมาย แตสวนใหญมีน้าไหลเฉพาะฤดูฝนเทานั้น
 สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดลาพูนตั้งอยูในภาคเหนือ ซึ่งตามตาแหนงที่ตั้งอยูในเขตรอนที่คอนไปทางเขตอากาศอบอุน
ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นคอนขางหนาว แตเนื่องจากอยูลึกเขาไปในแผนดินหางไกลจากทะเล จึงมีฤดูแลง
ที่ยาวนานและอากาศจะรอนถึงรอนจัดในฤดูรอน จังหวัดลาพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกตางกันอยางเดนชัด
3 ชวงฤดู คือชวงเดือนมีนาคมกับเมษายนมีอากาศรอน ชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุก
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๑๐
เป็นฤดูฝนและชวงเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพันธแ มีอากาศหนาวเย็นเป็นฤดูหนาว ซึ่งฤดูหนาวและฤดู
รอนนั้น เป็นชวงฤดูแลง ที่มีระยะเวลาติดตอกันประมาณ 6 เดือน ในชวงฤดูฝนอีก 6 เดือน นั้น อากาศจะไม
รอนเทากับ ในฤดูรอน และไมหนาวเย็นเทาฤดูหนาว คือมีอุณหภูมิปานกลางอยูระหวางสองฤดู ดังกลาว
 ทรัพยากรธรรมชาติ
1. ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดลาพูนมีพื้นที่ปุาไม จานวน 2,725.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,703,429 ไร คิดเป็น
รอยละ 60.49 ของพื้นที่ทั้งหมด ปุาไมที่พบในบริเวณจังหวัด ประกอบดวยปุาไม 3 ประเภทคือ
1) ปุาเต็งรัง ปุาแพะ ปุาแดง พบในที่แหงแลง ดินขาดความอุดมสมบูรณแ มีกรวดปน
ไมที่พบคือ ไมเหียง ไมพลวง
2) ปุาเบญจพรรณ หรือปุาผสมผลัดใบ พบบริเวณที่มีดินคอนขางลึกตามเชิงเขาและ
พื้นที่ราบที่มีความชุมชื้นมาก โดยเฉพาะริมหวยและหุบเขา มักจะมีไมสักขึ้นปะปนทั่วไป ไมอื่น ๆ ประกอบดวย
ประดู ตะแบก มะคาโมง งิ้ว สวนไมพื้นลางไดแก ไผชนิดตาง ๆ
3) ปุาดิบแลง พบบริเวณหุบเขา ริมลาหวย เหมือนปุาเบญจพรรณ แตบริเวณที่พบ
ปุาประเภทนี้จะมีดินลึกกวา ความชุมชื้นมากกวาพันธุแไมที่พบคือ ยาง ตะเคียนทอง พื้นที่ในเขตปุาสงวน
แหงชาติ มีจานวน 10 แหง ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อปุาสงวนแหงชาติ จานวน 10 แหง
ที่

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ

1 ปุาแมธิ-แมตีบแมสาร
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เนื้อที่
ไร่
119,375.00

ปุาแมทา
392,250.00
ปุาแมอาว
53,606.25
ปุาบานโฮง
202,812.50
ปุาขุนแมลี้
273,750.00
ปุาแมตืน-แมแนต
294,350.00
ปุาแมลี้
167,032.00
ปุาแมหาด-แมกอ
275,000.00
ปุาเหมืองจี้-สันปุาสัก
12,656.00
ปุาดอยขุนตาล
39,206.25
รวม
1,830,038.00
(โดยจานวนเนื้อที่ปุาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขางเคียง)

ตารางกิโลเมตร
191.00
627.60
85.77
324.50
438.00
470.00
267.251
440.00
20.2496
62.73
2,927.1006

ท้องที่อาเภอ
อาเภอเมืองลาพูน
และ อาเภอบานธิ
อาเภอแมทา
อาเภอปุาซาง
อาเภอบานโฮง
อาเภอทุงหัวชาง
อาเภอลี้
อาเภอลี้
อาเภอลี้
อาเภอเมืองลาพูน
อาเภอแมทา

พื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติ จานวน 2 แหง คือ อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล ซึ่งอยูในพื้นที่
จังหวัดลาพูน และครอบคลุมไปถึงเขตพื้นที่อื่นๆ ไดแก อาเภอแมทา จังหวัดลาพูน อาเภอหางฉัตร จังหวัด
ลาปาง อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน อาเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม อาเภอสามเงา จังหวัดตาก อุทยานแหงชาติ
แมปิง ดังตารางตอไปนี้
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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๑๑
ตารางที่ 3 แสดงรายชื่ออุทยานแหงชาติ จานวน 2 แหง
ที่

ชื่ออุทยานแห่งชาติ

1 ดอยขุนตาล

เนื้อที่
ไร่
ตารางกิโลเมตร
159,556.25
255.29
(32,500.00)
(52.00)

ท้องที่อาเภอ

อาเภอแมทา
จังหวัดลาพูน และ
อาเภอหางฉัตร
จังหวัดลาปาง
2 แมปิง
626,875.00
1,003.00
อาเภอลี้ จังหวัด
(376,250.00)
(602.00)
ลาพูน
อาเภอดอยเตา
จังหวัดเชียงใหม
และอาเภอสามเงา
จังหวัดตาก
พื้นที่เขตรักษาพันธุแสัตวแปุา จานวน 1 แหง คือ เขตรักษาพันธุแสัตวแปุาดอยผาเมือง (ลาพูน ลาปาง) เนื้อที่ 366 ,250 ไร หรือ 586 ตร.กม. (อยูในพื้นที่จังหวัดลาพูน 277 ,949 ไร หรือ 447.72
ตารางกิโลเมตร) และพื้นที่วนอุทยาน จานวน 1 แหง คือ วนอุทยานดอยเวียงแกว เนื้อที่ประมาณ 26 ,050 ไร
หรือ 41.68 ตร.กม. อยูในเขตทองที่อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
2. ทรัพยากรน้า ในจังหวัดลาพูนมีแมน้าที่สาคัญ 4 สาย ดังนี้
1) แมน้าปิง เป็นแมน้าสายสาคัญที่ไหลอยูในหุบเขาระหวางทิวเขาถนนธงชัยกลางกับ
ทิวเขาผีปันน้าตะวันตก มีตนน้าอยูที่ดอยถวย ในเทือกเขาแดนลาว เขตตาบลเมืองนะอาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหมจากตนกาเนิดแมปิงไหลลงมาทิศใต ผานเมืองเชียงใหมลาพูนและไหลเขาเขตจังหวัดตาก ไปบรรจบกับ
แมน้าวังที่อาเภอบานตาก จังหวัดตากแลวไหลตอลงไปทางใตผานอาเภอเมืองกาแพงเพชร บรรจบกับแมน้านาน
ที่จังหวัดนครสวรรคแรวมเป็นแมน้าเจาพระยา โดยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 715 กิโลเมตร ระยะทางที่แมน้า
ปิงไหลผานพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหมมีความยาวประมาณ 335 กม.และเป็นเสนกั้นเขตแดนระหวางจังหวัด
เชียงใหมและ จั งหวัด ลาพูน ลงไปทางทิศใตเป็นระยะทางยาวประมาณ 70 กม.ในจังหวัดลาพูน น้าที่ไหลลงสู
แมน้าปิง โดยเรียงจากเหนือจดใตคือ น้าแมทา น้าแมกวง แมน้าลี้ หวยแมตาล หวยแมหาด และน้าแมกอ
นอกจากนี้ยังมีลาน้าที่ไมมีชื่ออีกเป็นจานวนมากที่ไหลลงสูแมน้าปิง แมน้าปิงมีพื้นที่รับน้า
(CATCHMENT
AREA) ประมาณ 6,355 ตารางกิโลเมตร
2) น้าแมกวง มีตนน้าอยูที่ดอยผีปันน้า (หรือดอยนางแกว) ดอยมด แลวไหลไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตลงสูที่ราบเชียงใหม-ลาพูน ผานอาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสันทรายและไหลตอลงไปทางใต
ผานอาเภอเมืองลาพูน แลวบรรจบกับแมน้าปิงที่บานสบทา อาเภอปุาซาง จังหวัดลาพูน น้าแมกวงมีความยาว
ประมาณ 110 กิโลเมตร น้าแมกวง เป็นแมน้าที่สาคัญอีกสายหนึ่งใน บริเวณที่ราบเชียงใหม - ลาพูน มีลาน้า
สาขาที่สาคัญคือน้าแมทาและหวยแมสะแงะ น้าแมกวงมีพื้นที่รับน้า ( CATCHMENT AREA) ประมาณ 1,740
ตารางกิโลเมตร
3) น้าแมทา น้าแมทามีตนน้าอยูที่ดอยขุนทา ในเทือกเขาผีปันน้าตะวันตก กิ่งอาเภอ
แมออน จังหวัดเชียงใหม ไหลผานที่ราบซึ่งขนาบไปดวยภูเขา ไปสูอาเภอแมทาทางทิศใตแลวไหลวกขึ้นไปทาง
เหนือผานที่ราบเชียงใหม-ลาพูน ผานอาเภอปุาซาง แลวบรรจบกับแมน้ากวงที่บานสบทา เขตตอระหวางอาเภอ
เมืองลาพูนกับอาเภอปุาซางนอกจากนี้น้าแมทายังไดหลอเลี้ยงพื้นที่ทาการเกษตรของชุมชนหลายตาบล ในกิ่ง
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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อาเภอแมออน อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม และอาเภอแมทา จังหวัดลาพูน
น้าแมทา มีความยาว
ประมาณ 90 กม.
4) แมน้าลี้ แมน้าลี้ตนน้าอยูที่ดอยสบเทิม อาเภอทุงหัวชาง จังหวัดลาพูน ไหลลงไป
ทางใตจนถึงบริเวณใกลอาเภอลี้ จึงคอยไหลวกกลับไปทางเหนือเป็นรูปตัวยู ผานอาเภอลี้ อาเภอบานโฮง
แลวไหลตอไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับแมน้าปิงที่บานวังสะแกง อาเภอเวียงหนองลอง จังหวัด
ลาพูน แมน้าลี้มีความยาวประมาณ 180 กม. แมน้าลี้มีพื้นที่รับน้า ( CATCHMENT AREA) ประมาณ 315
ตารางกิโลเมตรนอกจากลาน้าสาคัญที่กลาวถึงแลว ยังมีลาธาร ลาหวยจานวนมากตามอาเภอตาง ๆ ในจังหวัด
ลาพูน ไดแกน้าสาน ไหลผานอาเภอเมืองลาพูน น้าเย็น ไหลผานอาเภอบานโฮง น้าแมธิ ไหลผานอาเภอบานธิ
น้าขนาด ไหลผานอาเภอแมทา น้าแวน ไหลผานอาเภอลี้ น้าเมย ไหลผานอาเภอแมทา น้ากอ ไหลผานอาเภอลี้
น้าแมสะปฺวด ไหลผานอาเภอแมทา น้าออบ ไหลผานอาเภอบานโฮง และน้าแมตุ฿ด ไหลผานอาเภอแมทา และมี
ลาธารเล็กๆ อีกจานวนมากซึ่งเป็นทางน้าที่มีน้าเฉพาะในฤดูฝน
3. ดิน
ลักษณะดินในจังหวัดลาพูน โดยมากเป็นดินภูเขา เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขา ภายในหุบ
เขามีที่ราบเล็กๆ ประกอบดวยที่ราบลุมแมน้า และที่ราบขั้นบันไดระดับตางๆ ที่ราบเหลานี้เกิดจากการทับถม
ของตะกอนที่แมน้าพามาในที่ราบลุม มักเป็นดินเหนียว สวนที่ราบขั้นบันไดมักเป็นดินรวนหรือดินทราย ซึ่งดิน
ในจังหวัดลาพูนนี้สามารถแบงไดเป็น 4 กลุม คือ
1)
กลุมดินนา ครอบคลุมพื้นที่ 10% ของจังหวัดในเขตอาเภอเมืองลาพูน และบริเวณที่ติดกับ
น้าปิง
2) กลุมดินตื้น ครอบคลุมพื้นที่ 25
% ของจังหวัด บริเวณอาเภอปุาซาง และตอนกลางของ
จังหวัด บางสวนของอาเภอบานโฮง และอาเภอลี้
3)
กลุมดินไร ครอบคลุมพื้นที่ 30% ของจังหวัด บริเวณอาเภอลี้ และบางสวนใน อาเภอ บาน
โฮง อาเภอทุงหัวชาง อาเภอเมืองลาพูน และอาเภอแมทา
4) กลุมดินภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ 35
% ของจังหวัดในทุกอาเภอ ยกเวน อาเภอเวียงหนองลอง
ลักษณะดินโดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณแอยูในเกณฑแปานกลางถึงคอนขางดี
4. แร่ธาตุ
ในเขตทองที่จังหวัดลาพูนมีชนิดแรที่สารวจพบในปัจจุบัน จานวน 17 ชนิดไดแกแรถานหิน
แรฟลูออไรตแ แรมังกานิส แรพลวง แรเฟลดแสปารแ แรดินขาว แรบอลเคลยแ
แรตะกั่ว แรสังกะสี แรดีบุก
แรแบไรตแ แรแคลไซตแ แรฟอสเฟต แรทองคา หินออน หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง
และหินประดับชนิดหินปูน โดยแหลงแรแตละชนิดมีการสารวจพบในพื้นที่ตาง ๆ ของจังหวัดลาพูน ดังนี้
1) แหลงแรถานหิน (ลิกไนตแ) สารวจพบในเขตอาเภอลี้ (ตาบลลี้ ตาบลดงดา ตาบล
นาทราย) และในเขตอาเภอทุงหัวชาง (ตาบลบานปวง)
2) แหลงแรฟลูออไรตแ สารวจพบในเขตอาเภอแมทา (ตาบลทาขุมเงิน
ตาบล
ทากาศ) ในเขตอาเภอบานโฮง (ตาบลปุาพลู ตาบลบานโฮง) และในเขตอาเภอปุาซาง (ตาบลนครเจดียแ)
3) แหลงแรมังกานิส สารวจพบในเขตอาเภอลี้ (ตาบลแมลาน ตาบลแมตืน ตาบล
ปุาไผ ตาบลศรีวิชัย ตาบลกอ) ในเขตอาเภอปุาซาง (ตาบลนครเจดียแ) และในเขตอาเภอบานโฮง
(ตาบลปุาพลู)
4) แหลงแรพลวง สารวจพบในเขตอาเภอแมทา (ตาบลทาขุมเงิน ตาบลทาสบเสา)
5) แหลงแรเฟลดแสปารแ สารวจพบในเขตอาเภอลี้ (ตาบลศรีวิชัย)
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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6) แหลงแรดินขาว สารวจพบในเขตอาเภอลี้ (ตาบลดงดา) ในเขตอาเภอแมทา
(ตาบลทาขุมเงิน) และในเขตอาเภอปุาซาง (ตาบลนครเจดียแ)
7) แหลงแรบอลเคลยแ สารวจพบในเขตอาเภอลี้ (ตาบลดงดา) และในเขตอาเภอ
ทุงหัวชาง (ตาบลบานปวง)
8) แหลงแรตะกั่ว สารวจพบในเขตอาเภอลี้ (ตาบลศรีวิชัย)
9) แหลงแรสังกะสีสารวจพบในเขตอาเภอลี้ (ตาบลศรีวิชัย)
10) แหลงแรแบไรตแ สารวจพบในเขตอาเภอลี้ (ตาบลศรีวิชัย)
11) แหลงหินออน สารวจพบในเขตอาเภอลี้ (ตาบลแมลาน ตาบลลี้) และ ในเขต
อาเภอบานโฮง (ตาบลปุาพลู ตาบลบานโฮง)
12) แหลงหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง สารวจพบในเขต
อาเภอแมทา (ตาบลทาขุมเงิน) ในเขตอาเภอบานโฮง (ตาบลปุาพลู ตาบลบานโฮง) ในเขตอาเภอลี้ (ตาบลศรี
วิชัย ตาบลแมตืน ตาบลแมลาน ตาบลปุาไผ ตาบลลี้) และในเขตอาเภอปุาซาง (ตาบลนครเจดียแ)
13) แหลงหินประดับชนิดหินปูน สารวจพบในเขตอาเภอบานโฮง (ตาบลปุาพลู)และ
ในเขตอาเภอลี้ (ตาบลแมตืน ตาบลศรีวิชัย ตาบลปุาไผ ตาบลแมลาน)
14) แหลงแรแคลไซตแ สารวจพบในเขตอาเภอบานโฮง (ตาบลปุาพลู) และในเขต
อาเภอลี้ (ตาบลแมลาน)
15) แหลงแรฟอสเฟต สารวจพบในเขตอาเภอแมทา (ตาบลทาขุมเงิน) และในเขต
อาเภอลี้ (ตาบลปุาไผ)
16) แหลงแรดีบุก สารวจพบในเขตอาเภอลี้ (ตาบลแมตืน)
17) แหลงแรทองคา สารวจพบในเขตอาเภอลี้ (ตาบลดงดา)
 สภาพการเมืองการปกครอง
1. การแบ่งเขตการปกครอง
จังหวัดลาพูน แบงเขตการปกครองออกเป็น 8 อาเภอ ไดแก อาเภอเมืองลาพูน อาเภอปุาซาง
อาเภอบานโฮง อาเภอแมทา อาเภอลี้ อาเภอทุงหัวชาง อาเภอปุาซาง อาเภอบานธิ และอาเภอเวียงหนองลอง
โดยแบงเป็น 51 ตาบล 575 หมูบาน 17 ชุมชน 1 องคแการบริหารสวนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 38 เทศบาล
ตาบล 18 องคแการบริหารสวนตาบล
ตารางที่ 4 แสดงการแบงเขตการปกครอง
อาเภอ
ตาบล หมู่บ้าน เทศบาลเมือง/ตาบล อบต. ชุมชน
1. อาเภอเมืองลาพูน
15
159
14
2
17
(รวมเทศบาลเมืองลาพูน/เทศบาลตาบล)
2. อาเภอปุาซาง
9
89
4
4
3. อาเภอบานโฮง
5
62
2
4
4. อาเภอแมทา
6
71
7
1
5. อาเภอลี้
8
99
7
3
6. อาเภอทุงหัวชาง
3
35
1
3
7. อาเภอบานธิ
2
36
1
1
8. อาเภอเวียงหนองลอง
3
24
3
รวม
51
575
39
18
17
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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ตารางที่ 5 แสดงขอมูลจานวนตาบล หมูบานในจังหวัดลาพูน
อาเภอ

ตาบล

อาเภอเมือง
ลาพูน

เหมืองงา
อุโมงคแ
หนองชางคืน
ประตูปุา
ริมปิง
ตนธง
บานแปูน
เหมืองจี้
ปุาสัก
เวียงยอง
บานกลาง
มะเขือแจ
ศรีบัวบาน
หนองหนาม
ในเมือง
รวม
ทาปลาดุก
ทาสบเสา
ทากาศ
ทาขุมเงิน
ทาทุงหลวง
ทาแมลอบ
รวม
ปากบอง
ปุาซาง
แมแรง
มวงนอย
บานเรือน
มะกอก
ทาตุม
น้าดิบ
นครเจดียแ
รวม

อาเภอแม่ทา

อาเภอป่าซาง

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

จานวน
หมู่บ้าน
10
11
6
9
10
11
9
14
18
8
12
21
12
8
17
176
15
16
16
12
6
6
71
5
5
11
8
8
9
14
16
13
89

อาเภอ

จานวน
หมู่บ้าน
อาเภอลี้
ลี้
17
แมตืน
17
นาทราย
23
ดงดา
6
กอ
4
แมลาน
7
ปุาไผ
12
ศรีวิชัย
13
รวม
99
อาเภอบ้านโฮ่ง บานโฮง
18
ปุาพลู
14
เหลายาว
13
ศรีเตี้ย
9
หนองปลาสะวาย
8
รวม
62
อาเภอบ้านธิ
บานธิ
20
หวยยาบ
16
รวม
36
อาเภอทุ่งหัวช้าง ทุงหัวชาง
12
บานปวง
11
ตะเคียนปม
12
รวม
35
อาเภอ
หนองลอง
9
เวียงหนองล่อง หนองยวง
5
วังผาง
10
รวม
24
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2. จานวนประชากร
ปัจจุบันมีประชากร จานวน 40 5,412 คน แยกรายละเอียด โดยแบงเป็นเพศชาย 196, 485
คน และเพศหญิง 208,727 คน และสามารถแยกเป็นรายอาเภอไดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 6 แสดงสัดสวนประชากร ชาย-หญิง และจานวนครัวเรือน แยกรายอาเภอ
พื้นที่

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
อาเภอเมืองลาพูน
68,448
73,555
145,003
อาเภอปุาซาง
26,757
28,963
55,720
อาเภอบานโฮง
19,806
21,952
40,758
อาเภอแมทา
19,393
19,898
39,291
อาเภอลี้
35,005
34,368
69,391
อาเภอทุงหัวชาง
10,110
9,933
20,043
อาเภอบานธิ
8,398
9,064
17,462
อาเภอเวียงหนองลอง
8,568
9,176
17,744
รวม
196,485
208,927
405,412
(ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดลาพูน ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558)
ตารางที่ 7 แสดง

จานวน
ครัวเรือน
70,900
22,941
15,299
15,006
23,252
7,116
7,090
7,228
170,232

จานวนและรอยละของพื้นที่ และประชากรแยกรายอาเภอ จังหวัดลาพูน ปี 2558

อาเภอ

พื้นที่ (ตร.กม.)
ประชากร
จานวน ปชก.ต่อ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ พืน้ ที่ 1 ตร.กม.
5101 เมือง
479,825
10.65 145,003
35.69
301.63
5102 แมทา
762,630
16.92
39,291
9.69
51.54
5103 บานโฮง
596,950
13.25
40,758
10.10
68.62
5104 ลี้
1,701,990
37.77
69,391
17.11
40.77
5105 ทุงหัวชาง
486,129
10.79
20,043
4.94
41.18
5106 ปุาซาง
299,950
6.66
55,720
13.77
186.12
5107 บานธิ
129,024
2.86
17,462
4.30
134.99
5108 เวียงหนองลอง
49,433
1.10
17,744
4.39
360.29
รวม
4,505,931 100.00 405,412
100
89.99
(ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดลาพูน ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558)
สถานการณ์และแนวโน้มด้านประชากร
ประชากรเปรียบเทียบระยะเวลา 10 ปี ระหวางปี พ.ศ.2548 กับ พ.ศ.2558 วิเคราะหแไดวาแนวโนม
ของประชากรชวงอายุ 50 – 60 ปี มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งชายและหญิง ในปี 2558 มีประชากรวัย
สูงอายุ รอยละ 18.01 จึงมีความจาเป็นตองวางแผนในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมผูสูงอายุ ตั้งแต
การเตรียมความพรอมใหแกคนหนุมสาว ใหเป็นคนสูงวัยที่มีคุณภาพ ( Active Aging) จนถึงการเตรียมระบบ
บริการสุขภาพที่รองรับปัญหาโรคเรื้อรังและโรคที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ เชน โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน
หัวใจ
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๑๖
3. โครงสร้างการบริหารราชการ และองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ (NGO)
จังหวัดลาพูนมีหนวยงานราชการตางๆ ที่บริหารราชการในพื้นที่ ประกอบดวยหนวยงานการ
บริหารราชการสวนกลางที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลาพูน รวมทั้งสิ้น 33 หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ 12
หนวยงาน หนวยงานการบริหารราชการสวนภูมิภาค เป็นสวนราชการประจาจังหวัด ซึ่ง กระทรวง ทบวง กรม
ตางๆ ไดจัดสงมาปฏิบัติราชการในจังหวัด รวมทั้งสิ้น 3 2 หนวยงาน หนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น
58 แหง ประกอบดวยองคแการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาลตาบล 3 8 แหง และ
องคแการบริหารสวนตาบล 17 แหง และองคแกรอิสระ 2 หนวยงาน
นอกจากนี้จังหวัดลาพูน ยังมีองคแกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ หรือเอ็นจีโอ (NGO) ไดแกเครือขาย
องคแกรชุมชนจังหวัดลาพูน โครงการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดลาพูนโครงการศึกษาการจัดการ
ทรัพยากรชุมชนจังหวัดลาพูน โครงการสตรีและเยาวชนลาพูน โครงการรวมพัฒนาชนบทลาพูน มูลนิธิพัฒนา
ศักยภาพชุมชน และสมาคม วาย เอ็ม ซี เอ ลาพูน
ที่มา : สานักงานจังหวัดลาพูน ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2558
 โครงสร้างพื้นฐาน
1.การไฟฟ้า
การไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดลาพูนสามารถใหบริการไฟฟูาครอบคลุมพื้นที่การปกครอง
ของจังหวัด รวม 8 อาเภอ และมีไฟฟูาครอบคลุมทุกหมูบาน โดยมีครัวเรือนที่ใชไฟฟูามากกวารอยละ 9 8 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งการไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดลาพูน มีสถานีจายไฟยอย จานวน 8 แหง ไดแก
1) สถานีไฟฟูาลาพูน 1 ตั้งอยูที่บานปุาเสา ริมถนนสายลาพูน – เชียงใหม (สายเกา)
2) สถานีไฟฟูาลาพูน 2 ตั้งอยูที่ตาบลอุโมงคแ ริมถนนซุปเปอรแไฮเวยแเชียงใหม – ลาพูน
3) สถานีไฟฟูาลาพูน 3 ตั้งอยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนแ ต.ปุาสัก อ.เมืองลาพูน
4) สถานีไฟฟูาลาพูน 4 ตั้งอยูพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บานกลาง อ.เมืองลาพูน
5) สถานีไฟฟูาลาพูน 5 ตั้งอยูที่พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บานกลาง อ.เมืองลาพูน
6) สถานีไฟฟูาลี้ ตั้งอยูที่บานลี้ ถนนลาพูน - ลี้ ต.ลี้ อ.ลี้
7) สถานีไฟฟูาบานโฮง ตั้งอยูที่ ถนนลาพูน - ลี้ ต.บานโฮง อ.ลี้
8) สถานีไฟฟูาปุาซาง ตั้งอยูที่บานบอหิน เลขที่ 320 ม.6 ถนนลาพูน - ลี้ ต.มะกอก อ.ปุาซาง
2.การประปาส่วนภูมิภาค
แหล่งน้าดิบการประปาใช้น้าผิวดิน (แม่น้าปิง)
ปัจจุบันการประปาสวนภูมิภาคสาขาลาพูน มีหนวยบริการอีก 2 แหง คือ
(1) หนวยบริการทาสบเสา การประปาสวนภูมิภาคสาขาลาพูน ไดรับโอนระบบประปา
จากสานักงานสุขาภิบาลทาสบเสา เมื่อปี พ.ศ.2531 และไดดาเนินการปรับปรุง เมื่อ พ.ศ.2537 มีกาลังผลิต
80 ลบ.ม./ชม. ใชแหลงน้าผิวดิน ใหบริการในพื้นที่เทศบาลตาบลสบเสา และเขต อบต.ทาสบเสา ปัจจุบันมี
ประชากรในเขตพื้นที่จายน้าประมาณ 5,644 หรือ 953 ครัวเรือน ผูใชน้าทั้งหมดประมาณ 308 ราย มีความ
ตองการใชน้าสูงสุด 133 ลบ.ม./วัน (6 ลบ.ม./ชม.)
(2) หนวยบริการปุาซาง การประปาสวนภูมิภาคสาขาลาพูน ไดรับโอนระบบประปาจาก
สานักงานสุขาภิบาลปุาซาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2535 และไดดาเนินการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ.2537 มี
กาลังผลิตเริ่มแรก 60 ลบ.ม./ชม. ใชแหลงน้าดิบจากบอบาดาล ใหบริการในพื้นที่เทศบาลตาบลปุาซาง ปัจจุบัน
มีจานวนประชากรในเขตพื้นที่จายน้าประมาณ 20,523 คน หรือ 1,357 ครัวเรือน ผูใชน้าทั้งหมดประมาณ
953 ราย มีความตองการใชน้าสูงสุด 600 ลบ.ม./วัน (25 ลบ.ม./ชม.)
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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๑๗
1
. พื้นที่จายน้าของการประปาสวนภูมิภาคสาขาลาพูน ปัจจุบันประกอบดวยพื้นที่ใน
เขตเทศบาลเมืองลาพูน เทศบาลตาบลเหมืองงา เทศบาลตาบลเวียงยอง เทศบาลตาบลริมปิง เทศบาลตาบล
อุโมงคแ และ อบต.ปุาสัก ครอบคลุมพื้นที่รวมประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร
2. จานวนประชากรในเขตพื้นที่จายน้าประมาณ 97,841 คน หรือประมาณ
30,803 ครัวเรือน
3. ประเภทผูใชน้า ปัจจุบันมีผูใชน้าประมาณ 13,333 ราย ประกอบดวยผูใชน้า
ประเภทที่อยูอาศัย 7 3.36 % ราชการและรัฐวิสาหกิจ 3.69 % ธุรกิจขนาดเล็ก 16.39 % ธุรกิจขนาด
ใหญ 6.51 % มีอัตราการใชน้าเฉลี่ย 0.715 ลบ.ม./ราย/วัน
จากขอมูลปัจจุบัน ชุมชนมีความตองการใชน้าสูงสุด 15,000 ลบ.ม./วัน (625 ลบ.ม./
ชม.) ในอนาคต ปี 2559 จะมีความตองการใชน้าสูงสุด 18,000 ลบ.ม./วัน (725 ลบ.ม./ชม.)
เครือข่ายหน่วยบริการและสถานีจ่ายน้า
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาพูน
จานวนครัวเรือน
จานวนผูใชน้า
ปริมาณน้าจาหนายเฉลี่ย

56,280 ครัวเรือน
12,037 ราย
208,676 ลบ.ม./เดือน
หน่วยบริการทาสบเส้า

หน่วยบริการป่าซาง
จานวนครัวเรือน 3,357 ครัวเรือน
จานวนผูใชน้า
993 ราย
น้าจาหนายเฉลี่ย 19,014 ลบ.ม./เดือน
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ

จานวนครัวเรือน
896
ครัวเรือน
จานวนผูใชน้า
308
ราย
น้าจาหนายเฉลี่ย 6,758 ลบ.ม./เดือน

จานวนผู้ใช้น้าเพิ่ม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาพูน ในแต่ละปี
2552 = 657 ราย
ปีงบประมาณ 2553 =
2554 = 396 ราย
ปีงบประมาณ 2555 =
2556 = 562 ราย
ปีงบประมาณ 2557 =
น้าสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาพูน ในแต่ละปี
2553 = 19.92 %
ปีงบประมาณ 2554 =
2555 = 30.87 %
ปีงบประมาณ 2556 =
2557 = 26.70 %
น้าผลิตจ่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาพูน ในแต่ละปี
2552 = 2,314,785 ลบ.ม. ปีงบประมาณ 25 53 =
2554 = 2,479,880 ลบ.ม.
ปีงบประมาณ 2555 =
2556 = 3,607,111 ลบ.ม.
ปีงบประมาณ 2557 =

(ที่มา การประปาสวนภูมิภาคสาขาลาพูน ตุลาคม 2557)
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

677 ราย
543 ราย
703 ราย
16.92 %
34.21 %
2,427,859 ลบ.ม.
3,424,445 ลบ.ม.
2,868,272 ลบ.ม.

๑๘
3. ระบบชลประทาน
แหลงน้าในจังหวัดลาพูนที่สาคัญ ประกอบดวย ลาน้าสายหลัก คือ แมน้าปิง แมน้ากวง แมน้าทา
แมน้าลี้ โดยมีพื้นที่ชุมน้า ไดแก อางเก็บน้า แมน้า คู คลอง ลาหวย สระเก็บน้าและหนองน้าธรรมชาติ 155
แหง พื้นที่ผิวน้า 18,853 ไร สามารถเก็บน้าได 122 ลาน ลบ.ม.
จังหวัดลาพูนมีพื้นที่ไดรับการพัฒนาแหลงน้าทั้งสิ้น 3 52,824 ไร (รอยละ 55. 14) ของพื้นที่
การเกษตร 639,916 ไร ประกอบดวย
1. พื้นที่ชลประทาน 148,469 ไร่ (ร้อยละ 23.20) ดังนี้
1.1 โครงการชลประทานขนาดใหญ 1 แหง พื้นที่ชลประทาน 51,814 ไร
(โครงการฯแมกวง
จ.เชียงใหม)
1.2 โครงการชลประทานขนาดกลาง 9 แหง พื้นที่ชลประทาน 96,655 ไร ประกอบดวย
1.2.1 อางเก็บน้าขนาดกลาง จานวน 4 แหง ความจุรวม 35.10 ลาน ลบ.ม.
พื้นที่ชลประทาน 22,790 ไร ดังนี้
อางเก็บน้าแมสาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลาพูน พื้นที่ชลประทาน 11,150 ไร
อางเก็บน้าแมธิ ต.บานธิ อ.บานธิ จ.ลาพูน พื้นที่ชลประทาน
3,900 ไร
อางเก็บน้าแมตีบ ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลาพูน พื้นที่ชลประทาน
4,950 ไร
อางเก็บน้าแมเมย ต.ทาขุมเงิน อ.แมทา จ.ลาพูน พื้นที่ชลประทาน
2,790 ไร
1.2.2 ฝายทดน้าขนาดกลาง จานวน 5 แหง พื้นที่ชลประทาน 73,865 ไร ดังนี้
ฝายชลขันธแพินิจ ต.ดอนแกว อ.สารภี จ.เชียงใหม
พื้นที่ชลประทาน 44,515 ไร
พื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดลาพูน 33,075 ไร
ฝายมหาโชค ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลาพูน พื้นที่ชลประทาน
3,700 ไร
ฝายวังตอง ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลาพูน พื้นที่ชลประทาน
3,300 ไร
ฝายหนองสลีก ต.บานเรือน อ.ปุาซาง จ.ลาพูน พื้นที่ชลประทาน
5,800 ไร
ฝายเหมืองดั้ง ต.ปุาพลู อ.บานโฮง จ.ลาพูน พื้นที่ชลประทาน 16,550 ไร
2. พื้นที่รับประโยชน์ 204,355 ไร่ (ร้อยละ 31.94 ของพื้นที่การเกษตร) ดังนี้
2.1 โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 61 แหง พื้นที่รับประโยชนแ
55,844 ไร
2.2 โครงการชลประทานขนาดเล็ก (ถายโอนภารกิจให อปท.) 82 แหง พื้นที่รับประโยชนแ
104,971 ไร
2.3 โครงการสูบน้าดวยไฟฟูา 2

5 แหง พื้นที่รับประโยชนแ 33,628 ไร

3. จานวนอ่างเก็บน้าและฝายในโครงการชลประทาน
3.1 อางเก็บน้าขนาดเล็ก จานวน 48 แหง ปริมาตรความจุรวม 60.228 ลาน ลบ.ม.
3.2 ฝายทดน้าขนาดเล็ก จานวน 102 แหง
ที่มา : โครงการชลประทานลาพูน ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม 2558
น้าบาดาล
จังหวัดลาพูน เป็นจังหวัดที่มีน้าบาดาลคอนขางสมบูรณแโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแองเชียงใหมลาพูน ที่เป็นแหลงน้าบาดาลในหินรวน ซึ่งนอกจากจะสามารถพัฒนาน้าบาดาลระดับตื้นขึ้น มาใชประโยชนแ
แลวยังมีชั้นน้าบาดาลที่อยูระดับลึกลงไปประมาณ 200
– 300 เมตร ที่สามารถนามาใชประโยชนแได
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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๑๙
นอกจากนี้ยังมีน้าบาดาลออกจากหินแข็งโดยเฉพาะหินปูนซึ่งมีอยูมากในบริเวณอาเภอลี้ และอาเภอบานโฮง
ที่เป็นแหลงน้าที่สาคัญในบริเวณพื้นที่ที่เป็นหุบเขาหรือเป็นเขา โดยระดับชั้นน้าอยูประมาณชวง 30 –70 เมตร
พื้นที่จังหวัดลาพูนประมาณรอยละ 32 ประกอบดวยดินรวน ซึ่งเป็นแหลงน้าบาดาลที่ดีใหน้ามาก โดยเฉพาะ
บริเวณที่เป็นสวนหนึ่งของแอง เชียงใหม-ลาพูนซึ่งมีปริมาณน้าที่เก็บกักไวประมาณ 485 ลาน ลบ.ม. คิดเป็น
ปริมาณน้าที่พัฒนาไดตอปีประมาณ 97 ลาน ลบ.ม. พื้นที่รอยละ 18 เป็นหินปูน ซึ่งเป็นแหลงน้าบาดาลที่ดี
มีปริมาณน้ามากสามารถพัฒนานามาใชประโยชนแไดเกือบทุกชนิด อีกรอยละ 15 เป็นหินทราย หินดินดาน ซึ่งมี
ปริมาณน้าปานกลาง โดยมีลักษณะของแหลงน้าดังนี้
1. แหล่งน้าบาดาลในหินร่วน
แหลงน้าบาดาลในหินรวน ประกอบดวยตะกอนจาพวก กรวด ทราย ทรายแปูง เศษหิน และ
ดินเหนียว ซึ่งยังไมสมานตัวหรือยังไมจับตัวกัน โดยทั่วไปแลวในแหลงน้าบาดาลประเภทนี้ น้าบาดาลจะถูกกัก
เก็บอยูในชองวางระหวางเม็ดตะกอนตางๆ อยางไรก็ตามแหลงสะสมตะกอนดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สวนที่เป็นชั้นกรวดทราย จะกักเก็บน้าบาดาลไวไดมากหรือนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับคุณสมบัติตางๆ ดังนี้
- ความหนาแนนของแหลงสะสมตะกอนถามีความหนามากจะสามารถกักเก็บน้าบาดาลไวไดมาก
- การคัดขนาดของเม็ดตะกอน ถามีความกลมมนมากก็จะกักเก็บน้าบาดาลไวไดมาก
- ลักษณะรูปรางของเม็ดตะกอน ถามีความกลมมนมากก็จะกักเก็บน้าบาดาลไวไดมาก
2. แหล่งน้าบาดาลในหินร่วนกึ่งแข็ง
แหลงน้าบาดาลในหินรวนกึ่งแข็ง ประกอบขึ้นดวยหินชนิดตางๆ ในกลุมหินยุคเทอรแเชียรี
อันไดแก หินดินดาน หินน้ามัน และลิกไนตแ โดยน้าบาดาลจะถูกกักเก็บอยูภายในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน
หรือรอยตอ ระหวางชั้นหิน ความลึกถึงชั้นน้าบาดาลโดยเฉลี่ยอยูในชวง 20 - 60 เมตร และโดยทั่วไปใหน้าไดใน
เกณฑแนอยกวา 2 ลูกบาศกแเมตรตอชั่วโมง
3. แหล่งน้าบาดาลในหินแข็ง
แหลงน้าบาดาลในหินแข็ง สวนใหญน้าบาดาลจะถูกกักเก็บอยูในชองวางของโครงสรางตางๆ อัน
ไดแก รอยแยก รอยเลื่อน รอยตอระหวางชั้นหิน โพรงหรือถ้าในชั้นหินและชองวางของชั้นหินผุ ปริมาณน้า
บาดาลจะมีนอยหรือมากก็ขึ้นอยูกับขนาด และความตอเนื่องกันของโครงสรางที่มีอยูในชั้นหินนั้นๆ กลาวคือ
ถาโครงสรางมีขนาดใหญ และตอเนื่องถึงกันดี ก็จะมีน้าบาดาลกักเก็บอยูมาก ในทางตรงกันขามถาโครงสราง
มีขนาดเล็กและไมคอยตอเนื่องถึงกัน ก็จะมีน้าบาดาลกักเก็บอยูนอย
ศักยภาพแหล่งน้าบาดาลของจังหวัดลาพูน
พื้นที่ของจังหวัดลาพูน ประมาณรอยละ 32 ประกอบดวยหินรวน ซึ่งเป็นแหลงน้าบาดาลที่ดใหี
น้ามาก โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นสวนหนึ่งของแองเชียงใหม – ลาพูน ซึ่งมีปริมาณน้าที่เก็บกักไวประมาณ 485
ลานลูกบาศกแเมตร คิดเป็นปริมาณน้าที่พัฒนาไดตอปีงบประมาณ 97 ลานลูกบาศกแเมตร พื้นที่อีกรอยละ 18
เป็นหินปูน ซึ่งเป็นแหลงน้าบาดาลที่ดี มีปริมาณน้ามากสามารถพัฒนาขึ้นมาใชประโยชนแไดเกือบทุกชนิด อีกรอย
ละ 15 เป็นหินทราย หินดินดาน ซึ่งมีปริมาณน้าปานกลาง ที่เหลืออีกรอยละ 35 เป็นหินอัคนีและหินแปร ซึ่งมี
น้าบาดาลกักเก็บอยูนอย
ในดานคุณภาพของน้าบาดาล อยูในเกณฑแดีถึงพอใชแมวาจะมีปริมาณของเหล็กและฟลูออไรดแ
อยูมากในบางพื้นที่ ความลึกสาหรับการเจาะน้าบาดาลโดยทั่วไปอยูในชวง 40 –60 เมตร ยกเวนบริเวณขอบ
แองลาพูนทางตะวันออกที่มีความลึก อยูในชวง 80 –120 เมตร และมากกวา 120 เมตร ในบริเวณขอบแอง
ทางดานเหนือ
ที่มา : คูมือการใชแผนที่น้าบาดาล/สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลาพูน 2555
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๒๐
ตารางที่ 8
ขอมูลบอบาดาลจาแนกตามรายอาเภอในจังหวัดลาพูน
ลาดับ
อาเภอ
บ่อบาดาล บ่อบาดาลใช้ได้
บ่อบาดาลใช้ไม่ได้
รวม
ใช้ได้ (น้าจืด) (น้ากร่อย)
น้าแห้ง ไม่ได้ สาเหตุอื่น ๆ
ระบุ
1 เมืองลาพูน
708
2
0
65
5
780
2 บานธิ
250
0
2
15
5
272
3 แมทา
211
0
6
17
20
254
4 ปุาซาง
178
0
12
16
5
211
5 บานโฮง
73
0
1
3
0
77
6 ลี้
58
0
5
0
0
62
7 ทุงหัวชาง
33
0
2
2
0
37
8 เวียงหนองลอง
24
1
0
2
0
27
รวม
1,535
3
27
120
35
1,720
ที่มา : กรมทรัพยากรนาบาดาล เมษายน 2558
ตารางที่ 9
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ขอมูลบอบาดาลที่องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนดาเนินการเองในเขตพื้นที่จังหวัดลาพูน
ตาบล
จานวน/บ่อ
ลาดับ
ตาบล
จานวน/บ่อ
ในเมือง
1
16
เหมืองงา
3
ปุาสัก
3
17
ทากาศ
1
บานธิ
1
18
ทาทุงหลวง
1
หวยยาบ
2
19
ปุาซาง
2
ปุาไผ
2
20
ศรีวิชัย
3
แมตืน
4
21
ลี้
2
นาทราย
1
22
ทุงหัวชาง
2
ประตูปุา
2
23
แมแรง
3
ปากบอง
2
24
เหมืองจี้
3
มะเขือแจ
3
25
ศรีบัวบาน
1
บานกลาง
2
26
ทาตุม
1
ตนธง
1
27
อุโมงคแ
1
หนองยวง
1
28
ทาขุมเงิน
2
ปุาพลู
1
29
ทุงหัวชาง
1
บานโฮง
2
30
กอ
1
รวม
28
รวม
27
ที่มา : กองชางองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน 29 เมษายน 2559

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๒๑
4. การคมนาคมขนส่ง
จังหวัดลาพูนมีเสนทางในการเดินทางติดตอกับพื้นที่จังหวัดใกลเคียงตางๆ ดังนี้
ก. ทางบก
1) ทางรถยนต์
- ติดตอกับจังหวัดเชียงใหม ตามทางหลวงแผนดิน หมายเลข 11 ระยะทางประมาณ
33 กิโลเมตร (สายซุปเปอรแไฮเวยแ ลาปาง-เชียงใหม) และทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 ระยะทางประมาณ
26 กิโลเมตร
- ติดตอกับจังหวัดลาปาง โดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ
70 กิโลเมตร และจากจังหวัดลาปางสามารถติดตอกับจังหวัดพะเยาและเชียงราย โดยอาศัยทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 11
- ติดตอกับจังหวัดเชียงราย โดยเดินทางจากจังหวัดลาพูนเขาสูจังหวัดเชียงใหมแลว
ไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1019 ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร
- ติดตอกับจังหวัดแพรและนาน โดยอาศัยทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ผาน
จังหวัดลาปางจนถึงอาเภอเดนชัยจังหวัดแพร และเลี้ยวเขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 สูจังหวัดแพร
และนาน ตามลาดับ
- เสนทางไปอาเภอปุาซาง อาเภอบานโฮง และอาเภอลี้ จากอาเภอเมืองลาพูน ไปตาม
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 ลงสูทิศใตประมาณ 11 กิโลเมตร จะถึงอาเภอปุาซาง จากอาเภอปุาซางไป
อีกประมาณ 29 กิโลเมตร จะถึงอาเภอบานโฮง และจากอาเภอบานโฮงไปอีกประมาณ 65 กิโลเมตร
จะถึงอาเภอลี้ ซึ่งสามารถติดตอกับอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร
- เสนทางไปอาเภอทุงหัวชาง จากอาเภอเมืองลาพูน ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข
106 ลงสูทิศใต ผานอาเภอปุาซาง และจากอาเภอปุาซางประมาณ 19 กิโลเมตร เลี้ยวเขาสูทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 1184 (แยกแมอาว – ทุงหัวชาง) อีกประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงอาเภอทุงหัวชาง
- เสนทางไปอาเภอแมทา และอาเภอบานธิ จากอาเภอเมืองลาพูนตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข 11ลงไปทางทิศใตประมาณ 25 กิโลเมตร จะถึงอาเภอแมทา และหากขึ้นไปทางทิศเหนือ
โดยใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 1147 ประมาณ 26 กิโลเมตร จะถึงอาเภอบานธิ
- เสนทางไปอาเภอเวียงหนองลอง จากอาเภอเมืองลาพูน ตามทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 106 ลงสูทิศใตผานอาเภอปุาซาง ถึงแยกสันหางเสือ เขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 1031
จะเดินทางเขาสูอาเภอเวียงหนองลอง รวมระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร
2) ทางรถไฟ ของจาหวัดลาพูนมีขบวนรถไฟทั้งขาขึ้นและขาลองผานสถานีรถไฟ
จังหวัดลาพูน แบงเป็นรถขบวนสินคา 6 ขบวน และรถโดยสาร 16 ขบวน โดยสวนใหญแลวจะจอดรับ-สง
ผูโดยสารที่สถานีรถไฟลาพูนทุกขบวน ระยะทางรถไฟที่ผานจังหวัดมีความยาว 68 กิโลเมตร สถานีรถไฟใน
พื้นที่จังหวัดลาพูน มี 6 สถานียอย คือ สถานีรถไฟปุาเสา สถานีรถไฟลาพูน สถานีรถไฟหนองหลม
สถานีรถไฟศาลาแมทา สถานีรถไฟทาชมภู และสถานีรถไฟขุนตาน ระยะทางจากลาพูนถึงกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 729 กิโลเมตร
3) ทางอากาศ โดยผูที่มีความประสงคแจะเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร สามารถใช
บริการจากทาอากาศยาน จังหวัดเชียงใหมได โดยมีระยะทางหางจากอาเภอเมืองลาพูน ประมาณ 30 กิโลเมตร
โดยใชเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 (ถนนซุปเปอรแไฮเวยแ เชียงใหม-ลาพูน) ใชเวลาเดินทางโดยรถยนตแ
ประมาณ 30-40 นาที
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๒๒
5. การสื่อสาร
โทรศัพท์
ปัจจุบันการใหบริการโทรศัพทแในจังหวัดลาพูน มีที่ทาการเพื่อใหประชาชนไดติดตอเรื่องการขอ
ใชบริการโทรศัพทแพื้นฐานและดานสื่อสัญญาณอื่นๆ แยกเป็น 2 บริษัท ไดแก
1. บริษัท ที โอ ที จากัด (มหาชน)
สวนบริการลูกคาจังหวัดลาพูน มีศูนยแบริการลูกคา ฯ เปิด
ใหบริการจานวน 3 แหง คือ ศูนยแบริการลูกคา สาขาลาพูน (โทร. 0-5351-2152) ศูนยแบริการลูกคาสาขาปุาซาง
(โทร. 0-5352-0350) และศูนยแบริการลูกคาสาขา บิ๊กซี (โทร. 0-5358-2528)
2. บริษัท TT&T มีสานักงานฯ เปิดใหบริการจานวน 1 แหง คือ ศูนยแบริการลูกคาบริษัท
ทีทีแอนดแที สาขาลาพูน (โทร. 0-5353-0882)
การไปรษณีย์
จังหวัดลาพูนมีที่ทาการไปรษณียแโทรเลข 9 แหง ดังนี้
1. ที่ทาการไปรษณียแลาพูน
2. ที่ทาการไปรษณียแอุโมงคแ
3. ที่ทาการไปรษณียแปุาซาง
4. ที่ทาการไปรษณียแทากาศ
5. ที่ทาการไปรษณียแบานธิ
6. ที่ทาการไปรษณียแแมทา
7. ที่ทาการไปรษณียแบานโฮง
8. ที่ทาการไปรษณียแลี้
9. ที่ทาการไปรษณียแทุงหัวชาง
ใหบริการรับฝาก ณ ที่ทาการไปรษณียแ ไดแก บริการการเงิน ไปรษณียภัณฑแ
พัสดุ
ไปรษณียแและไปรษณียแดวนพิเศษEMS)
( นอกจากนี้ยังรับฝากไปรษณียภัณฑแธรรมดา ณ ตูไปรษณี
รับ ยแ ซึ่งติดตั้งในเขต
ชุมชนทั่วไป โดยเปิดทาการทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ วันธรรมดา ตั้งแตเวลา 08.30 น.-16.30 น. วันหยุด
ราชการ ตั้งแตเวลา 09.00 น.-12.00 น. (ใหบริการเฉพาะที่ทาการไปรษณียแลาพูน)
ที่มา : ที่ทาการไปรษณียแลาพูน พฤศจิกายน 2558

 ด้านการบริการสาธารณสุข
จังหวัดลาพูนมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐบาล แบงเป็นโรงพยาบาล
ทั่วไป 1 แหง
โรงพยาบาลชุมชน 6 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล 71 แหง สานักงานสุขภาพชุมชน 6 แหง และ
ศูนยแบริการสาธารณสุขเทศบาล 1 แหง นอกจากนี้ ยังมีสถานบริการสาธารณสุขเอกชน แบงเป็นโรงพยาบาล 2
แหง คลินิกเวชกรรม 52 แหง คลินิกทันตกรรม 14 แหง สถานพยาบาลผดุงครรภแ 65 แหง การแพทยแแผน
ไทย 2 แหง เทคนิคการแพทยแ 6 แหง โดยมีจานวนเจาหนาที่ปฏิบัติปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของจังหวัดลาพูน
ดังนี้ แพทยแ 114 คน ทันตแพทยแ 40 คน เภสัชกร 68 คน พยาบาลวิชาชีพ 730 คน พยาบาลเทคนิค 18
คน และเจาหนาที่อื่น ๆ 523 คน มีสัดสวน ดังนี้
แพทยแตอประชากร 1
: 3,554
ทันตแพทยแตอประชากร 1 : 1 4,475
เภสัชกรตอประชากร 1 : 6
,140
พยาบาลวิชาชีพ 1 :
553
พยาบาลเทคนิค 1 :
45,029
เจาหนาที่สถานีอนามัย 1 : 1
,608
คาเฉลี่ย เจาหนาที่สถานีอนามัยตอ รพ.สต. 3.45
ที่มา : งานบุคลากรฝุายบริหาร สสจ.ลาพูน 2558
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๒๓
 ด้านการศึกษา
จังหวัดลาพูน มีการจัดระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนมรสถานศึกษาในระบบ
ตั้งแต ตั้งแตอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา แบงตามสังกัดได ดังนี้
(1) การศึกษาในระบบโรงเรียน แบงตามสังกัดได ดังนี้
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในเขต
อาเภอเมืองลาพูน อาเภอแมทา อาเภอปุาซาง อาเภอบานธิ มีโรงเรียนในสังกัด 164 โรง (รวมโรงเรียนเอกชน
20 โรง)
ในปีการศึกษา 2558 มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 12,516 คน (ขอมูล 10 มิ.ย. 58) จานวน
ครู 892 คน บุคลากรทางการศึกษา 103 คน นักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2557 จานวน 3,476 คน
แยกออกเป็น กอนประถมศึกษา จานวน 1,471 คน ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 1,531 คน มัธยมศึกษา
ตอนตน จานวน 474 คน (ขอมูลจานวนนักเรียน ครู และนักเรียนที่จบการศึกษา ไมรวมขอมูลเอกชน และ
สพม.35)
ขอมูลโรงเรียนเอกชน ในปีการศึกษา 2558 มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 9,769 คน (ขอมูล
10 มิ.ย. 58) จานวนครู 522 คน ในปีการศึกษา 2558 จานวน 2,409 คน แยกเป็นกอนประถมศึกษา
จานวน 894 คน ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 541 คน มัธยาศึกษาตอนตน จานวน 501 มัธยมศึกษา
ตอนปลาย จานวน 189 คน ระดับชั้น ปวช. จานวน 138 คน ปวส. จานวน 137 คน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒ รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในเขต
อาเภอบานโฮง อาเภอลี้ อาเภอทุงหัวชาง และอาเภอเวียงหนองลอง
มีจานวนสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 จาแนก
ตามสังกัดของสถานศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 10 แสดงจานวนสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน
เขต 2 จาแนกตามสังกัดของสถานศึกษา ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาพูน เขต 35
สานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น
รวม

จานวน (แห่ง/สาขา)
90/1
5
6
1
6
5
113/1

หมายเหตุ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 มีจานวน 90 โรงเรียน
และ 1 สาขาหองเรียนเรือนแพ

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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๒๔
ตารางที่ 11 แสดงจานวนนักเรียนในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 2 จาแนกตามสังกัดของสถานศึกษา ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาพูน เขต 35
สานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น
รวม

จานวน (แห่ง/สาขา)
11,344
4,183
1,638
323
390
896
18,774

ตารางที่ 12 แสดงจานวนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพื้นที่บริการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 จาแนกตามสังกัดของสถานศึกษา ดังนี้
ลาดับ

สังกัด

1
2
3
4
5
6
รวม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาพูน เขต 35
สานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น

จานวน (คน)
ผู้บริหาร ครู ลูกจ้าง ลูกจ้าง
ประจา ชั่วคราว
86
864
64
162
12
224
19
24
11
93
19
29
5
23
1
15
5
35
18
28
3
37
11
13
122 1,276 132 271

ตารางที่ 13 แสดงจานวนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติราชการบนสานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 ดังนี้
ตาแหน่ง
จานวน (คน)
ผูอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2
1
รองผูอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2
7
ผูอานวยการกลุม
8
ศึกษานิเทศกแ
15
บุคลากรทางการศึกษา
28
ลูกจางประจา
5
ลูกจางชั่วคราว
18
รวม
82
ที่มา : กลุมนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 ขอมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2558
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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๒๕
ตารางที่ 14 แสดงจานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จานวนโรงเรียน

จานวนห้องเรียน

15

193

จานวนนักเรียน
นักเรียนชาย (คน) นักเรียนหญิง (คน) รวมนักเรียน (คน)
3,159
3,644
6,803

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวนโรงเรียน

จานวนห้องเรียน

15

213

จานวนนักเรียน
นักเรียนชาย (คน) นักเรียนหญิง (คน) รวมนักเรียน (คน)
2,765
4,042
6,807

- รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย
จานวนโรงเรียน

จานวนห้องเรียน

30

406

จานวนนักเรียน
นักเรียนชาย (คน) นักเรียนหญิง (คน) รวมนักเรียน (คน)
5,924
7,686
13,610

(2) การศึกษานอกระบบ
สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน (กศน.) มีดังนี้
- สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน 1 แหง
- ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
8 แหง
- หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอเมืองลาพูน
1 แหง
- หองสมุดประชาชนประจาอาเภอ
7 แหง
- ศูนยแการเรียนชุมชนประจาตาบล
51 แหง
- ศูนยแการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟูาหลวงอาเภอแมทา 10 แหง
- ศูนยแการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟูาหลวงอาเภอทุงหัวชาง
5 แหง
(ที่มา : สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน (ตุลาคม 2558)
 ด้านศาสนา
จังหวัดลาพูนมีจานวนวัดทั้งหมด 4 21 วัด แยกเป็น ธรรมยุต 5 วัด มหานิกาย 416 วัด
พระอารามหลวง 2 วัด เป็นวัดที่ไดรับ พระราชทานวิสุงคามสีมา 297 วัด สานักสงฆแ 124 วัด จานวนทีพ่ ัก
สงฆแ(อาราม) 88 แหง
- จานวนพระภิกษุ 1,541 รูป
จานวนสามเณร 1,510 รูป
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา 10 แหง
- สานักเรียน 1 แหง
- สานักศาสนศึกษา 77 แหง
- หนวยอบรมประชาชนประจาตาบล 56 แหง
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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๒๖
- สานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัด
8 แหง
- หนวยพระธรรมทูต 10 แหง
- ศูนยแพุทธศาสนาวั
นอาทิตยแ 78 แหง
ที่มา : สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน 2559
 ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและการท่องเที่ยว
แหล่งข้อมูลและความรู้ด้านวัฒนธรรม ดังนี้
- หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
- พิพิธภัณฑแสถานแหงชาติหริภุญไชย
- พิพิธภัณฑแวัด
- พิพิธภัณฑแเอกชน
- ศูนยแวัฒนธรรมจังหวัด
- ศูนยแวัฒนธรรมอาเภอ
- ศูนยแวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา 18
- สภาวัฒนธรรมจังหวัด
- สภาวัฒนธรรมอาเภอ
- สภาวัฒนธรรมตาบล
- โบราณสถาน
- ศูนยแวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
- ศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ
- ศูนยแขอมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดลาพูน 1
- โรงเรียนวิถีพุทธ (ร.ร.อนุบาลลาพูน) 1
- ชางฝีมือพื้นบาน 10
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สาคัญ
- ประเพณีสรงน้าพระบรมธาตุหริภุญชัย
- ประเพณีทาบุญสลากภัต (ตานกเวยสลาก)
- ประเพณีวันสงกรานตแ (ปี๋ใหมเมือง)
- ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง)
- ประเพณีทาบุญปอยหลวง
- ประเพณีทานขาวใหม
- ประเพณีแหแคหลวง
- ประเพณีการแขงขันกลองหลวงลานนา
- ประเพณีเขาโสสานกรรม (เขากรรม)
ประเพณีฟังเทศนแมหาชาติ

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

1
1
8
2
1
8
1
8
51
15
55
82

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
สาขา

๒๗
 ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดลาพูน หรือนครหริภุญชัยในอดีต เป็นเมืองเกาที่สุดในภาคเหนือ อายุกวา1,300 ปี มีแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เป็นอยูที่นาสนใจของหมูบานชาวยอง หมูบานชาวเขาเผากระเหรี่ยง หมูบานผลิตสินคาศิลปวัฒนธรรม ผลผลิต
กิจกรรมตางๆ ทั้งที่เป็นสถานที่ทองเที่ยวอยูแลว ปัจจุบันจังหวัดลาพูน กลายเป็นเมืองที่มีศักยภาพดานการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม มีแหลงทองเที่ยวดานประวัติศาสตรแ วัดวาอารามโบราณสถานที่เกาแกมากมาย
ใหนักทองเที่ยวไดไปศึกษาเรียนรู ตลอดจนวัฒนธรรม ภูมิปัญญา องคแความรูที่เป็นอัตลักษณแเฉพาะพื้นที่ ทั้งวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมของกลุมคนชาติพันธุแ ไทยยอง ไทยยวน และไทยลื้อ ประเพณีสิบสองเดือน ที่ไมเหมือนจังหวัดใด
ในลานนา และวิถีการทอผาไหมยกดอก ซึ่งนับวาเป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดประเภทหนึ่งของจังหวัด
ลาพูน
อยางไรก็ตาม แมวาจังหวัดลาพูน จะมีความโดดเดนดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตจังหวัด
ลาพูน ยังถือวาเป็นเมืองที่มีความโดดเดนเรื่องของพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะการทาเกษตรกรรมสวนลาไย
และเป็นจังหวัดที่มีการปลูกลาไยมากที่สุดเป็นอันดับตน ๆ ของภาคเหนือ และระดับประเทศ ( Thailongan,
2555) จนทาใหลาไยไดกลายเป็นสัญลักษณแที่สาคัญของลาพูนไปพรอมกันดวย ดังนั้นจุดเดนของภาคการ
ทองเที่ยวของลาพูน จึงมีการเชื่อมโยงกันระหวางการขับเคลื่อนการทองเที่ยวทางดานการเกษตรไปพรอมกับ
วัฒนธรรม
จังหวัดลาพูน มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีวัฒนธรรม และการทองเที่ยวชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยูของหมูบานชาวยอง
หมูบานชาวเขาเผากะเหรี่ยง หมูบานหัตถกรรมผาทอ ไมแกะสลัก และมีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเป็นสถานที่
ทองเที่ยว ควรแกการอนุรักษแและการจัดการอยางเหมาะสม แบงออกเป็น 3 ประเภท
1. ประเภทธรรมชาติ ไดแก ดอยขะมอ บอน้าศักดิ์สิทธิ์ วัดปิงหาง(อาเภอเมืองลาพูน) ถ้าเอราวัณ
(อาเภอปุาซาง ) น้าตกวังหลวง ถ้าหลวง (อาเภอบานโฮง ) อุทยานแหงชาติแมปิง ถ้าปุาไผ น้าตกกอหลวง
(อาเภอลี้) อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล อางเก็บน้าแมเสา ถ้าจาหมาฟูา (อาเภอแมทา)
2. โบราณสถาน ไดแก วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดจามเทวี วัดพระยืน วัดมหาวัน
วัดรมณียาราม พิพิธภัณฑแสถานแหงชาติหริภญไชย อนุสาวรียแพระนางจามเทวี อนุสาวรียแครูบาศรีวิชัย กูชาง กูมา
รองรอยกาแพงเมืองประตูเมืองโบราณ ฯลฯ (อาเภอเมืองลาพูน )
- วัดพระพุทธบาทตากผา วัดพระนอนมอนชาง วัดเกาะกลาง วัดตีนดอย (อาเภอปุาซาง
)
- วัดพระเจาตนหลวง วัดปุาปวย วัดดงฤาษี (อาเภอบานโฮง)
- วัดจอมศรีทรายมูลเมือง (วัดบานปาง) วัดพระธาตุหาดวง
- วัดพระบาทหวยตม วัดพระพุทธบาทผาหนาม (อาเภอลี้)
- วัดดอยครั่ง วัดดอยแต ศาลเจาพอขุนตาน (อาเภอแมทา)
- พระธาตุดอยเวียง วัดหวยไซ (อาเภอบานธิ)
- วัดโขงขาว แหลงโบราณสถานบานเวียง (อาเภอเวียงหนองลอง)
3. ประเภทวัฒนธรรมหมู่บ้านชาวเขา ผลผลิตและกิจกรรม วิถีชีวิต
- หมูบานชาวยอง อาเภอเมืองลาพูน, อาเภอปุาซาง และอาเภอบานธิ
- หมูบานไทลื้ออาเภอบานธิ
- หมูบานชาวมอญตาบลบานเรือน อาเภอปุาซาง
- หมูบานหนองชางคืน (สวนลาไย เทศกาลลาไย) อาเภอเมืองลาพูน
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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- บานหนองเงือก (หมูบานทอผา) อาเภอปุาซาง
- บานดอนหลวง (หมูบานทอผา) อาเภอปุาซาง
- หมูบานกระเหรี่ยงแมขะนาด แมเหล็กใน อาเภอแมทา
- หมูบานกระเหรี่ยงบานปุาแป บานหวยหละ อาเภอบานโฮง กระเหรี่ยงพระบาท
หวยตม อาเภอลี้
3.1 แหลงทองเที่ยว/กิจกรรมทางการทองเที่ยวที่ไดรับรางวัล
ในปี 2558 แหลงทองเที่ยวชุมชนบานหวยตม ตาบลนาทราย อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ไดรับ
รางวัลกินรี ปี 2558 จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประเภทหมูบานทองเที่ยวชุมชน “หมูบานศีล 5”
ดีเดน
ตารางที่ 15 สถิติขอมูลการทองเที่ยวของจังหวัดลาพูน
ปี

จานวนนักท่องเที่ยว (คน)

รายได้ (ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยว/คน/วัน
2557
947,839
1,123.26
911.43
2556
933,661
1,077.13
882.40
2555
860,843
929.79
850.51
2554
543,381
539.85
789.42
2553
445,579
435.76
735.32
ที่มา : กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดลาพูน (2558)

วันพักเฉลี่ย
(วัน)
2.05
2.05
1.96
1.99
2.17

ซึ่งจากตัวเลขอัตราการเติบโตของการทองเที่ยวจังหวัดลาพูน อาจเกี่ยวเนื่องมาจากประการ
แรก คือ ความนาสนใจของแหลงทองเที่ยว ประการที่สอง คือ จังหวัดลาพูนใหความสาคัญกับการพัฒนา และ
ประชาสัมพันธแกิจกรรมการทองเที่ยวตามฤดูกาลตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น และประการที่สามเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่
เชื่อมโยงกับเมืองศูนยแกลางทางการคา เศรษฐกิจ และทองเที่ยวที่สาคัญในภาคเหนือ ดังเชนจังหวัดเชียงใหม
จากเหตุในเชิงโอกาสที่ตั้งทางภูมิศาสตรแของพื้นที่นี้ จึงทาใหนักทองเที่ยวเลือกที่จะเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัด
ลาพูนมากขึ้น ซึ่งชองทางที่นักทองเที่ยวสามารถเลือกใชในการเดินทางคมนาคมมาทองเที่ยวประกอบดวย 3
ชองทางดวยกัน ไดแกถนน ทางอากาศ และทางราง
การเดินทางคมนาคมมาท่องเที่ยวจังหวัดลาพูน
สาหรับการเดินทางทองเที่ยวภายในตัวจังหวัด
จังหวัดลาพู นมีการจัดกิจกรรมอานวย
ความ สะดวก ดานการเดินทางทองเที่ยวโดยรูปแบบรถรางชมเมืองใหบริการดวยเชนกัน ซึ่งแหลงทองเที่ยว
ในเสนทางเป็นประเภทแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรแ
โบราณสถานสาคัญ ที่สอดคลองกับการวาง
ยุทธศาสตรแการทองเที่ยวของจังหวัดลาพูน จุดบริการจะตั้งอยูบริเวณหนาวัดพระบรมธาตุหริภุญชัย เปิด
ใหบริการวันละ 2 เวลา ไดแก ชวงเชา จะเริ่มออกเดินทางไปยังจุดแรก เวลา 09.30 น. และ ชวง บาย
เริ่ม ออกเดิ นทางเวลา 13.30 น. อัต ราค าบริก ารทานละ 50 บาท (Oknation, 2555) แหลง ทองเที่ยว
ภายในเสนทางมีทั้งหมด 11 จุดดวยกัน ไดแก จุดที่ 1 พิพิธภัณฑแสถานแหงชาติจังหวัดลาพูน
จุด
ที่ 2 พิพิธภัณฑแชุมชนเมืองลาพูน จุดที่ 3 อนุสาวรียแพระนางจามเทวี จุดที่ 4 วัดจามเทวี จุดที่ 5
วัด มหาวัน จุดที่ 6 วัดพระคงฤษี จุดที่ 7 พิพิธภัณฑแตารวจลาพูน จุดที่ 8 วัด สัน ปุายางหลวง จุดที่ 9
กูชางกูม า จุดที่ 10 วัดพระยืน และจุดที่ 11 พิพิธภัณฑแชุมชนวัดตนแกว (แผนที่เสนทางเดินรถนาเที่ยวจาริก
บุญลาพูนหนุนชีวิตใหสูงสง, 2555) โดยการเดินทางจะใชเวลาโดยประมาณทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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นอกจากนี้ จังหวัดลาพูน ยังเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณแโดดเดนในดานของภาษาพูด คือ ภาษา
ยอง ซึ่งเป็นภาษาที่ใชกันแพรหลายในจังหวัดลาพูน คนในจังหวัดลาพูนมักจะพูดสาเนียงเมืองยอง เพราะชาว
ลาพูนสวนใหญสืบเชื้อสายมาจากชาวยองในรัฐฉานประเทศพมาและสิบสองปันนาประเทศจีน จึงมีสาเนียงที่
เป็นเอกลักษณแโดดเดนแตกตางจากคาเมืองของภาคเหนือ
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลาพูน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด/รายได้ประชากร
ตารางที่ 16 ตารางแสดงผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัด(GPP) 16 สาขา (ณ ราคาปัจจุบัน)
(หนวย : ลานบาท)
ภาคเกษตร
สาขาเกษตรกรรม การลาสัตวแ การปุาไม
สาขาประมง
ภาคนอกเกษตร
สาขาเหมืองแรและเหมืองหิน
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาไฟฟูา ประปา และโรงแยกก฿าช
สาขากอสราง
สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมรถยนตแ
จักรยานยนตแ ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคาและคมนาคม
สาขาตัวกลางทางการเงิน
สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพยแ การใหเชาและบริการ
ทางธุรกิจ
สาขาการบริหารราชการและการปูองกันประเทศ รวมทั้ง
การประกันสังคมภาคบังคับ
สาขาการศึกษา
สาขาการบริการดานสุขภาพและสังคม
สาขาการใหบริการดานชุมชน สังคม และบริการสวน
บุคคลอื่นๆ
สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
ผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัดGross
( Provincial Product)
ผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัดตอหัว (บาท)
จานวนประชากร (1,000 คน)

2552
5,213
5,105
108
40,292
100
27,149
1,254
722
816

2553
5,700
5,563
137
37,827
143
23,523
1,398
1,103
930

2554
6,027
5,928
99
36,340
117
21,101
1,237
1,034
1,008

2555
6,106
6,033
73
38,457
29
21,770
1,206
1,656
1,146

2556
5,145
5,092
53
38,796
10
22,115
1,394
934
1,178

209
278
1,815
3,021

262
336
2,019
2,746

291
379
2,362
2,908

369
476
2,747
2,796

390
444
3,123
2,833

1,828

2,089

2,137

2,272

2,346

1,926
865
249

1,996
894
330

2,345
1,014
330

2,495
1,067
352

2,490
1,144
342

58
58
75
76
45,505 43,527 42,367 44,563
105,848 105,523 102,984 108,586
414
412
411
410

53
43,940
10,7.0
409

ที่มา : คณะทางานการจัดทาสถิติผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัดลาพูน
ในภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดลาพูนปี 2555 พบวา มีการขยายตัวในอัตราชะลอตัวจากปีที่แลว
โดยพิจารณา ดังนี้
 ด้านอุปทาน หดตัวจากปีที่แลว โดยพิจารณาจากการผลิตสาขาอุตสาหกรรมที่หดตัว เนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณแสึนามิที่ประเทศญี่ปุนในเดือนมีนาคม 2554 อีกทั้งในชวงไตรมาสที่ 4 ไดรับ
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางซึ่งกระทบตอหวงโซอุปทาน
(Supply Chain) สงผลใหการผลิตสินคาที่เกี่ยวของลดลง สาหรับสาขาการบริการและการทองเที่ยวขยายตัว
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๓๐
การจัดกิจกรรมกระตุนการทองเที่ยว สาหรับภาคเกษตรขยายตัวเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออานวย ปริมาณ
น้าฝนเพียงพอ และราคาที่จูงใจจากฤดูกาลที่แลวทาใหเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก
 ด้านอุปสงค์ ขยายตัวจากปีที่แลว โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเป็นผลมาจากในชวงตนปี
มีการปรับคาจางขั้นต่าของแรงงานภาคอุตสาหกรรม และการจางงานขยายตัว รวมทั้งรายไดเกษตรกร
ที่เพิ่มขึ้นตามราคาสินคาเกษตรฤดูกอนหนา ดานการลงทุนขยายตัวเล็กนอย สาหรับดานการคาระหวางประเทศ
หดตัวจากเศรษฐกิจประเทศคูคาชะลอตัว
 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดัชนีราคาผูบริโภคขยายตัวจากปีที่แลวจากการปรับขึ้นของดัชนี
หมวดอาหารเครื่องดื่ม ไดแก ราคาเครื่องประกอบอาหาร ราคาขาว แปูง และผลิตภัณฑแจากแปูง ราคาเนื้อสัตวแ
และดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่มขยายตัวจากดัชนีราคาหมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร
 ด้านการค้าระหว่างประเทศ หดตัวเล็กนอยจากปีที่แลว มูลคาการสงออก ณ ฝุายบริการศุลกากร
ลาพูน หดตัวจากปีที่แลวเล็กนอยรอยละ 1.41 เป็นผลจากในครึ่งปีแรกการสงออกสินคา
High-tech
Products และResource-Based Products ลดลง เชน ชิ้นสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสแที่ไดรับผลกระทบจาก
แผนดินไหวในญี่ปุนและตลาดคูคาประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว อีกทั้งในครึ่งปีหลังไดรับผลกระทบจาก
อุทกภัย มูลคาการนาเขา ณ ฝุายบริการศุลกากรลาพูน ขยายตัวในอัตราชะลอจากปีที่แลวรอยละ 9.74
จากการนาเขาวัตถุดิบ สินคาขั้นกลาง และสินคาทุน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปสูการผลิต
ผลิตภัณฑแใหม สวนหนึ่งใชเพื่อทดแทนโรงงานอุตสาหกรรมในภาคกลางที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
1) ด้านเกษตรกรรม
จังหวัดลาพูนมีเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตร รวม 672,104 ไร คิดเป็นรอยละ 23.87 จากเนื้อ
ที่จังหวัดมรเกษตรกร 73,694 ครัวเรือน คิดเป็นรอยละ 47.95 ของครัวเรือนทั้งจังหวัด
ตารางที่ 17 แสดงการใชพื้นที่ ใชประโยชนแทางการ เกษตร ปี พ.ศ.2556 (ผลสารวจเบื้องตน วันที่
21 มกราคม 2558)
ประเภทพื้นที่
จานวน (ไร่)
ร้อยละของ
ร้อยละของ
พื้นที่จังหวัด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่จังหวัด
2,816,178
100
พื้นที่ป่าไม้
1,547,033
พื้นที่การเกษตร
803,437
23.87
100
1.ที่นา
129,378
5.18
21.62
2.พืชไร
140,500
4.85
20.31
3.ไมผล – ไมยืนตน
467,895
11.87
49.72
4.สวนผักไมดอก – ไมประดับ
226
0.01
0.03
5.เนื้อที่ใชประโยชนแการเกษตรอื่นๆ
36,781
1.31
5.47
6.เนื้อที่ใชประโยชนแนอกภาคเกษตร
465,706
(ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดลาพูน ปี 2558)
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๓๑
1.1) พืชเศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ของจังหวัดลาพูน ที่ทารายไดหลักใหเกษตรกร คือ ลาไย หอมแดง
และกระเทียม รองลงไปไดแก พืชผัก ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ สาหรับขาวนั้นสวนใหญปลูกเพื่อการบริโภคในจังหวัด
ซึ่งยังตองมีการนามาจากตางจังหวัดเพิ่มขึ้น ดวย เนื่องจากมีอัตราการบริโภคที่สูงขึ้นเพราะวาจังหวัดลาพูนมี
ประชากรแฝงที่เขามาทางานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเป็นจานวนมาก
ตารางที่ 18 สถิติการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ปี 2556 – 2558
ลาไย
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ปีการเพาะปลูก
2556
2557
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)
270,590
270,124
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)
267,335
269,517
ผลผลิต (ตัน)
192,067
225,859
ผลผลิตตอเนื้อที่ปลูก (กก)
718
838
กระเทียม
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ปีการเพาะปลูก
2556
2557
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)
3,452
3,650
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)
3,447
3,650
ผลผลิต (ตัน)
3,355
3,625
ผลผลิตตอเนื้อที่ปลูก (กก)
972
993
หอมแดง
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ปีการเพาะปลูก
2556
2557
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)
2,983
5,154
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)
4,764
4,528
ผลผลิต (ตัน)
9,477,000
10,030,500
ผลผลิตตอเนื้อที่ปลูก (กก)
1,989
2,215
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ปีการเพาะปลูก
2556
2557
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)
84,307
83,287
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)
82,524
81,448
ผลผลิต (ตัน)
59,006
58,551
ผลผลิตตอเนื้อที่ปลูก (กก)
700
703

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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2558
269,850
270,580
149,415
552
2558
3,641
3,640
3,670
1,008
2558
5,881
5,983
11,598,400
1,938
2558
82,279
80,360
56,937
692

๓๒
ข้าวโพดฝักอ่อน
ข้อมูลเปรียบเทียบ
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตตอเนื้อที่ปลูก (กก)
ข้าวนาปี
ข้อมูลเปรียบเทียบ
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตตอเนื้อที่ปลูก (กก)
ข้าวนาปรัง
ข้อมูลเปรียบเทียบ
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตตอเนื้อที่ปลูก (กก)
ยางพารา (เนื้อที่กรีดได้)
ข้อมูลเปรียบเทียบ

2556
2,904
2,846
3,546
1,246

ปีการเพาะปลูก
2557
3,304
3,214
3,995
1,243

2558
2,779
2,752
3,190
1,159

2556
116,936
111,634
68,990
590

ปีการเพาะปลูก
2557
115,624
115,624
70,840
613

2558
114,562
111,290
67,244
587

2556
27,018
26,892
18,123
671

ปีการเพาะปลูก
2557
22,047
21,992
14,763
670

2558
7,330
7,322
4,917
671

ปีการเพาะปลูก
2557
2,662
385
145

2558
3,439
444
120

2556
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)
1,709
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)
312
ผลผลิตตอเนื้อที่กรีด (กก)
183
ที่มา : ข้อมูลจาก สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2558

พืชผักรวม
ภาวะการณแผลิตพืชผักรวมทุกชนิด มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 33,683 ไร ผลผลิต 33,067 ตัน พืชผัก
เป็นพืชที่มีโอกาสทางการตลาด เนื่องจากลาพูนมีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับผลผลิต โดยเฉพาะพืชผักนั้น
ลาพูนเป็นศูนยแกลางการซื้อขายพืชผักที่มีพอคามารับซื้อไปสงยังตางจังหวัดหลาย ๆ จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดลาพูน 19 พฤศจิกายน 2556

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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๓๓
1.2) การเลี้ยงปศุสัตว์
สถานการณแการเลี้ยงปศุสัตวแในพื้นที่ มีอัตราหดตัวลงจากปีที่ผานมาพอสมควร โดยเฉพาะสัตวแ
ปีก เนื่องจากภาวะตนทุนการเลี้ยงที่มีราคาสูงและปัญหาโรคระบาด โดยมีขอมูลการเลี้ยงปศุสัตวแที่สาคัญ
ในภาพรวม ดังนี้
ตารางที่ 19 แสดงจานวนสัตวแที่เลี้ยงในอาเภอตางๆ ประจาปี 2558
ชนิด
สัตวแ

อาเภอ
เมือง
ลาพูน

อาเภอ
แมทา

อาเภอ
ปุาซาง

อาเภอ
บานโฮง

อาเภอ
ลี้

อาเภอทุง
หัวชาง

อาเภอ
บานธิ

อาเภอ
เวียงหนอง
ลอง

รวม

โคนม
โคเนื้อ
กระบือ
สุกร
ไก
เป็ด

3,409
629
448
49,731
913,637
2,879

4,637
6,197
1,673
110,441
397,058
2,945

805
158
44
3,522
1,766,440
706

2,766
4,242
101
1,803
373,813
0

12,651
23
739
5,442
450,191
5,448

401
23
87
5,576
130,254
0

1,247
7,787
28
3,385
176,465
1,906

1,247
427
147
1,667
135,035
1,186

28,070
19,486
3,269
181,567
4,342,893
15,070

(ที่มา : สานักงานปศุสัตวแจังหวัดลาพูน 2558)
โคเนื้อ พบวา เลี้ยงมากในอาเภอเมืองลาพูน อาเภอลี้ และอาเภอ แมทา พันธุแโคสวนใหญเป็น
พันธุแโคพื้นเมือง และลูกโคผสมบราหแมัน มีตลาดนัดซื้อขายที่ หมูที่ 6 ตาบลวังผาง อาเภอเวียงหนองลอง
จังหวัดลาพูน นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงโคพันธุแขาวลาพูน ซึ่งเป็นโคที่มีลักษณะพิเศษที่อนุรักษแไว เพราะปัจจุบันมี
จานวนลดลงไมถึง 300 ตัว ฤดูแลงบางพื้นที่มีปัญหาขาดแคลนพืชอาหารสัตวแ
โคนม พบวา สวนใหญจะเลี้ยงกันมากที่อาเภอบานธิ อาเภอแมทา และอาเภอบานโฮง
สามารถผลิตน้านมดิบไดวันละ 40 ตัน และสงเขาโรงงานที่รับซื้อเพื่อแปรรูปเป็นนมพรอมดื่มขายใหประชาชน
ในเขตภาคเหนือและภาคกลาง การเลี้ยงโคนมในขณะนี้ ความตองการของตลาดมีมากกวาน้านมที่ผลิตได แตก็
ยังมีปัญหาเรื่องตนทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะอาหารสัตวแมีราคาสูงขึ้น เกษตรกรสวนใหญยังพึ่งอาหารหยาบจาก
นอกฟารแม ผูเลี้ยงจะตองเลี้ยงกันเป็นกลุม ตองอยูใกลแหลงรับซื้อนมดิบและตองมีความอดทน ขยันขันแข็งสูง
กระบือ พบวา เลี้ยงมากในพื้นที่อาเภอแมทา อาเภอลี้ และอาเภอเมืองลาพูน จากสถิติที่ผาน
มา มีแนวโนมลดลง เนื่องจากอัตราการบริโภคกระบือสูงกวาการเกิดของกระบือ
สุกร พบวา สวนใหญจะเลี้ยงที่อาเภอแมทา อาเภอเมืองลาพูน และอาเภอปุาซาง เป็นการ
เลี้ยงในระบบฟารแมเป็นสวนใหญ สุกรพื้นเมืองจะเลี้ยงกันเฉพาะในพื้นที่ที่มีชาวไทยภูเขา ไดแก อาเภอลี้ อาเภอ
ทุงหัวชาง อาเภอแมทา และอาเภอบานโฮง ผลผลิตทั้งลูกสุกรและสุกรขุน จะนาไปจาหนายในพื้นที่และนอก
พื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดใหญที่อยูใกลเคียง เชน เชียงใหม และลาปาง เป็นตน
ไก่ พบวาการเลี้ยงไกเนื้อและไกไข เลี้ยงมากในพื้นที่อาเภอเมืองลาพูน อาเภอปุาซาง และ
อาเภอลี้ เป็นการเลี้ยงแบบฟารแมใหญของบริษัทเอกชนและลูกเลา ใชบริโภคในจังหวัด และสงขายจังหวัด
ใกลเคียง สาหรับการเลี้ยงไกพันธุแพื้นเมือง มีการเลี้ยงแบบทุกครัวเรือนเพื่อบริโภค และเสริมรายไดใหครอบครัว
แตเกษตรกรยังตองพัฒนาการเลี้ยงเพื่อใหปลอดภัยตอการระบาดของโรคไขหวัดนก
อาหารสัตว์ พบวา จังหวัดลาพูน มีโรงงานผลิตอาหารสัตวแ โดยเฉพาะอาหารสุกร และไก
จานวน 11 แหง ที่อาเภอเมืองลาพูน มีวัตถุดิบอาหารสัตวแที่สาคัญ ไดแก ขาวโพด และกากถั่วเหลือง สวนการ
ปลูกพืชอาหารสัตวแสาหรับโค-กระบือ ยังมีการปลูกกันนอยเนื่องจากพื้นที่มีจากัด แตมีการปลูกหญาแพงโกลา
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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๓๔
ในพื้นที่อาเภอบานโฮง และอาเภอเมืองลาพูน จาหนายใหแกฟารแมโคเนื้อ ฟารแมโคนม สวนสัตวแ ฟารแมแพะ
ฟารแมมา ในจังหวัดลาพูนและเชียงใหม ผลพล อยไดจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่นามาเลี้ยงสัตวแ ไดแก
กากมัสตารแท ขาวโพดหวาน กากมันฝรั่ง สวนฟางขาวมีราคาแพง เนื่องจากนาไปใชในการปลูกกระเทียมดวย
(ที่มา : สานักงานปศุสัตวแจังหวัดลาพูน)
1.3) การประมง
สถานการณแดานการประมงภายในจังหวัดลาพูน ลักษณะการเลีย้ งสวนใหญจะเลี้ยงใน
บอดิน และรองสวนลาไยไวสาหรับบริโภคภายในครัวเรือน และจาหนายภายในทองถิ่นเป็นรายไดเสริม หรือ
เรียกวาการเลี้ยงแบบยังชีพ มีประมาณ 97 % และเลี้ยงแบบพาณิชยแ ประมาณ 3 % เป็นลักษณะของการเลี้ยง
ในกระชังบริเวณแมน้าปิง อาเภอปุาซาง อาเภอเวียงหนองลอง และแมน้ากวง อาเภอเมืองลาพูน ชนิดสัตวแน้าที่
เลี้ยงในแบบพาณิชยแไดแกปลานิล ปลาทับทิม ปลาดุก และปลาหมอไทย เป็นตน
จังหวัดลาพูนมีปลาหมอไทยเป็น Champion of Products เนื่องจากประชากรส่ วน
ใหญนิยมบริโภคเนื้อ มีรสชาติดี ประกอบอาหารไดหลายอยาง ทั้งแกง ตม ทอด หรือยาง สงผลใหมีราคาสูงถึง
100 – 120 บาท ตอกิโลกรัม
ตารางที่ 20 ผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัดลาพูนสาขาประมง ปี 2555 – 2557
ปี

ผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตวแน้าจืด

ผลการจับสัตวแน้าจืดจากแหลง
น้าธรรมชาติ
จานวน (กก.) รายได (บาท) จานวน (กก.) รายได (บาท)
2555 1,168,161 60,492,648 1,543,335 66,163,763
2556 617,341 33,276,998 1,163,608 50,379,044
2557 650,901 38,788,281 506,578 29,325,620
ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดลาพูน สิงหาคม 2558

รวมทั้งจังหวัด
จานวน (กก.) รายได (บาท)
2,711,496 126,656,411
1,780,949 93,656,042
1,157,479 68,113,901

ทิศทางของการประมงในจังหวัดลาพูน
การจับจากธรรมชาติ มีแนวโนมลดลง เนื่องจากแหลงน้าธรรทชาติเสื่อมโทรม พื้นที่แหลงน้า
ลดลง มีการถมพื้นที่เพื่อไปทากิจกรรมอยางอื่น ผูประกอบอาชีพประมงมีจานวนลดลงเรื่อย ๆ
การเพาะเลี้ยงสัตวแน้าจืด มีแนวโนม หดตัวสูง เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย ตนทุนการผลอต
สูง และเกษตรกรหันไปประกอบอาชีพอื่น
1.4) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ตารางที่ 21 แสดงขอมูลจานวนสหกรณแ และกลุมเกษตรกร
ดาเนินงาน /
หยุด
จัดตั้งใหม่
ชาระบัญชี รวมทั้งหมด
ประเภทสหกรณ์
ธุรกิจ
ดาเนินงาน/
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
ธุรกิจ (แห่ง)
1.สหกรณแการเกษตร
40
4
4
3
51
2.สหกรณแประมง
1
1
3.สหกรณแออมทรัพยแ
9
2
11
4.สหกรณแบริการ
6
1
7
5.สหกรณแเครดิตยูเนี่ยน
3
3
รวม
58
6
4
5
73
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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ตารางที่ 22 แสดงขอมูลประเภทสหกรณแ และกลุมเกษตรกร
ดาเนินงาน /
จัดตั้งใหม่ หยุดดาเนินงาน ชาระบัญชี
กลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจ
(แห่ง)
ธุรกิจ (แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
1.กลุมเกษตรกรทานา
7
1
4
2.กลุมเกษตรกรทาสวน
28
1
11
1
3.กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวแ
1
4.กลุมเกษตรกรทาไร
12
3
1
5.กลุมเกษตรกรอื่นๆ( ระบุ)
1
รวม
49
2
18
1
ที่มา : (สานักงานสหกรณแจังหวัดลาพูน ขอมูล ณ 31 ตุลาคม 2557)

รวม
ทั้งหมด
(แห่ง)
12
41
1
15
1
70

2) ด้านอุตสาหกรรม
จังหวัดลาพูน ถือเป็นฐานการผลิตภาค อุตสาหกรรมภาคเหนือ ปัจจุบัน มีจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 929 โรงงาน มูลคาการลงทุนรวม 105,233 ลานบาท กอใหเกิด การจางงานใน
พื้นที่ ประมาณ 71,000 คน
ประเภทของอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลาพูน แบ่งเป็น 5 ประเภท ที่สาคัญ ดังนี้
1.อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
การผลิตอุตสาหกรรมเกษตรมีการขยายตัว รอยละ 0.30 เทียบกับชวงเดียวกันของปีกอน
ซึ่งอุตสาหกรรมเกษตรสวนใหญเป็นการประกอบกิจการ ประเภทการแปรรูปและอบพืชผลผลิตทางการเกษตร
เชน ลาไย พริก กระเทียม หอมแดง โดยเฉพาะลาไยซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลัก ของจังหวัดลาพูน โดย มี
ปริมาณผลผลิต (ลาไยสด) ลดลงรอยละ 33.85 เมื่อเทียบกับปีกอน แตขณะเดียวกันปริมาณความตองการ
ของตลาดตางประเทศที่ยังตองการผลผลิตทั้งลาไยสดและแปรรูปมีมากขึ้น จึงสงผลใหราคาอยูในเกณฑแดีมาก
2.อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
การผลิตในอุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑแจากไม สวนใหญเป็นการผลิตผลิตภัณฑแไมแกะสลัก
ที่สืบทอดกันมายาวนาน และยังคงเป็นที่ตองการของตลาด ลักษณะของผลิตภัณฑแมีความเป็นเอกลักษณแ จึงทาให
เป็นที่ตองการของตลาด โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวที่นิยมผลิตภัณฑแเลียนแบบของโบราณ อีกทั้ง จังหวัดลาพูน
เป็นแหลงผลิตผลิตภัณฑแตนแบบที่สาคัญสาหรับสงไปยังตลาดใหญในจังหวัดใกลเคียง ประกอบกับแรงงานมีทักษะ
ฝีมือที่ผลิตโดยวิธีการทีส่ ืบทอดกันมาโดยใชภูมิปัญญาที่มีอยูในทองถิ่น แตปัจจุบันการสืบทอดการผลิตสูรุนลูกรุน
หลานลดลงอยางตอเนื่อง
3.อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
การผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแตงกายของจังหวัดลาพูน มีการ ประกอบกิจการ
อยาง ตอเนื่อง ทั้ง ในสวนผลิตภัณฑแเสื้อผาสาเร็จรูปตาม ปริมาณความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ
จากคุณภาพผลิตภัณฑแไดมาตรฐาน รวมทั้งฝีมือการตัดเย็บที่ประณีต สวยงาม นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑแ ผาไหม
และผาฝูายทอมือทีเ่ ป็นผลิตภัณฑแที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ สีสันสวยงาม มีความแวววาวของเสนไหมที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน มีการคิดคนลวดลายใหม ๆ ขณะเดียวกันมีการสืบทอดลวดลายผาทอโบราณที่เป็น
เอกลักษณแของจังหวัดลาพูน มีการสงเสริมการพัฒนาทักษะดานการออกแบบผลิตภัณฑแเพื่อเพิ่มมูลคา
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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ผลิตภัณฑแดังกลาวเป็นที่ตองการของนักทองเที่ยวที่นิยมสวมใสผาทอ โดยผาไหมยกดอกลาพูนไดรับการรับรอง
เป็นสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแ (GI: Geographical Indication)
4.อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
การผลิตและการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ และ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน ประเภทอุตสาหกรรมกลึง เชื่อมโลหะ อุตสาหกรรมชุบโลหะ อุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะ
เป็นตน สถานประกอบการ สวนใหญตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ทั้งนี้ยังตองเผชิญกับการหดตัว
ตามอุปสงคแตามตลาดตางประเทศ
5. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน
การ ผลิตและการลงทุนหมวดอุตสาหกรรมไม และเครื่องเรือนมีแนวโนมชะลอตัวลง
จากความตองการทั้งภายในจังหวัดและตางจังหวัด ที่ระมัดระวังการใชจายภายในครัวเรือนมากขึ้น หันมา
ซอมแซมเครื่องใชเฟอรแนิเจอรแ เครื่องเรือนมากกวาการหาซื้อใหม ขณะเดียวกันผูประกอบการพยายามปรับตัว
โดยการลดตนทุนการผลิต พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแใหมีรูปแบบที่ทันสมัย สามารถใชประโยชนแหลากหลาย
และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น อีกทั้งผูประกอบการยังมีการจัดงานแสดงและจาหนาย
สินคาประจาปี ณ แหลงผลิตอีกดวย
3) ด้านแรงงาน
จากการสารวจภาวะการทางานของประชากรของจังหวัดลาพูน ปี 2554 (เฉลี่ยปี 2554) พบวา
มีจานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 363 ,739 คน เป็นผูที่อยูในกาลังแรงงาน 277 ,337 คน หรือ
คิดเป็นรอยละ 76.2 ของประชากร เป็นผูที่อยูนอกกาลังแรงงาน 86,402 คน หรือคิดเป็นรอยละ 23.8
สาหรับกลุมที่อยูในแรงงานทั้งหมด จานวน 277,337 คน จาแนกเป็น
1. ผูมีงานทา จานวน 275,634 คน คิดเป็นรอยละ 99.4 ของผูอยูในกาลังแรงงาน
2. ผูวางงาน หมายถึง ผูไมมีงานทาและพรอมที่จะทางาน จานวน 1,331 คน คิดเป็นอัตราการ
วางงาน รอยละ 0.5
3. ผูที่รอฤดูกาล หมายถึง ผูไมไดทางานและไมพรอมที่จะทางาน เนื่องจากจะรอทางานใน
ฤดูกาลเพาะปลูกตอไป มีจานวน 372 คน คิดเป็นรอยละ 0.1 เทานั้น
 สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดลาพูน ปีงบประมาณ 2555 ชวงเดือน ตุลาคม 2554–กันยายน
2555 มีการจางงานภาคเอกชนที่ผานบริการจัดหางานของรัฐ จากขอมูลซึ่งประมวลผลจากคอมพิวเตอรแ
On-line ของกรมการจัดหางาน สรุปไดวามีตาแหนงงานวางจานวน 6,497 อัตรา มีผูสมัครงาน 11,813 คน
ผูไดรับบรรจุงาน 5,709 คน คิดเป็นรอยละ 48.33 ของผูสมัครงานทั้งหมด
อาชีพที่มีความต้องการจ้างงานมาก คือ อาชีพงานพื้นฐาน รองลงมา คือ ผูปฏิบัติงานโดยใช
ฝีมือในธุรกิจตาง ๆ เจาหนาที่ ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ในสวนผูหางานทา สมัครงานในอาชีพ
งานพื้นฐาน รองลงมา คือ เสมียน เจาหนาที่ ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
การบรรจุงาน
ผูไดรับการบรรจุงาน จานวน 5,709 คน บรรจุงานในอาชีพพื้นฐาน จานวน
มากที่สุด รองลงมา คือ เสมียน เจาหนาที่และชางเทคนิค ตาแหนงงานที่นายจางตองการ จานวน 6,497
อัตรา เป็นตาแหนงงานระดับมัธยมศึกษา 2,325 อัตรา รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี 1,117 อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1,000 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 818 อัตรา และ
ระดับประถมศึกษา 703 อัตรา ตามลาดับ
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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ด้านผู้สมัครงาน จานวน 11,813 คน ระดับการศึกษามัธยมศึกษาจานวนมากที่สุด 4,075 คน
รองลงมา คือระดับปริญญาตรี 3,988 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1,975 คน ระดับ
ประถมศึกษา 917 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) จานวน 693 ผูคน
ไดงานทามีระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด จานวน 2,569 คน รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี 1,229 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส. ) จานวน 918 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 521 คน และระดับประถม
ศึกษา 442 คน ตามลาดับ
ด้านปัญหาแรงงานต่างด้าว มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เห็นชอบการขยาย
เวลาการพิสูจนแสัญชาติและการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรแก แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา
ลาว และกัมพูชา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ การจัดระบบแรงงานตางดาวจังหวัดลาพูน มีรายละเอียดดังนี้
1. แรงงานตางดาวยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน จานวน 1,044 คน แยกเป็นสัญชาติพมา
จานวน 1,044 คน
2. แรงงานตางดาวที่ผานการพิสูจนแสัญชาติยื่นขอใบอนุญาตทางาน จานวน 6,287 คน
แยกเป็นสัญชาติ พมา จานวน 6,266 สัญชาติลาว จานวน 20 คน และสัญชาติกัมพูชา จานวน 1 คน
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2555
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
1) ปัญหาความไมสอดคลองกันของตลาดแรงงานหรือความไมสอดคลองกันของผูสมัครงานกับตาแหนง
งานวาง เชน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เป็นตน ซึ่งแนวทางการแกไข คือ นายจา งหรือสถานประกอบการณแควร
ลดขอจากัดดานคุณสมบัติของผูสมัครงาน เชน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เป็นตน
นอกจากนี้ยังรวมถึง การผลิตกาลังแรงงานไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ซึ่งแนวทางการ
แกไข คือ ตองมีการปรับหลักสูตรการศึกษาใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
2) ขาดแคลนแรงงานทางดานทักษะ เชน การเจียระไนเพชร ชางตัดเย็บเสื้อผา เป็นตน ซึ่งแนวทางการ
แกไข คือ การสงเสริมการฝึกทักษะใหแกแรงงาน เชน การจัดฝึกอบรมใหแกแรงงานโดยไมเสียคาใชจาย สาหรับ
แรงงานในสถานประกอบการ หรือหนวยงานภาครัฐ
3) ดานปัญหาประชากรแฝงที่มาจากภาคแรงงานที่เขามาทางานในพื้นที่จังหวัดลาพูน และสงผล
กระทบตออัตราการใหบริการขั้นพื้นฐานของประชากรในพื้นที่จังหวัดลาพูนเนื่องจากแรงงานแฝง ที่ไมมี
ทะเบียนบานในพื้นที่จังหวัดลาพูนมีอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปีจึงเป็นการเพิ่มภาระในการดูแลและแกไขปัญหาทาง
สังคม ความสะดวกและความเพียงพอตอการใชระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการของประชาชนที่มีทะเบียน
บานในจังหวัดลาพูนลดลงไป เนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองรับภาระในการดูแลประชากรแฝงในสวนที่
เป็นแรงงานจากนอกพื้นที่ ซึ่งมีเกินกวา รอยละ 50 ของจานวนอัตราที่เป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดลาพูน (นับ
รวมถึงผูที่เขามาอาศัย และวางงาน)ปัญหาดังกลาว จังหวัดไดพยายามแกไข โดยที่ผานมาไดรณรงคแและขอความ
รวมมือผูประกอบการโรงงาน สถานประกอบการทุกประเภทโดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับที่พักอาศัย ชวยรอง
ขอใหเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน แตประชากรแรงงานที่มาจากตางจังหวัดสวนใหญยังมีภาระในเรื่องการรักษาสิทธิ
สวัสดิการทางสังคมในภูมิลาเนาเดิมอยู เชน สมาชิก ธ.ก.ส. สมาชิกกองทุนของหมูบาน
จากสภาพปัญหาดังกลาว วงเงินงบประมาณที่จังหวัดลาพูนและหนวยงานในพื้นที่รวมถึงองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของไดรับในแตละปี จึงมีภาระในการแกไขปัญหาสังคมในสวนของประชาชนที่ไมมี
ทะเบียนบานอยูในจังหวัดลาพูนเป็นจานวนมาก
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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สถานการณ์ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
สถานการณแดานสังคม และคุณภาพชีวิตของจังหวัดลาพูน สามารถสรุปสถานการณแที่สาคัญ ไดดังนี้
1) สถานการณ์ด้านแนวโน้มประชากร
ตั้งแตปี พ.ศ. 2542 อัตราเพิ่มของจังหวัดลาพูนเริ่มติดลบจนถึงปี พ.ศ. 2545 และติดลบสูงสุดในปี
พ.ศ. 2544 ในปี พ.ศ. 2553 อัตราการเกิดเทากับ 8.28 ตอประชากร 1,000 คน, อัตราตายเทากับ 9.52
ตอประชากร 1,000 คน, อัตราเพิ่มเทากับ -0.010
2) สถานการณ์กลุ่มเด็ก
จานวนแบงตามชวงอายุ : อายุต่ากวา 13 ปี คิดเป็นรอยละ 26.79 อายุ13-15 ปี คิดเป็นรอยละ
36.12 อายุ 16-18 ปี คิดเป็นรอยละ 30.62 โดยภาพรวมอยูในภาวะปกติสวนใหญมีความสัมพันธแใน
ครอบครัวที่อบอุนรูปแบบครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย สาหรับประเด็นที่นาเป็นหวงคือ ของการหนีเรียน
เนื่องจากเพื่อนชักชวน
3) สถานการณ์กลุ่มเยาวชน
จานวนแบงตามประเภทการศึกษา : ศึกษา กศน. คิดเป็นรอยละ 15.78 ศึกษาอนุปริญญา คิดเป็นรอย
ละ 48.35 ศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นรอยละ 19.08 โดยภาพรวมอยูในภาวะปกติสวนใหญ
มีความสัมพันธแในครอบครัวที่อบอุน สาหรับประเด็นที่นาเป็นหวงคือการหนีเรียนเนื่องจากเพื่อนชักชวน
4) ข้อมูลระดับการศึกษา
ระดับชั้นไมเกินชั้นประถมศึกษา (ป.4-6) คิดเป็นรอยละ 45 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเป็นรอยละ
11 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นรอยละ 9 (ที่มา : ฐานขอมูล จปฐ.ปี 2554)
5) สถานการณ์ผู้สูงอายุ
จานวนแบงตามชวงอายุระหวางอายุ 60-65 ปี คิดเป็นรอยละ 44.91 ตั้งแต 65 ปีขึ้นไป 51.12
โดยมีสถานะอยูอาศัยหรืออาชีพอยูกับคูสมรส คิดเป็นรอยละ 44.17 และยังประกอบอาชีพเกษตร คิดเป็น
รอยละ 34.49 หรือมีรายไดจากเบี้ยยังชีพ คิดเป็นรอยละ 80.65
6) สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
สรุป ผลการจับกุมบุคคลที่เกี่ยวของกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลาพูนในปีงบประมาณ พ.ศ.255 9
ไดรวมทั้ง สิ้น 696 คน (ปีงบประมาณ 255 8 เฉลี่ย 104 คน/เดือน เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 255 9
เฉลี่ย 139 คน/เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.7)
1. บุคคลที่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดลาพูน (ถูกจับกุมรวมทั้งสิ้น 559 คนคิดเป็นร้อยละ 80.3 ของจานวน
ผูถ้ กู จับกุมทั้งหมด) สวนใหญเป็นผูที่มีภูมิลาเนาอยูในเขตอาเภอ เมืองลาพูน รองลงมาคืออาเภอลี้ อาเภอ
แมทา อาเภอบานโฮง และอาเภอปุาซาง โดยในภาพรวมของจังหวัดพบวา ผูถูกจับกุมสวนใหญเป็นขอหาเสพ และ
ประกอบอาชีพรับจางคิดเป็นรอยละ 95.2 และแบงเป็นกลุมอายุ สรุปไดดังนี้
1.1 กลุมอายุต่ากวา 15 ปี
จานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 0.4
1.2 กลุมอายุระหวาง 15 – 19 ปี
จานวน 67 คน คิดเป็นรอยละ 12.0
1.3 กลุมอายุระหวาง
20 - 24 ปี
จานวน 120 คน คิดเป็นรอยละ 21.5
1.4 กลุมอายุระหวาง 25 -29 ปี
จานวน 121 คน คิดเป็นรอยละ 21.6
1.5 กลุมอายุระหวาง 30 -34 ปี
จานวน 102 คน คิดเป็นรอยละ 18.2
1.6 กลุมอายุระหวาง 35 -39 ปี
จานวน 61 คน คิดเป็นรอยละ 10.9
1.7 กลุมอายุ 40 ปีขึ้นไป
จานวน 86 คน คิดเป็นรอยละ 15.4
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๓๙
2. บุคคลที่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดอื่น (ถูกจับกุมรวมทั้งสิ้น 137 คนคิดเป็นร้อยละ 19.7 ของจานวนผู้ถูก
จับกุมทั้งหมด) สวนใหญไดแกบุคคลที่มาจากจังหวัด ใกลเคียงกับจังหวัดลาพูน คือ เชียงใหม ลาปาง เชียงราย
พะเยา ตามลาดับสวนใหญประกอบอาชีพรับจางคิดเป็นรอยละ 89.1 โดยแบงเป็นกลุมอายุ สรุปไดดังนี้
1.1 กลุมอายุต่ากวา 15 ปี
จานวน 0 คน คิดเป็นรอยละ 0
1.2 กลุมอายุระหวาง 15 – 19 ปี
จานวน 11 คน คิดเป็นรอยละ 8.0
1.3 กลุมอายุระหวาง
20 - 24 ปี
จานวน 25 คน คิดเป็นรอยละ 18.2
1.4 กลุมอายุระหวาง 25 -29 ปี
จานวน 40 คน คิดเป็นรอยละ 29.2
1.5 กลุมอายุระหวาง 30 -34 ปี
จานวน 29 คน คิดเป็นรอยละ 21.2
1.6 กลุมอายุระหวาง 35 -39 ปี
จานวน 16 คน คิดเป็นรอยละ 11.7
1.7 กลุมอายุ 40 ปีขึ้นไป
จานวน 16 คน คิดเป็นรอยละ 11.7
3. สถานการณ์ด้านตัวยาเสพติดที่แพร่ระบาดในจังหวัดลาพูน
สัดสวนการจับกุมจานวนผูเกี่ยวของกับยาเสพติดในแตละประเภทในจังหวัดลาพูน ไดแก ยาบา
(ผูตองหา 679 คน ปริมาณยาบารวม 409,791.50 เม็ด 6 ชิ้น ) คิดเป็นรอยละ 97.56/กัญชา (ผูตองหา
10 คน) คิดเป็นรอยละ 1.44/ฝิ่น (ผูตองหา 5 คน) คิดเป็นรอยละ 0.57/และไอซแ (ผูตองหา 3 คน) คิดเป็นรอยละ
0.43
4. สถานการณ์ด้านการบาบัดผู้เสพยาเสพติดในจังหวัดลาพูน
ตารางที่ 23 : แยกตามภูมิลาเนา (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
เขตพื้นที่ปกครอง

สมัครใจ

เมืองลาพูน
ปุาซาง

26
25

บานโฮง
ลี้
แมทา
ทุงหัวชาง
บานธิ
เวียงหนองลอง
ต่างจังหวัด
รวม

10
27
29
0
5
1
25
138

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

ระบบการบาบัดรักษา
สมัครใจ
บังคับ
(ศูนย์ขวัญฯ)
บาบัด
32
17
9
3
10
0
7
24
6
4
6
0
98

6
2
1
0
0
2
51310
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ต้องโทษ

ผลรวมผู้เข้ารับการ
บาบัดรักษา

0
0

43
18

0
0
0
0
0
0
0
0

10
33
31
1
5
1
27
267

๔๐
ตารางที่ 24 : สถิติผลการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดในจังหวัดลาพูน
กลุ่มข้อหา
ผลิต
จาหนาย
ครอบครอง
เสพ
รวม

เปรียบเทียบสถิติผลการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ผลการจับกุมรวมปีงบประมาณ 59
ในจังหวัดลาพูน
(ต.ค.58– ก.พ.59)
มกราคม 59 กุมภาพันธ์ 59
ผลต่าง
1
2
+1
3
38
42
+4
202
33
27
-6
154
89
78
-11
337
161
149
-12
696

ในปีงบประมาณ พ.ศ.255 9 ดาเนินการบาบัดรักษาผูเสพยาเสพติดไดรวมทั้งสิ้น
267 คน
(ปีงบประมาณ 2558 เฉลี่ย 88 คน/เดือน เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 255 9 เฉลี่ย 39 คน/เดือน คิดเป็น
ลดลงรอยละ 53.4) เป็นบุคคลที่มีภูมิลาเนาอยูในจังหวัดลาพูน (เขารับการบาบัด รวม 240 คน คิดเป็นรอยละ
89.9 ของจานวนผูเขารับการบาบัดทั้งหมด โดยเป็นผูเสพรายเกาจานวน
42 ค นคิดเป็นรอยละ 29.6 )
ในภาพรวมพบวา ผูเขารับการบาบัดรักษาสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง คิดเป็นรอยละ 58.5 นักเรียน/
นักศึกษา คิดเป็นรอยละ 14.5 เป็นผูวางงานหรือไมมีอาชีพเป็นหลักแหลงคิดเป็นรอยละ 12.7 เกษตรกรคิด
เป็นรอยละ 9.2 คาขาย คิดเป็นรอยละ 4.2 และอาชีพอื่นๆ คิดเป็นรอยละ 0.7 และมีสัดสวนของกลุมอายุ
ผูเขารับการบาบัดรักษา สรุปได ดังนี้
1.1 กลุมอายุต่ากวา 15 ปี
จานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 1.7
1.2 กลุมอายุระหวาง 15 – 19 ปี
จานวน 57 คน คิดเป็นรอยละ 23.7
1.3 กลุมอายุระหวาง
20 - 24 ปี
จานวน 51 คน คิดเป็นรอยละ 21.2
1.4 กลุมอายุระหวาง 25 -29 ปี
จานวน 47 คน คิดเป็นรอยละ 19.6
1.5 กลุมอายุระหวาง 30 -34 ปี
จานวน 47 คน คิดเป็นรอยละ 19.6
1.6 กลุมอายุระหวาง 35 -39 ปี
จานวน 15 คน คิดเป็นรอยละ 6.2
1.7 กลุมอายุ 40 ปีขึ้นไป
จานวน 19 คน คิดเป็นรอยละ 7.9
7) สถานการณ์ด้านสาธารณสุข
สถานการณแดานสาธารณสุข เกี่ยวกับอัตราของประชากร พบวา มีอัตราการตายของประชากรที่
สืบเนื่องจากปัญหาสุขภาพ โดยมีสาเหตุจากโรค 3 อันดับสูงสุด ดังนี้
อันดับ 1 คือ โรคมะเร็งทุกชนิด มีจานวน 481 ราย คิดเป็นอัตรา 118.89 ตอแสนประชากร
อันดับ 2 คือ โรคไตวาย มีจานวน 171 ราย คิดเป็นอัตรา 42.26 ตอแสนประชากร
อันดับ 3 คือ โรคโลหิตเป็นพิษจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 158 ราย คิดเป็นอัตรา 39.05 ตอแสน
ประชากร (ที่มา :สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน 2555)

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๔๑
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) สถานการณ์ด้านป่าไม้
สถานการณแดานทรัพยากรปุาไมของจังหวัดลาพูน พบวา ปัจจัยการเพิ่มขึ้นของประชากรและการ
พัฒนาประเทศในระยะที่ผานมา ไดกอใหเกิดการขยายตัวของชุมชน อุตสาหกรรม การทองเที่ยว การคมนาคม
ขนสง การคาและการบริการ ทาใหความตองการใชทรัพยากรปุาไมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน
การบริหารจัดการทรัพยากรปุาไมยังคงขาดประสิทธิภาพ ทาใหสถานการณแทรัพยากรปุาไมเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่เสื่อมลง และเป็นสาเหตุของความขัดแยงในการใชประโยชนแทรัพยากรปุาไม และเกิดภัยธรรมชาติ
ที่รุนแรงตามมา เชน การขาดแคลนที่ดินทากินกอใหเกิดการบุกรุกที่ดินปุาไม การขาดแคลนน้า นาไปสูการ
แยงชิงทรัพยากรน้า และเกิดปัญหาอุทกภัย เป็นตน
จากการสารวจพื้นที่และประเมินสถานการณแสภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติดานปุาไม ในพื้นที่
ของจังหวัดลาพูน รวมทั้งขอมูลที่ไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ปรากฏดังนี้
ตารางที่ 25 แสดงขอมูลพื้นที่ปุาไมที่อยูในเขตหมูบาน และจานวนหมูบานที่อยูในเขตพื้นที่ปุาไม
อาเภอ
มีพื้นที่ป่าไม้ในเขตหมู่บ้าน
หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ป่าไม้
ตาบล
หมู่บ้าน
ตาบล
หมู่บ้าน
เมืองลาพูน
4
24
แม่ทา
6
59
3
8
ป่าซาง
3
15
บ้านโฮ่ง
5
37
1
1
ลี้
8
83
ทุ่งหัวช้าง
3
35
บ้านธิ
2
9
เวียงหนองล่อง
2
6
รวม
33
268
4
9
2) สถานการณ์ด้านน้า
สถานการณแดานน้าของจังหวัดลาพูน พบวา จังหวัดลาพูนประสบกับปัญหาภัยแลงเป็นอยางมาก
โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง ซึ่งเป็นปัญหาที่มักพบในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทาน
โดยพื้นที่ที่ยังไมไดรับการพัฒนาแหลงน้า จานวน 159,274 ไร คิดเป็นรอยละ 25.28 และพื้นที่เกษตรน้าฝน
อีก 155,052ไร คิดเป็นรอยละ 24.61 ของพื้นที่การเกษตร
ปัญหาอุทกภัย จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนแในพื้นที่
และลักษณะทางกายภาพของจังหวัดลาพูน ทาใหเกิดอุทกภัยขึ้นบอยครั้ง และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ลักษณะการเกิดอุทกภัย ประกอบดวย น้าปุาไหลหลากและดินโคลนถลม น้าเออลนตลิ่ง และน้าทวมขัง ทั้งนี้
ทางจังหวัดลาพูนไดกาหนดแนวทางในการจางศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการน้า ในแตละลุมน้า
รวมทั้งการจัดตั้งคณะทางานศูนยแติดตาม และแกไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถลม ใหเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล แนวทางแกไขปัญหาในอนาคต จังหวัดลาพูนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดทาแผนงานโครงการ
ในลักษณะเป็นแผนแมบทการพัฒนาดานทรัพยากรน้าของจังหวัดลาพูน ( Project Bank) ทั้งระยะเรงดวน และ
ระยะยาว รวมถึงการศึกษาและวิเคราะหแการพัฒนาแหลงน้าเป็นระบบลุมน้าครอบคลุมทุกดาน ทั้งปัญหาภัย
แลง ปัญหาอุทกภัย และปัญหาคุณภาพน้า
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๔๒
ตารางที่ 26 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.) ประจาปี 2558 จังหวัดลาพูน
ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวนที่
ตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
สารวจทั้งหมด
จานวน
ร้อยละ
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี)
1. เด็กแรกเกิดมีน้าหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม

1,964 คน

24 คน

1.22

2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ไดรับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคครบตาม
ตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

30,570 คน

20 คน

0.07

1,447 คน

104 คน

7.19

112,572 คร.

1,348 คร.

1.20

5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวย
เบื้องตนอยางเหมาะสม

112,572 คร.

1,403 คร.

1.25

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจาปีเพื่อคัด
กรองความเสี่ยงฯ

211,831 คน

5,465 คน

2.58

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอยางนอยสัปดาหและ 3
วันๆ ละ 30 นาที

323,735 คน

1,589 คน

0.49

112,572 คร.

385 คร.

0.34

112,572 คร.

768 คร.

0.68

10. ครัวเรือนมีน้าใชเพียงพอตลอดปี
11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเป็นระเบียบเรียบรอย สะอาด
ถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ

112,572 คร.

879 คร.

0.78

112,572 คร.

901 คร.

0.80

112,572 คร.

1,417 คร.

1.26

13. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี

112,572 คร.

1,059 คร.

0.94

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน

112,572 คร.

488 คร.

15. ครอบครัวมีความอบอุน

112,572 คร.

509 คร.

0.43
0.45

3. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรก
ติดตอกัน
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม)
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทน
ถาวร
9. ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๔๓
ตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน

ไม่ผ่านเกณฑ์

จานวนที่
สารวจทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม)
16. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอม
กอนวัยเรียน
17. เด็กอายุ 6-14 ปี ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี

6,752 คน

11 คน

0.16

24,686 คน

34 คน

0.14

18. เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา

3,252 คน

44 คน

1.35

44 คน

14 คน

31.82

220,555 คน

4,178 คน

1.89

209,946 คน

3,969 คน

1.89

22. คนอายุมากกวา 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได
56,032 คน
23. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 30,000
112,572 คร.
บาทตอปี
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
112,572 คร.
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม)

3,189 คน

5.69

543 คร.

0.48

1,849 คร.

1.64

25. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา (ยกเวนการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)

335,163 คน 22,278 คน

6.65

26. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่

335,163 คน 24,958 คน

7.45

27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอย
สัปดาหและ 1 ครั้ง

323,735 คน

2,650 คน

0.82

26 คน

0.04

7 คน

0.13

416 คน

0.37

19. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไมไดเรียนตอและยังไม
มีงานทา ไดรับการฝึกอบรมดานอาชีพ
20. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อยางงายได
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานทาและมีรายได้)
21. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได

28. คนสูงอายุ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/
61,951 คน
ชุมชน หรือภาครัฐ
29. คนพิการ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน
5,204 คน
หรือภาครัฐ
30. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
112,572 คน
ประโยชนแของชุมชน
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๔๔
การสรุปสถานการณ์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
การพัฒนาทองถิ่นในปีที่ผานมา องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนไดดาเนินงานเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมุงเนนการพัฒนาที่
เป็นประโยชนแตอทองถิ่นและประชาชนเป็นสวนรวม ในอันที่จะสงเสริมศักยภาพการพัฒนาทุกดานอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา
ตามความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัดลาพูน แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตรแ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน
2. ยุทธศาสตรแการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตยแ
3. ยุทธศาสตรแการพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเศรษฐกิจชุมชนสรางสรรคแ
จากการพัฒนาตามยุทธศาสตรแการพัฒนาทั้ง 3 ดาน องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน
ไดดาเนินการพัฒนาทองถิ่น โดยมุงเนนการสงเสริมศักยภาพของทองถิ่นทุกดาน ในอันที่เอื้อประโยชนแตอการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยูของประชาชน การสรางอาชีพและเพิ่มรายได การสงเสริมและอนุรักษแ
วัฒนธรรมทองถิ่นนาไปสูการพัฒนาสังคมและการทองเที่ยว
การยกระดับความสามารถในการพัฒนา
และสงเสริมศักยภาพของบุคคล ทั้งทางดานการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุขและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางตอเนื่องและเป็นรูปธรรม
อยางไรก็ตาม การพัฒนาในรอบปีที่ผานมาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน มีขอจากัด
เกี่ยวกับการพัฒนาเชิงพื้นที่และระยะเวลาดาเนินการ เนื่องจาก ตามประกาศคณะกร รมการการกระจายอานาจ
ใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง กาหนดอานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคแการ
บริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2546 ไดกาหนดใหองคแการบริหารสวนจังหวัดสามารถ
ดาเนินการพัฒนาทองถิ่นที่มีลักษณะเป็นภาพรวมของจังหวัด ที่มุงประโยชนแตอประชาชนและทองถิ่น
เป็นสวนรวม สงผลใหการพัฒนาทองถิ่นมีขอจากัดในการพัฒนา และการทับซอนเขตการปกครองขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัด ประกอบกับ โครงการที่มีลักษณะเป็นภาพรวมของจังหวัดสวนใหญ
จาเป็นตองใชระยะเวลาดาเนินการเป็นเวลานาน จึงสงผลใหการพัฒนาตามโครงการดาเนินการไมแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด ดวยขอจากัดของบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณแ และการจัดการ ซึ่งอาจ
เป็นอุปสรรคตอการพัฒนาทองถิ่นตอไป
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
นายกองคแการบริหารสวนจังหวัด
จังหวัดจังหวัด

สภาองคแการบริหารสวนจังหวัดลำพูน
จังหวัด

ปลัดองคแการบริหารสวนจังหวัด
จังหวัด
หนวยตรวจสอบภายใน
รองปลัดองคแการบริหารสวนจังหวัด
จังหวัด
สานักปลัดฯ

กองกิจการสภาฯ
กองชาง

กองการศึกษาฯ

กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพยแสิน

กองคลัง
กองการเจาหนาที่

องคแการบริหารสวนจังหวัด ลาพูน เป็นองคแกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งมีฐานะเป็น
นิติบุคคล โดยมีสภาองคแการบริหารสวนจังหวัด และคณะผูบริหารดาเนินการตามพระราชบัญญัติองคแการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 โดยมีองคแประกอบที่สาคัญ ดังนี้
- ฝ่ายบริหาร ประกอบดวย
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
จานวน 1 คน คือ นายนิรันดรแ ดานไพบูลยแ
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน จานวน 2 คน คือ
2.1.
นายกาธร เนตรผาบ รองนายกองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน คนที่ 1
2.2
นายมนู ศรีประสาท รองนายกองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน คนที่ 2
3. ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร จานวน
2 คน คือ
3.1
นายภานุพงศแ ไชยวรรณ
3.2 นายสุวรรณ หอยแกว
4. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน จานวน 3 คน คือ
4.1 นายนรินทรแ ฟูสุวรรณ
4.2
นายอนุชา ยะอนันตแ
4.3
นายผิน
มายาง
- ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบดวย
1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน จานวน 1 คน คือ นายทรงศักดิ์ วังธิยอง
2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนจานวน 2 คน คือ
2.1
นายเทิดทง เตจ฿ะพิงคแ รองประธานสภาองคแการบริหารสวนจังหวัคนที
ด ่1
2.2 นายสุรสิทธิ์ วงคแการณแ รองประธานสภาองคแการบริหารสวนจังหวัด คนที่ 2
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน จานวน 24 คน แบงออกตามอาเภอไดดังนี้
1. อาเภอเมืองลาพูน มีจานวน 8 คน ดังนี้
1. นายกัลป สะคาปัน ส
.อบจ.ลาพูน อาเภอเมืองลาพูน เขตเลือกตั้งที่ 1
2.
นายวัชระ เทพวรรณแ ส
.อบจ.ลาพูน อาเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 2
3.
นายกิติพัฒนแ ธนินภิตินันทแ ส .อบจ.ลาพูน อาเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 3
4.
นายสุทิพยแ ศรีพงษแ
ส.อบจ.ลาพูน อาเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 4
5.
นายชัยณรงคแ ภูพิสิฐ
ส.อบจ.ลาพูน อาเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 5
6.
นายสรเดช พยัคฆศักดิ์
ส.อบจ.ลาพูน อาเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 6
7.
นายสอน อิ่นแกว ส
.อบจ.ลาพูน อาเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 7
8.
นายยศ
ศรีวิชัย ส
.อบจ.ลาพูน อาเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 8
9. นายเขมชาติ สุคันธวงศแ ส .อบจ.ลาพูน อาเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 9
2. อาเภอป่าซาง มีจานวน 3 คน ดังนี้
1.
นายทรงศักดิ์ วังธิยอง ส
.อบจ.ลาพูน อาเภอปุาซาง
เขตเลือกตั้งที่ 1
2.
นายเอกพงษแ ทุนอินทรแ ส
.อบจ.ลาพูน อาเภอปุาซาง
เขตเลือกตั้งที่ 2
3.
นายบุญเลิศ อินบุรี ส
.อบจ.ลาพูน อาเภอปุาซาง เขตเลือกตั้งที่
3
3. อาเภอบ้านโฮ่ง มีจานวน 3 คน ดังนี้
1.
นายเจริญ มณีทอง ส
.อบจ.ลาพูน อาเภอบานโฮง เขตเลือกตั้งที่ 1
2.
นายสุรสิทธิ์ วงศแการณแ
ส.อบจ.ลาพูน อาเภอบานโฮง เขตเลือกตั้งที่ 2
3.
นายชุมพร ยะสินธุแ ส
.อบจ.ลาพูน อาเภอบานโฮง เขตเลือกตั้งที่ 3
4. อาเภอลี้ มีจานวน 4 คน ดังนี้
1.
นายประวิน อุประโจง ส
.อบจ.ลาพูน อาเภอลี้ เขตเลือกตั้งที่
1
2.
พ.ต.ท.สกล สีบานชื่น
ส.อบจ.ลาพูน อาเภอลี้ เขตเลือกตั้งที่
2
3.
วาที่รอยตรีวิศรุต อุตโพธิ์ ส .อบจ.ลาพูน อาเภอลี้ เขตเลือกตั้งที่
3
4.
นายอดุลยแ มโนรมยแชื่น ส .อบจ.ลาพูน อาเภอลี้ เขตเลือกตั้งที่
4
5. อาเภอบ้านธิ มีจานวน 1 คน ดังนี้
1.
นายธนวัฒนแ สิทธิใหญ ส
.อบจ.ลาพูน อาเภอบานธิ เขตเลือกตั้งที่
1
6. อาเภอแม่ทา มีจานวน 2 คน ดังนี้
1. นายเทิดธง เตจ฿ะพิงคแ ส
.อบจ.ลาพูน อาเภอแมทา
เขตเลือกตั้งที่ 1
2.
นายบัญญัติ กิติกาศ ส
.อบจ.ลาพูน อาเภอแมทา
เขตเลือกตั้งที่ 2
7. อาเภอทุ่งหัวช้าง มีจานวน 1 คน ดังนี้
1. นายสิทธิชัย มูลทา ส
.อบจ.ลาพูน อาเภอทุงหัวชาง เขตเลือกตั้งที่ 1
8. อาเภอเวียงหนองล่อง มีจานวน 1 คน ดังนี้
1.
นายคา กันทาดง
ส.อบจ.ลาพูน อาเภอเวียงหนองลอง เขตเลือกตั้ง 1
องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน มีนางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัดองคแการบริหารสวนจังหวัด
ลาพูน เป็นผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคแการบริหารสวนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจาขององคแการบริหารสวนจังหวัดรองจากนายกองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน มีรองปลัดจานวน 3 คน
ดังนี้
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1. นายนฤวุฒิ นิรุตติพงศแ
2. นางศิริลักษณแ เสนะสุทธิพันธุแ
3. นางสุดสงวน จักรแคา

รองปลัดองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน คนที่ 1
รองปลัดองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน คนที่ 2
รองปลัดองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน คนที่ 3

มีบุคลากร จานวนทั้งสิ้น 307 คน (ขอมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559) ดังนี้
- ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา จานวน
- ลูกจางประจา
จานวน
- พนักงานจาง จานวน 1

145 คน
9 คน
58 คน

2. การแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน แบ่งเป็น 8 ส่วนราชการ โดยมี
1. นาย
ประสิทธิ์ แสงอินทรแ หัวหนาสานักปลัด ฯ
2. นายสุพจนแ
สุทธิจิระพันธแ
ผูอานวยการกองกิจการสภาฯ
3. นายสมชัย
สุคัมภีรแ
ผูอานวยการกองแผนและงบประมาณ
4. นางสาวศิริรัตนแ จาเรียง ผูอานวยการกองคลัง
5. นายนรวัตมแ
ตอพิทักษแพงษแ
ผูอานวยการกองชาง
6. นายสมพร
เตชะอุ฿ด
ผูอานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
7. นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ
ผูอ านวยการกองพัสดุและทรัพยแสิน
8. ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี ผูอานวยการกองการเจาหนาที่
นอกจากนั้น ปัจจุบัน องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน มี สถานศึกษาที่อยูในความ
รับผิดชอบ จานวน 4 แหง ดังนี้
1. โรงเรียนนาทรายวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งอยู หมูที่ 16 ตาบลนาทราย
อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน มีพื้นที่ จานวน 56 ไร 17 ตารางวา มีบุคลากรจานวน 39 คน มีนักเรียนจานวน
368 คน มีอาคารโดยรวมจานวน 11 หลัง ปัจจุบันเปิดทาการสอน 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. โรงเรียนบานปุาปวย เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งอยูหมูที่ 3 ตาบลบานโฮง อาเภอบาน
โฮง จังหวัดลาพูน มีพื้นที่ จานวน 13 ไร มีบุคลากรจานวน 12 คน มีนักเรียนจานวน 1 75 คน มีอาคาร
โดยรวมจานวน 7 หลัง ปัจจุบันเปิดทาการสอนตั้งแตระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
3. โรงเรียนบานปุาแป เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยูหมูที่ 7 ตาบลปุาพลู
อาเภอบานโฮง จังหวัดลาพูน มีพื้นที่ จานวน 7 ไร มีบุคลากรจานวน 5 คน มีนักเรียนจานวน 19 คน
มีอาคารโดยรวมจานวน 11 หลัง ปัจจุบันเปิดทาการสอนตั้งแตระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ เปิดสอนจานวน 2 สาขา คือ สาขาชางยนตแ และสาขา
คอมพิวเตอรแธุรกิจ มีบุคลากรจานวน 17 คน มีนักเรียนจานวน 269 คน
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3. ด้านการเงินการคลัง
สถานะ การคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558
รายรับ
รับจริง
ประมาณการ
รับจริง ปี 2558
ประมาณการ
1 ต.ค.57-30ก.ย. 58
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ก.

รายได้ภาษีอากร

1.หมวดภาษีอากร(ยอดรวม)
1.1 ภาษีน้ามัน
1.2 ภาษียาสูบ

22,120,013.16
3,436,74.96
18,683,272.20

21,000,000.00
3,000,000.00
18,000,000.00

21,090,575.38
3,794,188.
17,296,387.38

21,400,000.00
3,400,000.00
18,000,000.00

2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
และใบอนุญาต(ยอดรวม)
2.1 คาธรรมเนียมโรงแรม
2.2 คาธรรมเนียมใบอนุญาตใช
ที่ดินของรัฐ
2.3 คาธรรมเนียมรับสมัครสอบ
พนง.จาง
2.4 คาปรับการผิดสัญญา
2.5 คาปรับอื่น
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
(ยอดรวม)
3.1 คาเชาที่ดิน
3.2 คาเชาหรือคาบริการ
สถานที่
3.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
3.4 ดอกเบี้ยเงินฝาก กสอ.

1,713,285.77

583,000.00

2,282,232.88

762,800.00

717,627.65
2,744.00

550,000
3,000.00

788,754.88
-

650,000.00
-

68,400.00

-

50,100.00

41,000.00

924,469.12

30,000.00

71,800.00

11,316,334.19

10,692,000.00

1,443,304.00
74.00
12,368,349.27

13,099,600.00

115,131.00
371,878.00

120,000.00
1,182,000.00

120,888.00
1,327,188.00

126,000.00
1,193,000.00

10,311,104.98
518,220.21

8,960,000.00
430,000.00

10,511,644.60
408,628.67

11,080,600.00
700,000.00

646,323.00

547,000.00

528,319.00

604,600.00

60,280.00
43,523.00
888,000.00

547,000.00
10,000.00

9.00
525,000.00
3,310.00
57,000.00

600,000.00
4,600.00
10,000.00

888,000.00
272,753,982.74
92,057,529.26

10,000.00
272,668,000.00
92,000,000.00

57,000.00
259,640,547.41
93,148,582.84

10,000.00
271,708,000.00
92,482,000.00

52,289,358.68

53,400,000.00

46,639,783.78

52,000,000.00

3,770,799.14
124,636,295.66

3,268,000.00
124,000,000.00

3,282,332.48
116,569,848.39

3,726,000.00
123,500,000.00

4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (ยอด
รวม)
4.1 เงินที่มีผูอุทิศให
4.2 คาขายแบบแปลน
4.3 รายไดเบ็ดเตล็ด อื่นๆ
5.หมวดรายได้จากทุน (ยอด
รวม)
5.1 คาขายทอดตลาดทรัพยแสิน
6.หมวดภาษีจัดสรร
6.1 ภาษีมูลคาเพิ่ม (ตาม พรบ.
กาหนดแผนฯ)
6.2 ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวล
รัษฎากร (ม.62)
6.3 คาภาคหลวงแร
6.4 ภาษีและคาธรรมเนียม
รถยนตแหรือลอเลื่อน

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๔๙
สถานะ การคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2559 (ต่อ)
รายรับ
ค.เงินช่วยเหลือ (ยอดรวม)
1.หมวดเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
สาหรับดาเนินการตามอานาจ
หนาที่และภารกิจถายโอน –
เลือกทา
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป –
กาหนดวัตถุประสงคแ
รวม

รับจริง ปี 2558
1 ต.ค.57 – 30ก.ย. 58

รับจริง
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

76425,730.00

74,500,000.00

76,338,417.00

72,415,000.00

76,425,730.00

745,000,000.00

76,338,417.00

72,415,000.00

358863,668.86

380,000,000.00

372,305,440.94

380,000,000.00

4. เครื่องมือและอุปกรณ์
องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน ไดจัดชุดบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดลาพูน ออกเป็น 3 ชุด
ประกอบดวย
ชุดที่ 1 (รับผิดชอบในอาเภอทุงหัวชาง และอาเภอลี้)
ที่
เครื่องจักร
1
รถตรวจการณแ
2
รถบรรทุกเททาย
3
รถบรรทุกน้า
4
รถขุดตีนตะขาบ
5
รถมอเตอรแเกรดเดอรแ
6
รถบริการน้ามันเชื้อเพลิง
7
รถบดลอเหล็ก

จานวน/คัน
1
3
1
1
1
1
1

ชุดที่ 2 (รับผิดชอบในอาเภอบานโฮง, อาเภอเวียงหนองลอง และอาเภอปุาซาง)
ที่
เครื่องจักร
จานวน/คัน
1
รถตรวจการณแ
1
2
รถมอเตอรแเกรดเดอรแ
1
3
รถขุดตีนตะขาบ
1
4
รถบดลอเหล็ก
1
5
รถแทรกเตอรแ
1
6
รถบรรทุกน้า
1
7
รถบรรทุกเททาย
3

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๕๐
ชุดที่ 3 (รับผิดชอบในอาเภอเมืองลาพูน, อาเภอบานธิ และอาเภอแมทา)
ที่
เครื่องจักร
จานวน/คัน
1
รถบริการน้ามันเชื้อเพลิง
1
2
รถมอเตอรแเกรดเดอรแ
1
3
รถขุดตีนตะขาบ
1
4
รถบดลอเหล็ก
1
5
รถบรรทุกน้า
1
6
รถบรรทุกเททาย
3
ชุดขนสงเครื่องจักรกล
ที่
เครื่องจักร
1
รถบรรทุกเทเลอรแ

จานวน/คัน
1

ชุดขุดเจาะน้าบาดาล
ที่
เครื่องจักร
1
รถบริการน้ามันเชื้อเพลิง
2
รถบรรทุกเครื่องเจาะ
3
รถบรรทุกเครื่องอัดอากาศ
4
รถบรรทุกน้า
5
รถบรรทุกเททาย
6
รถบรรทุกอุปกรณแเครื่องเจาะน้า
7
รถสารวจ – ทดสอบหาปริมาณน้า
8
รถสารวจ – ทดสอบหาแหลงน้า
ที่มา : กองชาง องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน 29 เมษายน 2559

จานวน/คัน
1
3
2
2
1
1
1
1

สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
ทาการวิเคราะหแประเด็นอันเป็นปัจจัยภายใน ( Internal Factors) ที่เป็นจุดแข็ง( Strength) และ
จุดออน (Weakness) และประเด็นที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่เป็นโอกาส (Opportunity)
และภาวะคุกคาม (Threat) ตามรายละเอียดดังนี้
ปัจจัยภายใน (Internal Environment) ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัดลาพูน
จุดแข็ง (Strength) ของจังหวัดลาพูน
จุดอ่อน (Weakness)ของจังหวัดลาพูน
ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 เป็นจังหวัดหนึ่งในแถบภาคเหนือตอนบนที่มี
 เป็นจังหวัดที่ขาดการบริหารจัดการที่ดี ใน
ความสาคัญทางประวัติศาสตรแ และมีขนบธรรมเนียม ดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ โดยบางแหงยังไมไดขุด
ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาทองถิ่น ที่มี
แตง และบางแหงยังไมไดบูรณะซอมแซม และยังอยู
เอกลักษณแและทรงคุณคา โดยมีโครงสรางขอ งขนบ- กระจัดกระจาย นอกจากนี้ยังมีบางสวนที่อยูในความ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นที่เขมแข็งสืบทอดมาอยาง ครอบครองของเอกชน จึงทาใหไมสามารถใชเป็นจุด
ตอเนื่องยาวนานถึง 1,400 ปี มีศักยภาพที่จะพัฒนา ดึงดูดนักทองเที่ยวได
เพื่อเป็นมรดกโลก
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๕๑
ปัจจัยภายใน (Internal Environment) ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัดลาพูน
จุดแข็ง (Strength) ของจังหวัดลาพูน
จุดอ่อน (Weakness)ของจังหวัดลาพูน
 มีความหลากหลายทางชาติพันธุแ ซึ่งกอให
 ไมมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เกิดเป็นความงดงามที่มีเอกลักษณแในความ หลาก ภายในจังหวัด
หลายทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น
 ขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินการ
 มีงานศิลปะที่สวยงามเป็นเอกลักษณแเฉพาะที่ สงเสริมดานการศึกษาและดานการกีฬาอยางทั่วถึง
สืบทอดมาอยางยาวนาน อาทิเชน งานผาฝูายทอมือ
 ปัญหาในดานตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เชน
งานแกะสลักไม งานจักสาน
ปัญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน ปัญหาดาน
สุขภาพจิตเกี่ยวกับการฆาตัวตายของประชาชน
 มีแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีความ
งามทางศิลปะมากมาย
ขาดการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นอยาง
ตอเนื่อง
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจาก
ประชาชนสวนใหญไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมี
รายได มีงานทา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 มติรวมกันขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นใน
 ประชาชนยังขาดจิตสานึกในการปูองกันและ
จังหวัดลาพูน ที่จะใหองคแการบริหารสวนจังหวัด
แกไขปัญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลาพูน เป็นองคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด ขาดความรวมมืออยางจริงจังจากทุกภาคสวนที่
เป็นแกนนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
เกี่ยวของ
สิ่งแวดลอม
 เป็นเมืองที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูเป็น
 มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ ทั้ง จานวนมาก
ทรัพยากรปุาไม แหลงน้า และแรธาตุ ซึ่งเอื้อตอการ
ทาการเกษตร และการพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษแ
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารจัดการ
 องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน และ
 งบประมาณมีนอยและจากัด ตอการจัดหา
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ มีศักยภาพและ
เทคโนโลยีซึ่งมีราคาสูง
ความพรอมทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีในการพัฒนา
 ไมมีระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาในทองถิ่น
ระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพัฒนาให ที่เป็นปัจจุบัน ขาดการพัฒนาอยางจริงจัง ทาใหการ
เป็นศูนยแขอมูลเพื่อการพัฒนาทองถิ่นได
พัฒนาทองถิ่นในภาพรวมขาดเอกภาพ ไมเป็นไปใน
 ผูบริหารระดับสูง มีวิสัยทัศนแกวางไกลในการ ทิศทางเดียวกันอีกทั้งทาใหสิ้นเปลืองทรัพยากรในการ
ทางาน โดยใหความสาคัญกับกระบวนการมีสวนรวม พัฒนาไปเป็นจานวนมาก
ของชุมชนในทุกๆ ดาน พรอมทั้งมีการดาเนินงานที่มี
 องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ขาดความ
การการบูรณาการการทางานรวมกันระหวางภาครัฐ รวมมือในการพัฒนาฐานขอมูลและบูรณาการในการ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
พัฒนาทองถิ่นอยางจริงจัง อีกทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของ
 ดวยสภาพทางภูมิศาสตรแของจังหวัดลาพูน ขาดการพัฒนาอยางเป็นระบบและตอเนื่อง
ซึ่งมีขนาดพื้นที่ของจังหวัดไมมากนัก ทาใหการ
 การเปลี่ยนแปลงผูบริหารที่บอยครั้ง สงผล
บริหารจัดการสามารถดาเนินการไดสะดวก รวดเร็ว กระทบตอการขาดความชัดเจนในการบริหารของ
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๕๒
ปัจจัยภายใน (Internal Environment) ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัดลาพูน
จุดแข็ง (Strength) ของจังหวัดลาพูน
จุดอ่อน (Weakness)ของจังหวัดลาพูน
และครอบคลุมทั่วถึง
องคแกร การขาดความตอเนื่องในการดาเนินงาน
รวมถึงการขาดความรูความเขาใจในแนวทางการ
ดาเนินงานที่แทจริงของบุคลากรภายในองคแกร
 ในการดาเนินงานขององคแกรหรือหนวยงาน
ราชการ ยังขาดในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบ
การดาเนินงาน และความโปรงใสจากภาคประชาชน
รวมถึงยังขาดในเรื่องของการประชาสัมพันธแขอมูล
ขาวสารตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง
 ขาดการจัดทาระบบฐานขอมูล ในการเก็บ
รวมรวมขอมูลทางสถิติ และขอมูลพื้นฐานตาง ๆ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ
 เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรที่สาคัญของ
 แรงงานภายในจังหวัด ยังขาดทักษะและฝีมือ
ภาคเหนือ โดยเฉพาะพืชผักเกษตรปลอดสารพิษ และ จึงตองนาเขาแรงงานจากภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะ
เป็นแหลงผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญหลายชนิด อาทิ ผูบริหารระดับสูงสวนใหญจะเป็นชาวตางชาติ
ลาไย กระเทียม หอมแดง พืชผักสวนครัว มันฝรั่ง
 อุตสาหกรรมสวนใหญเป็นอุตสาหกรรมเพื่อ
ขาวโพดออน
การสงออกรายไดสวนใหญจึงไมตกอยูในจังหวัด มี
 เป็นแหลงการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มี ขนาดพื้นที่จากัดไมเพียงพอรองรับการขยายตัวของ
ขนาดใหญในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาทิ ลาไยอบแหงของ
 ปัจจัยทุนดานเกษตรยังมีไมเพียงพอ อาทิ
ภาคเหนือตอนบน
แหลงน้า แหลงทุนเครื่องจักรกลการเกษตร ปุยเคมี
 ภาคเกษตรกรรมขาดการรวมตัว ทาใหไมมี
พลังตอรอง เกษตรกรสวนใหญไมมีความรู และขาด
โอกาสในการเพิ่ม ความรู ทักษะความชานาญ ทาให
ผลิตผลไมไดคุณภาพ และปริมาณผลผลิตตอไรยังอยู
ในเกณฑแต่ากวา มาตรฐาน
 พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมลาพูนยังมีขนาด
จากัด ไมเพียงพอตอการรองรับการขยายการผลิตตาม
ความตองการของภาคอุตสาหกรรมรวมทั้ง ปั จจัย
พื้นฐานบางอยางยังขาดประสิทธิภาพและไมเพียงพอ
อาทิ แรงงานฝีมือ และสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ
 ขาดแคลนจานวนแรงงานในภาคสวนธุรกิจ
ตางๆ ของจังหวัดในการรวมกลุมอาชีพของประชาชน
ยังขาดความรูความเขาใจในดานการผลิต การตลาด
และการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๕๓
ปัจจัยภายใน (Internal Environment) ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัดลาพูน
จุดแข็ง (Strength) ของจังหวัดลาพูน
จุดอ่อน (Weakness)ของจังหวัดลาพูน
ด้านการท่องเที่ยว
ด้านการท่องเที่ยว
 มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย
 แหลงทองเที่ยวยังขาดการพัฒนา เชน ถนน
โดยเฉพาะสถานที่ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และ ทางเขามีสภาพไมดี ขาดสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
โบราณสถาน มีแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ สวย สงเสริม ภาคการทองเที่ยวของจังหวัดขาดความ
งามหลายแหง เชน ดอยขุนตาล อุทยานแหงชาติ
เขมแข็ง ขาดการรวมกลุม ทาใหไมมีพลังตอรอง
แมปิง
ถูกครอบงาดวยทุนตางถิ่นจึงขาดความเป็นอิสระ
 แหลงโบราณสถานและโบราณวัตถุ มีสถานที่
ตั้งอยูหางไกลกัน ทาใหไมสะดวกตอการเยี่ยมชมใน
ระยะเวลาอันสั้น
ปัจจัยภายนอก (External Environment) ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัดลาพูน
โอกาส (Opportunity) ที่เอื้อต่อการพัฒนา
ภัยคุกคาม/ปัญหา (Threats) ที่เป็นอุปสรรคต่อ
จังหวัดลาพูน
การพัฒนาจังหวัดลาพูน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 นโยบายการพัฒนาดาน Logistic อยาง
 เป็นจังหวัดขนาดเล็ก และเป็นเมืองผานเขาสู
ตอเนื่อง ซึ่งมีเสนทางการพัฒนาที่พาดผานจังหวัด
เชียงใหม ที่ผานมาขาดการใหความสนใจจากรัฐบาล
ลาพูน เนื่องดวยศักยภาพของจังหวัดลาพูนในดาน
กลางพอสมควร ทาใหขาดการพัฒนาในหลาย ๆดาน
การขนสงและการคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงไดทั้ง เมื่อเทียบกับเมืองเชียงใหม
ทางบกและทางอากาศ จึงเป็นจังหวัดที่อยูใน
เปูาหมายของการลงทุนดานระบบ LOJISTIC ของ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหจังหวัดลาพูนเป็น  ไดรับงบประมาณจากรัฐบาลจานวนนอย ทา
เมืองสารสนเทศ โดยจะจัดตั้งใหเชียงใหมเป็น IT ใหการผลักดันสนับสนุนภาคการศึกษามีขอจากัด
CITY ทาใหลาพูนไดรับประโยชนแโดยตรง เพราะมี และเกิดความลาชากาวไมทันภาคการผลิต ทาใหตอง
อุตสาหกรรมที่ผลิตดาน IT อยูแลวสามารถตอยอด นาแรงงานที่จบการศึกษาจากตางภูมิภาคเขามา
และสามารถขยายใหเกิดการเรียนรูลงสูภาค
ทางานแทนอีกทั้งไมมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประชาชนไดงาย มีโครงขายทางการศึกษาสามารถ
เพื่อรองรับความตองการดานการศึกษาของ
เชื่อมตอกับเชียงใหมไดอยางสะดวก โดยผานทาง
ประชาชนในทองถิ่น
ระบบสารสนเทศ หรือโดยการจัดตั้งศูนยแแยกของ
 มีการเคลื่อนยายแรงงานจากตางถิ่น
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดลาพูน
 นโยบายในการสงเสริมดานการเขาถึงสวัสดิการ
ของประชาชน สงผลใหประชาชนสามารถเขาถึง
สวัสดิการในทุกๆ ดานไดเพิ่มมากขึ้น
 การพัฒนาดานเทคโนโลยีการสื่อสารในสังคม

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๕๔
ปัจจัยภายนอก (External Environment) ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัดลาพูน
โอกาส (Opportunity) ที่เอื้อต่อการพัฒนา
ภัยคุกคาม/ปัญหา (Threats) ที่เป็นอุปสรรคต่อ
จังหวัดลาพูน
การพัฒนาจังหวัดลาพูน
ปัจจุบัน เอื้อตอการนาไปใชเพื่อพัฒนาในดานตางๆ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ การถายทอดองคแ
ความรู และการเผยแพรขอมูล การประชาสัมพันธแ
ขาวสารตางๆ
 ภาครัฐมีการสงเสริมพัฒนาองคแความรูดานการ
รักษาพยาบาล ใหกับทองถิ่นชุมชนเพิ่มมากขึ้น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รัฐบาลไดใหความสาคัญดานการจัดการ
 ปัญหาทางการเมือง สงผลกระทบตอความ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเป็นอยางมาก
รวมมืออยางจริงจังของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใหไม
ตลอดจนมีนโยบายที่ชัดเจนในการปูองกันและแกไข เป็นไปตามที่กาหนดไว และการขาดจิตสานึกรวมใน
ปัญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การปูองกันและแกไขปัญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประชาชนในทองถิ่น
 ผลกระทบจากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั้งในดาน
การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรแฝง การเปลี่ยน
แปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชน และสภาพแวดลอม
ที่เสื่อมโทรมลง
 ภัยธรรมชาติที่กอใหเกิดความเสียหายตอ
ชีวิตและทรัพยแสินของประชาชน
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารจัดการ
 รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาลาพูนใน
 การมุงเนนพัฒนาเชียงใหมในฐานะเมืองเอก
ลักษณะเมืองคูขนาน(เมืองแฝดเชียงใหม-ลาพูน) ทา ทาใหลาพูนตองถูกลดฐานะเป็นเมืองรอง จึงทาใหมี
ใหลาพูนยังอยูในเปูาหมายในการไดรับการพัฒนา
ขอจากัดในแงการสนับสนุนดานงบประมาณ และ
เพียงแตอาจไมมากเทาจังหวัดเชียงใหม
บุคลากรที่มีคุณภาพและการดูแลจากรัฐบาล
 นโยบายในการกระจายอานาจ รวมถึงการ
 ระเบียบปฏิบัติราชการสงผลกระทบตอความ
จัดสรรงบประมาณจากสวนกลางลงสูทองถิ่น สงผล ลาชาในการดาเนินงาน
ใหการดาเนินงานดานการพัฒนาและแกไขปัญหา
 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยูบอยครั้ง
ตางๆ ในชุมชน ทองถิ่น สามารถดาเนินงานไดสะดวก สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการ
รวดเร็วและมีอิสระในการบริหารมากยิ่งขึ้น
บริหาร รวมถึงการแทรกแซงทางการเมืองที่สงผล
กระทบตอความขัดแยงทางการเมืองภายในพื้นที่
 ขาดการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ใหแกภาคประชาชนอยางทั่วถึง
 ขาดการสงเสริมความรูจากภาครัฐ ในดาน
การตลาดเกี่ยวกับการผลิตลาไย ซึ่งเป็นผลผลิตทาง
การเกษตรหลักของจังหวัดลาพูน
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๕๕
ปัจจัยภายนอก (External Environment) ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัดลาพูน
โอกาส (Opportunity) ที่เอื้อต่อการพัฒนา
ภัยคุกคาม/ปัญหา (Threats) ที่เป็นอุปสรรคต่อ
จังหวัดลาพูน
การพัฒนาจังหวัดลาพูน
 โครงการการพัฒนาของภาครัฐ ไมสามารถ
ตอบโจทยแปัญหาและความตองการของประชาชนได
อยางตรงจุด
 การพัฒนาหรือการใหการสนับสนุนของ
ภาครัฐ (สวนกลาง) ที่เนนเฉพาะในเขตเมืองใหญ ทั้ง
ในดานการจัดสรรงบประมาณ ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสง รวมถึงดานการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณแตางๆ
อาทิ อุปกรณแทางการศึกษา อุปกรณแทางการกีฬา
และ อุปกรณแทางเทคโนโลยี เป็นตน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ
 ลาพูน เป็นจังหวัดที่อยูในโครงการเมืองแฝด
 นโยบายในการเขาสูประชาคมอาเซียนของ
เชียงใหม – ลาพูน มีความรวมมือทางเศรษฐกิจตาม ประเทศไทย สงผลกระทบเชิงลบทางดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรแ 5 เชียง และความรวมมือของอนุภูมิภาค ในการเพิ่มคูแขงทางการตลาดสินคาเกษตร
ลุมน้าโขง มีผลิตผลที่เป็นความตองการตลาดตาง
 กลไกทางการตลาดดานราคาที่ยังคงถูก
ประเทศอยางมาก เชน ลาไยสด ลาไยอบแหง ซึ่งใน กาหนดโดยพอคาคนกลาง ทาใหเกษตรกรไมมีอานาจ
อนาคตอันใกลยังไมมีคูแขงขัน
ในการตอรอง
 รัฐบาลมีโครงการขยายโครงขายคมนาคมทั้ง
ทางบก รถไฟ และทางอากาศ ทาใหภาคธุรกิจของ
ภาคเหนือตอนบนมีโอกาสในการขยายฐานตลาด
ไดมากขึ้น สงผลตอการลงทุนเพิ่มตามมา
 นโยบายในการเขาสูประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย สงผลกระทบในเชิงบวกตอการพัฒนาทั้ง
ดานเศรษฐกิจ (ภาคเกษตรกรรม แล ะภาคอุตสาห กรรม) ดานสังคม และดานการทองเที่ยว
 ความตองการของตางประเทศ ตอการผลิต
สินคาเกษตรในจังหวัดลาพูน
 จังหวัดลาพูนเป็นพื้นที่เปูาหมายในการ
เคลื่อนยายนิคมอุตสาหกรรมจากภูมิภาคอื่นๆ
ด้านการท่องเที่ยว
ด้านการท่องเที่ยว
 โครงการเมืองแฝดเชียงใหม – ลาพูน
 อยูใกลเมืองใหญที่มีความเจริญอยางมาก
โครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตรแ ทางเศรษฐกิจสงผลตอทัศนคติของประชาชนทั่วไป
5 เชียง โครงการความรวมมือของอนุภูมิภาค ลุมน้า และนักทองเที่ยวไมมาเที่ยวในจังหวัดลาพูนประกอบ
โขง และโครงการอื่น ๆ
กับขาดการดูแลพัฒนาและปรับปรุง พัฒนาสถานที่
ทองเที่ยวอยางเป็นระบบ
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๕๖
ปัจจัยภายนอก (External Environment) ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัดลาพูน
โอกาส (Opportunity) ที่เอื้อต่อการพัฒนา
ภัยคุกคาม/ปัญหา (Threats) ที่เป็นอุปสรรคต่อ
จังหวัดลาพูน
การพัฒนาจังหวัดลาพูน
 นโยบายในการสงเสริมดานการทองเที่ยว
 ทัศนคติของประชาชนโดยทั่วไปที่มอง
และพัฒนาแหลงทองเที่ยว ประกอบกับกระแสการ
จังหวัดลาพูนวาเป็นเพียงแค เมืองผาน จึงไมให
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษแ สงผลตอ
ความสาคัญ
จังหวัดลาพูนในการพัฒนาดานการทองเที่ยว เพื่อ
กระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด และเพื่ออนุรักษแฟื้นฟู
แหลงทองเที่ยว รวมถึงเพื่อสืบสานประเพณีวัฒน ธรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมกันสืบไป
 การเป็นเมืองผานของนักทองเที่ยวในการจะ
เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม เป็นโอกาสในการดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเขามาแวะพักและเที่ยวชมสถานที่
ทองเที่ยวในจังหวัดลาพูนไดเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ จากขอจากัดและอุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นเบื้องตนองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน
ไดศึกษาแนวทางและการแกไข เพื่อนาไปสูการพัฒนาที่จะเป็นประโยชนแตอประชาชนและทองถิ่นเป็นสวนรวม
โดยการประสานการดาเนินงานพัฒนารวมกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัด หรือสวนราชการอื่น
ที่มีความสามารถดาเนินการในการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหทองถิ่น
ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนารวมกันเชิงบูรณาการ เพื่อจะนาไปสูสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนา ในอันที่
จะเอื้อตอการตรวจติดตามและประเมินผลการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ

2.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนไดจัดทาแผนยุทธศาสตรแ
การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.255 9 - 2561 โดยมียุทธศาสตรแการพัฒนา 8 ยุทธศาสตรแรวม 24
แนวทางการพัฒนา ประกอบดวยแผนงาน/โครงการ จานวนรวม 266 โครงการ และกาหนดงบประมาณที่จะ
ใชจายในการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น
533 ,042 ,480.-บาท (ห ารอย สามสิบสาม ลาน สี่ หมื่น สอง พัน
สี่รอยแปดสิบบาทถวน)
เมื่อวิเคราะหแสัดสวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีแยกรายยุทธศาสตรแ เพื่อประเมินระดับ
การตอบสนองปัญหาและความตองการของชุมชน ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการบริหารราชการแผนดิน และยุทธศาสตรแการพัฒนาจังหวัด จะเห็นไดวา องคแการบริหารสวนจังหวัด
ลาพูนใหความสาคัญกับการผลักดันหรือขับเคลื่อนการพัฒนาในยุทธศาสตรแที่ 8 (
ยุทธศาสตรแการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สูงที่สุด โดยไดตั้งงบประมาณรายจายไวสูงถึงรอยละ
32.24 % ของงบประมาณปีงบประมาณ 255
9 ขณะที่ยุทธศาสตรแที่ 7 (ยุทธศาสตรแการพัฒนา
ดานสาธารณสุข และการเสริมสรางสุขภาพประชาชนบนฐานภูมิปัญญาทองถิ่น ) ไดรับความสาคัญในการ
ผลักดันหรือขับเคลื่อนพัฒนาต่าที่สุด โดยมีวงเงินงบประมาณที่ตั้งไวเพียงรอยละ 3.26% ของงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2559 (แผนภูมิที่ 1)
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๕๗
แผนภูมิ 1 สัดส่วนโครงสร้างงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปี 2559)
ยุทธศาสตรแที่
ยุทธศาสตรแที่
ยุทธศาสตรแที่

ยุทธศาสตรแที่
ยุทธศาสตรแที่

ยุทธศาสตรแที่
ยุทธศาสตรแที่

ยุทธศาสตรแที่

ที่มา : รายงานการประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กองแผนฯ)

แผนภูมิ 2 สัดส่วนโครงสร้างงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559
ยุทธศาสตรแที่
ยุทธศาสตรแที่
ยุทธศาสตรแที่
ยุทธศาสตรแที่

ยุทธศาสตรแที่

ยุทธศาสตรแที่

ยุทธศาสตรแที่

ยุทธศาสตรแที่

ที่มา : รายงานการประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กองแผนฯ)
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๕๘
สรุปผลสัมฤทธิ์การนาแผนสามปี (ปี 2559 – 2561) สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จานวนโครงการ
ลา
ดับ
1
2
3
4

5

6
7

8

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรแการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานสูเมืองทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน
ยุทธศาสตรแการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ เกษตรและการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานสังคม
และคุณภาพชีวิต บนฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน
ยุทธศาสตรแการพัฒนาดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
ชุมชน
ยุทธศาสตรแการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอมบนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานการ
ศึกษาและกีฬายกระดับสูสากล
ยุทธศาสตรแการพัฒนาดาน
สาธารณสุข และการเสริมสราง
สุขภาพประชาชนบนฐานภูมิ
ปัญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

แผนสามปี
(พ.ศ.
2559
-2561)

โครงการ
ประสาน
แผน

รวม

ข้อ
บัญญัติ
ปี
2559

โครงการ
ประสาน
แผนที่บรรจุ
ในข้อบัญญัติ

รวม

ร้อยละ

แผนสามปี
(พ.ศ.25592561)

โครงการประสาน
แผน

รวม

72

95

167

52

51

103

61.68

113,010,000

134,595,150

247,605,150

76,870,000 16,000,000

92,870,000

37.51

24

2

26

10

-

10

38.46

31,800,000

68,403,289

100,203,289

14,400,000

-

14,400,000

14.37

25

-

25

24

-

24

96.00

21,124,000

21,124,000

22,034,200

-

22,034,200

104.31

36

5

41

29

-

29

70.73

26,240,000

71,650,000

97,980,000

20,389,000

-

20,389,000

20.83

15

9

24

3

-

3

12.50

81,900,000

61,506,323

143,406,323

1,300,000

-

1,300,000

0.91

31

1

32

24

-

24

75.00

69,730,000

7,290,000

77,020,000

32,825,800

-

32,825,800

42.62

11

-

11

4

-

4

36.36

17,400,000

-

17,400,000

3,500,000

-

3,500,000

20.11

52

-

52

49

-

49

94.23

171,838,480

-

171,838,480

192,681,000

-

192,681,000

33.28

266

112

378

195

51

246

65.08

533,042,480

343,444,762

876,487,242

364,000,000

16,000,000

380,000,000

71.29

-

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

ข้อบัญญัติปี
2559

โครงการ
ประสานแผนที่
บรรจุใน
ข้อบัญญัติ

รวม

ร้อยละ

๕๙
ขอมูลแผนการใชจายงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีขององคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน
เมื่อเรียงลาดับตามจานวนและสัดสวนงบประมาณของแตละยุทธศาสตรแ จะเป็นดังนี้
 ลาดับที่ 1 : ยุทธศาสตรแที่ 8 (ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) จานวนงบประมาณ 171,838,480.-บาท คิดเป็นรอยละ 32.24
 ลาดับที่ 2 : ยุทธศาสตรแที่ 1 (ยุทธศาสตรแการพัฒนาดาน โครงสรางพื้นฐานสูเมืองทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน) จานวนงบประมาณ 113,010,000.- บาท คิดเป็นรอยละ 21.20
 ลาดับที่ 3: ยุทธศาสตรแที่ 5 (ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ) จานวนงบประมาณ 81,900 ,000.- บาท คิดเป็นรอยละ
15.36
 ลาดับที่ 4: ยุทธศาสตรแที่ 6 (ยุทธศาสตรแการพัฒนาดาน การศึกษาและกีฬายกระดับสูสากล )
จานวนงบประมาณ 69,730,000.- บาท คิดเป็นรอยละ 13.08
 ลาดับที่ 5: ยุทธศาสตรแที่ 2 (ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตร และการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชน) จานวนงบประมาณ 31,800,000.- บาท คิดเป็นรอยละ 5.97
 ลาดับที่ 6: ยุทธศาสตรแที่ 4 (ยุทธศาสตรแการพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ทองถิ่นและวัฒนะธรรมชุมชน ) จานวนงบประมาณ 26,240,000.- บาท คิดเป็นรอยละ
4.92
 ลาดับที่ 7 : ยุทธศาสตรแที่ 3 (ยุทธศาสตรแการพัฒนาดาน สังคมและคุณภาพชีวิต บนฐานทุน
ทางวัฒธรรมชุมชน) จานวนงบประมาณ 21,124,000.- บาท คิดเป็นรอยละ 3.96
 ลาดับที่ 8: ยุทธศาสตรแที่ 7 (ยุทธศาสตรแแการพัฒนาดาน สาธารณสุข และการเสริมสรางสุขภาพ
ประชาชนบนฐานภูมิปัญญาทองถิ่น) จานวนงบประมาณ 17,400,000.- บาท คิดเป็นรอยละ
3.26
ผลการวิเคราะหแ การดาเนินงาน ตามแผนพัฒนาสามปี แยกโดยเทียบเคียงกับนโยบาย
และเปูาหมายยุทธศาสตรแการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรแการพัฒนา
จังหวัดลาพูน และนโยบายของนายกองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน ที่แถลงตอสภาองคแการบริหารสวนจังหวัด
ลาพูน องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน ใหความสาคัญในการพัฒนาทองถิ่นจังหวัดลาพูน จะเห็นไดจาก
ในแผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 ไดตั้งงบประมาณในยุทธศาสตรแที่ 8
การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นรอยละ 32.24 โดยเฉพาะใน
ประเด็น
แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทางานและการใหบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได
คิดเป็นรอยละ 55.77
เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์การนาแผนพัฒนาสามปีไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดทาเป็นขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบวามีการจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนาสามปีไปสู
ขอบัญญัติฯ คิดเป็นรอยละ 71.29 (งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เฉพาะปี 2559
งบประมาณรวม 533,042,480.-บาท และงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งไว 380,000,000 บาท

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๖๐
ในการดาเนินงาน สภาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน ไดพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
เพื่อดาเนิ นโครงการพัฒนาปีงบประมาณ 255 9 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.255 9 - 2561 โดยไดประกาศใช
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 เมื่อวันที่ 30 กั นยายน 2558 ในวงเงิน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3 80,000,000 (สามรอย แปดสิบลานบาทถวน) แยกเป็นงบประมาณดาเนินงาน
ตามแผนงานตาง ๆ รวม 11 แผน ดังนี้
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 แผนงานการศึกษา
 แผนงานสาธารณสุข
 แผนงานสังคมสงเคราะหแ
 แผนงานเคหะชุมชน
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 แผนงานการเกษตร
 แผนงบกลาง
งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ ตาม ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 255 9 เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนา วาจะสามารถสรางประสิทธิผล
การพัฒนาในดานใดหรือแผนงานใดได สัดสวนของงบประมาณที่จัดสรรตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ชวยชี้ใหเห็นประสิทธิผลของการพัฒนา ที่จะเกิดขึ้นวามีความ
สอดคลองกับนโยบาย เปูาหมาย ยุทธศาสตรแการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนยุทธศาสตรแการพัฒนาจังหวัดลาพูนหรือไม เพียงใด
เมื่อเรียงลาดับจานวน และสัดสวนงบประมาณของแผนงานตางๆ ทั้ง 11 แผน เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของการดาเนินงานที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 จะเห็นไดวางานบริหารงานทั่วไป
จะสามารถสรางประสิทธิผลไดมากที่สุด เนื่องจากเป็นแผนงานที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณสูงที่สุด
คือ รอยละ 26.86 ของงบประมาณตามขอบัญญัติฯ จะเห็นไดวา ลาดับความสาคัญของการจัดสรรงบประมาณ
ตามขอบัญญัติฯ มีความสอดคลอง และเป็นไปในทิศทางเดียวกับลาดับความสาคัญของแผนยุทธศาสตรแ
การพัฒนา (ซึ่งใหความสาคัญกับ ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานการบริหารจัดการฯ)
แยกตามแผนการใชจาย
งบประมาณ จะเห็นไดวาการดาเนินงานโครงการพัฒนา นาจะเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคแและเปูาหมาย
ของแผนงาน/โครงการ

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๖๑
ตารางที่ 27 จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 (ปี ๒๕๕9)
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สู่เมืองทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดทาผังเมืองรวม
1.2 แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหลงน้า
ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.3 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม และขนสง
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและ
การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชุมชน
2.1 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑแ และ
ของดีเมืองลาพูน
2.2 แนวทางการสงเสริมและพัฒนา การเกษตรและ
พัฒนาอาชีพ แกประชาชน
2.3 แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวทั้งระบบ
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชนและ
คุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
ปูองกัน และแกไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม
3.3 แนวทางการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนและการปูองกันการทุจริต
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน
4.1 แนวทางการอนุรักษแ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพรทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น
4.2 แนวทางการสงเสริมศาสนา ศีลธรรม คุณธรรม
และจริยธรรม
4.3 แนวทางการอนุรักษแ และพัฒนาแหลง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่สาคัญ
รวม
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

โครงการ
จานวน ร้อยละ

งบประมาณ
จานวน
ร้อยละ

1
39

0.38
14.66

3,000,000
57,264,000

0.56
10.74

32
72

12.03 52,746,000
9.90
27.07 113,010,000 21.20

8

3.01

14,600,000

2.74

5

1.88

3,800,000

0.71

11
๒4

4.14
9.02

13,400,000
31,800,000

2.51
5.97

10

3.76

๕,900,000

1.11

9

๓.38

6,924,000

1.30

6

2.26

8,300,000

1.56

25

9.40

21,124,000

3.96

24

9.02

18,890,000

3.54

10

3.76

6,050,000

1.13

2

0.75

1,300,000

0.24

36

13.53

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

26,240,000

4.92

๖๒
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมบนความหลากหลายทางชีวภาพ
5.1 แนวทางการฟื้นฟู อนุรักษแ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5.2 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งพลังงาน
ทดแทน
5.3 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่ง
ปฏิกูล และน้าเสียในชุมชน
รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา
ยกระดับสู่สากล
6.1 แนวทางการสงเสริมการพัฒนาการศึกษาเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน
6.2 แนวทางการสงเสริมสถานศึกษาใหเป็นฐานแหง
การพัฒนา
6.3 แนวทางการสนับสนุน และสงเสริมกีฬา และ
นันทนาการในทองถิ่น
รวม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการ
เสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพ
ทั้งระบบ
7.2 แนวทางการเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมใน
การดูแลสุขภาพประชาชน
7.3 แนวทางการสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข
รวม
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.1 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานองคแกร ตามหลักธรรมาภิบาล
8.2 แนวทางการพัฒนาจัดทาระบบฐานขอมูลทองถิ่น
8.3 แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทางาน
และการใหบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว โปรงใส
ตรวจสอบได
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

โครงการ
จานวน ร้อยละ

งบประมาณ
จานวน
ร้อยละ

7

๒.63

23,500,000

4.41

4

1.50

4,500,000

๐.84

4

๑.50

15

5.64

43,900,000 1๐.11
81,900,000 15.36

13

4.89

39,25๐,000

7.36

6

2.26

21,150,000

3.97

12

4.51

9,330,000

1.75

31

11.65

3

1.13

11,500,000

2.16

5

1.88

2,900,000

0.54

3

1.13

3,000,000

0.56

11

๔.14

69,730,000 13.08

๑7,400,000

3.26

๑9

7.14

32,700,000

6.13

4

1.50

2,450,000

0.46

29

10.90
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136,688,000 25.64

๖๓
โครงการ
จานวน ร้อยละ
รวม
52
19.55
รวมทั้งสิ้น
266
100
ที่มา องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕8)
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

งบประมาณ
จานวน
ร้อยละ
171,838,480 32.24
533,042,480 100

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสัดสวนงบประมาณตามขอบัญญัติฯ แยกตามแผนการใชจายงบประมาณ
จะเห็นไดวา การดาเนินงานโครงการพัฒนานาจะเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคแและเปูาหมายของแผนงาน/
โครงการ เนื่องจากมีสัดสวนของงบดาเนินงานที่สูงถึงรอยละ 26.86 ของงบประมาณทั้งหมดตามขอบัญญัติฯ
ตารางที่ 28 แสดงลาดับสัดส่วนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 แยกรายแผนงาน
จานวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)
บริหารงานทั่วไป
102,055,580
อุตสาหกรรมและการโยธา
86,236,760
การศึกษา
56,391,360
งบกลาง
29,540,300
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
21,246,8๐0
เคหะและชุมชน
54,770,๐00
สรางความเขมแข็งของชุมชน
8,259,200
สาธารณสุข
1,5๐0,000
สังคมสงเคราะหแ
800,000
รักษาความสงบภายใน
12,30๐,000
การเกษตร
6,900,000
รวม
380,000,000
ที่มา: องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕58)
แผนงาน

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

ร้อยละ
26.86
22.69
14.84
7.77
5.59
14.41
2.17
0.39
๐.21
3.24
1.82
100.00

๖๔
ตารางที่ 29 แสดงสัดส่วนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 แยกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงาน

งบบุคลากร

งบ
ดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงิน
อุดหนุน

งบกลาง

งบรายจ่าย
อื่นๆ

รวม

บริหารงานทั่วไป

42,794,780

57,514,000

1,496,800

0

0

250,000

102,055,580

รักษาความสงบ
ภายใน

0

2,800,000

9,500,๐๐๐

0

0

0

12,300,000

การศึกษา

30,806,360

19,889,0๐0

๐

5,696,000

0

0

56,391,360

สาธารณสุข

0

1,500,000

0

0

0

0

1,5๐0,000

สังคมสงเคราะห์

0

7๐๐,000

0

10๐,000

0

0

80๐,000

เคหะชุมชน

0

18,300,000

20,47๐,000

16,000,๐00

0

0

54,770,๐00

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

0

8,259,200

0

0

0

0

8,259,000

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

0

19,646,800

๑,600,๐๐0

0

0

0

21,246,8๐0

๒3,850,760

55,836,๐00

6,550,๐00

0

0

0

86,236,760

การเกษตร

0

1,9๐0,000

5,00๐,๐๐๐

0

0

0

6,900,000

งบกลาง

0

0

0

0

29,540,300

0

29,540,300

รวม

97,451,900

186,345,0๐0

44,616,8๐0

21,796,๐00

29,540,300

250,000

380,000,000

ร้อยละ

25.65

49.04

11.74

5.74

7.77

0.07

100.00

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ที่มา: องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน, 2559

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

๖๕

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน รวมกับศูนยแนวัตกรรมและการจัดการความรู วิทยาลัย
ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดาเนินการประเมินแผนยุทธศาสตรแการพัฒนาขององคแการ
บริหารสวนจังหวัดลาพูนครั้งนี้ ไดประยุกตแใชแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการประเมินบริการสาธารณะตามหลัก
คุณคาที่ดีที่สุด (Best Value) เพื่อนามาใชเป็นเกณฑแในการกาหนดคุณลักษณะของตัวชี้วัด ตัวแบบการวิเคราะหแผู
มีสวนไดสวนเสียในการกาหนดประเด็นในการกาหนดตัวชี้วัด ตัวแบบคุณภาพของสหภาพยุโรป
(European
Framework Quality Management Model: EFQM model) และหลักการของตารางลิขิตสมดุล( Balance
Scored Card)
ซึ่งผลการศึกษา พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจหรือตองการใหองคแการ
บริหารสวนจังหวัดลาพูน ดาเนินการ
หรือใหความสาคัญกับยุทธศาสตรแดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทองถิ่น มากที่สุด รองลงมา คือ ดานสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพ, ดานโครงสรางพื้นฐาน
และดานเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเที่ยว ตามลาดับ ดังนี้
ภาพรวมความพึงพอใจ/ความต้องการของประชาชนในแต่ละยุทธศาสตร์
ประเด็น
จานวนคน
ดานโครงสรางพื้นฐาน
133
ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น
174
ดานเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเที่ยว
106
ดานสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพ
172
ดานสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
61
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
56
ดานการศึกษาและกีฬา
78
ดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20
สรุป
800

ร้อยละ
16.63
21.75
13.25
21.50
7.63
7.00
9.75
2.50
100.00

นอกจากนี้ทั้ง 8 อาเภอ ของจังหวัดลาพูนตองการใหองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน ดาเนินการหรือให
ความสาคัญกับยุทธศาสตรแดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น ในสามอันดับแรกในพื้นที่ของตน
เปรียบเทียบความพอใจ/ความต้องการของประชาชนต่อยุทธศาสตร์ต่างๆสามอันดับแรก ของแต่ละอาเภอ
อาเภอ
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อาเภอเมือง
อาเภอปุาซาง
อาเภอแมทา
อาเภอบานธิ
อาเภอลี้

ดานสาธารณสุขและ
การเสริมสรางสุขภาพ
ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทองถิ่น
ดานโครงสรางพื้นฐาน

ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทองถิ่น
ดานสาธารณสุขและ
การเสริมสรางสุขภาพ
ดานสาธารณสุขและ
การเสริมสรางสุขภาพ
ดานสาธารณสุขและ
ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
การเสริมสรางสุขภาพ
และภูมิปัญญาทองถิ่น
ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น/
ดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ

.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

ดานการศึกษาและกีฬา
ดานเศรษฐกิจ การเกษตร และ
การทองเที่ยว
ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาทองถิ่น
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานการศึกษาและกีฬา

๖๖
อาเภอ
อาเภอทุงหัวชาง
อาเภอบานโฮง
อาเภอเวียงหนองลอง

อันดับ 1
ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทองถิ่น
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานสาธารณสุขและ
การเสริมสรางสุขภาพ

อันดับ 2
ดานสาธารณสุขและ
การเสริมสรางสุขภาพ
ดานเศรษฐกิจ การเกษตร
และการทองเที่ยว
ดานเศรษฐกิจ การเกษตร
และการทองเที่ยว

อันดับ 3
ดานสังคมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาทองถิ่น
ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาทองถิ่น

การดาเนินการโครงการขององคแการบริหารสวนจังหวัด ที่ผานมาสามารถที่จะนาไปสู “นครแหง
ทุนทางวัฒนธรรม”ได แตถึงอยางไรก็ตามตัวชี้วัดสวนที่ขาดไปอยางเห็นไดชัด คือตัวชี้วัดในมิติของการเรียนรู
และเติบโตซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่วัดถึงศักยภาพหรือสมรรถนะขององคแกรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแดังกลาว และหาก
องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนตองการที่จะเป็นที่หนึ่งในการเป็น “นครแหงทุนทางวัฒนธรรม” จะตองมีการ
ดาเนินการในสวนของตัวชี้วัดในมิติดานความทาทาย ทั้งในสวนของการเงิน ลูกคา กระบวนการ และการเรียนรู
และเติบโต เพื่อใหสามารถสรางความโดดเดนและแตกตางจากคูแขงหรือคูเทียบอื่น ตลอดจนสรางความยั่งยืน
ดานวัฒนธรรมใหกับจังหวัดลาพูนตอไป
2.3.1

อภิปรายผล
จากการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ตอผลการดาเนินงานขององคแการบริหาร
สวนจังหวัดลาพูน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบวา ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในภาพลักษณแ
และวิสัยทัศนแในการดาเนินงานขององคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน ในระดับปานกลาง โดยดานที่ประชาชน
เห็นดวยมากกวาดานอื่นๆ คือ การกาหนดแนวทางการดาเนินงานตามแนวคิด “ลาพูน นครแหงทุน
ทางวัฒนธรรมชุมชน” (รอยละ 71.36) และ “วิถีครูบา งานหนาหมู” (รอยละ 70.36) ซึ่งทางผูวิจัยยังเห็นวา
เป็นคาคะแนนที่คอนขางนอย ทั้งนี้นาจะมีสาเหตุมาจากการที่องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนมีปัญหา
ในการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ตางๆ โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกที่อยูหางไกลออกไป ดังจะเห็นไดจากแหลง
การรับรูขอมูลขาวสารการดาเนินงานขององคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน ที่สวนใหญประชาชนจะรับรูจาก
กานัน ผูใหญบาน หรือจากเทศบาลหรือองคแการบริหารสวนตาบลในพื้นที่ จึงทาใหประชาชนไมรูวา
ในปีงบประมาณที่ผานมา องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนไดทาอะไรบาง ทั้งที่เป็นภารกิจอันเป็นสวนหนึ่ง
ของการดาเนินงานตามแนวทาง “ลาพูน นครแหงทุนทางวัฒนธรรม” และ “วิถี ครูบา งานหนาหมู” หรือการ
ดาเนินงานตามแนวทางปกติ
และจากขอมูลดานการรับรูขอมูลขาวสาร ก็จะเห็นไดวาการดาเนินงานในภาพรวมนั้น
ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารจากองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนและสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนจังหวัด
ลาพูน (ในพื้นที)่ ไมถึงรอยละ 15.00 ซึ่งถือวานอยมาก และยิ่งเมื่อไปรับรูจากองคแปกครองสวนทองถิ่นและ
ปกครองทองที่มาก จึงอาจเป็นสาเหตุทาใหประชาชนในพื้นที่เขาใจวา การดาเนินงานหลาย ๆ อยาง ไมใชเป็น
ขององคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน แมองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน จะเป็นเจาของโครงการโดยตรง
แตเมื่อการดาเนินงานมีลักษณะแตกตางกันออกไป เชน ดาเนินการเอง (กรณี ขุดลอกแมน้า, เจาะบอบาดาล)
หรือสนับสนุนผานองคแกรหรือบุคคลอื่น (ประเพณีในวัดตางๆ , กองทุนฟื้นฟู) ประกอบกับไมมีการประชาสัมพันธแ
และติดตามผลโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ทาใหประชาชนผูที่มีสวนไดเสียโดยตรงในโครงการ/กิจกรรม จึงยัง
ไมคอยทราบวาเป็นการดาเนินงานของใคร
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ทั้งนี้ ตัวอยางที่พบ คือ ในกรณีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ประชาชนกลับไปเขาใจวาเป็น
ผลงานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ เพราะเป็นผูมาติดตอประสานงานตางๆ จนไดวัสดุ อุปกรณแ
ในทางตรงกันขามกับเจาหนาที่หรือบุคลากร
ขององคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน ประชาชนสวนใหญ
ยังไมคอยไดพบเจอ (อาจเป็นเพราะ มีบุคลากรนอยและพื้นที่อยูหางไกล) เชนเดียวกับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดงานประเพณีของวัดตางๆ คนที่รูวาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนเป็นผูสนับสนุน
ก็จะมีเพียงแค
แกนนาหรือผูนาของชุมชนในงานนั้นๆ
ในสวนของโครงการที่องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนดาเนินการเอง ก็ไมมีการ
ประชาสัมพันธแใหประชาชนในพื้นที่ทราบเทาที่ควร โดยเฉพาะ โครงการเจาะบอบาดาล การดาเนินการบางแหง
เหมือนกับเขาไปดาเนินการเสร็จแลวกลับเลย ไมมีแมกระทั่งปูายโครงการ ซึ่งเป็นเหตุใหประชาชนในพื้นที่ไมรูวา
เป็นของใคร หรือองคแกรใดเขามาทา ตลอดจนทาเพื่อใคร และจะดาเนินการตอไปอยางไร
นอกจากนี้ ในสวนของแนวทางการดาเนินงานตามแนวทาง “ลาพูน นครแหงทุน
ทางวัฒนธรรมชุมชน” และ “วิถี ครูบา งานหนาหมู” ยังมีประเด็น เรื่อง ความไมเขาใจของประชาชน และอาจ
รวมไปถึงบุคลากรขององคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน วาแนวทางทั้งสองดังกลาว เปูาหมายที่แทจริง คือ อะไร
ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาที่ พบวา ประชาชนมีความเห็นวาเป็นแนวทางการดาเนินงานที่เปิดโอกาส
ใหประชาชนได รวมคิด และประชาชนเขาไปมีสวนรวมในงาน คอนขางนอยกวาดานอื่นๆ สวนในกรณี
ของบุคลากรก็จะสังเกตไดจากการถายทอดขอมูลออกมา ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ยังไมมีความเขาใจ
ในเปูาหมายของแนวทางทั้งสองอยางชัดเจน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการไปถายทอดความรูสูประชาชน
ตลอดเป็นปัญหาในการนานโยบายไปปฏิบัติ
ทั้งนี้ ในสวนตัวของผูวิจัย มีขอสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางทั้งสองวา ยังไม
สอดคลองกับบริบทของหลายๆ พื้นที่ เชน การดาเนินงานบางครั้งยึดติดกรอบเวลาราชการเป็นหลัก อาจลืมนึก
ไปวาดวยสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน ประชาชนสวนใหญยอมตองออกไปประกอบอาชีพ ดังนั้น
เขาจึงไมสามารถมาเขารวมกิจกรรมได ตั้งแตกระบวนการรับฟังความคิดเห็น(ที่ไมชัดเจนวาไปเพื่ออะไร
เขาตองทาอะไรบาง) เชนเดียวกับเวลาไปดาเนินกิจกรรมก็จะเลือกชวงเวลาตามกรอบราชการเป็นหลัก
ตลอดจนกระบวนการตางๆ จะเนนความเป็นทางการมากไป ซึ่งขัดกับบริบทของคนในพื้นที่ที่ชอบทาอะไรสบายๆ
ไมโดนบังคับดวยกฎเกณฑแ
ในสวนมุมมองดานโอกาสนั้น จะเห็นไดวา ประชาชนจังหวัดลาพูนมีความพึงพอใจและ
ใหความสาคัญกับยุทธศาสตรแดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น มาเป็นอันดับหนึ่ง
ดังนั้น การดาเนินงานตามแนวทาง “ลาพูน นครแหงทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” และ “วิถีครูบา งานหนาหมู”
จึงควรดาเนินการอยางตอเนื่อง โดยจัดการแนวคิดหรือความเชื่อใหตรงกัน ดวยการถายทอดและแลกเปลี่ยน
ขอมูลซึ่งกันและกัน (การรับฟังความคิดเห็น) อันจะนาไปสูแนวปฏิบัติที่เกิดการยอมรับ และนามาซึ่งการบรรลุ
เปูาหมายตอไป
นอกจากนี้ ในสวนของความพึงพอใจตอการบริหารงาน ของนายกองคแการบริหาร
สวนจังหวัดลาพูน ที่ไดคะแนนเพียงแครอยละ 64.14 นั้น ดานที่ไดคะแนนนอยกวาดานอื่น ๆ คือ การลงพื้นที่
พบปะประชาชนและการทาตามนโยบายที่ไดหาเสียงไว ดังนั้น จึงจาเป็นตองเรงการประชาสัมพันธแใหประชาชน
ทราบถึงผลการดาเนินงานที่ผานมาอยางเรงดวน เพราะ ประชาชนหลายพื้นที่ยังไมรูวานายกฯ ไดทาอะไร
ไปใหแลวบาง (บางกรณี ตอนหาเสียงทีมงานนายกฯ อาจไปรับปากไว แตไมบอกนายกฯ) แตประชาชน
ก็มีความเชื่อมั่นในตัวนายกฯ คอนขางสูงกวาดานอื่นๆ ดังผลการศึกษาที่ พบวา ประชาชนเห็นวา นายกฯ รักษา
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ผลประโยชนแของสวนรวม มาเป็นอันดับ 1 ตามมาดวย ความเหมาะสมกับการเป็นผูนาเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ลาพูน และความขยัน ทุมเท และรับผิดชอบในการทางาน ตามลาดับ
อนึ่ง จากลาดับคะแนนความพึงพอใจตอการบริหารงาน
ของนายกองคแการบริหาร
สวนจังหวัดลาพูน และคะแนนดานภาพลักษณแและวิสัยทัศนแขององคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน พบวา
พื้นที่ที่ไดคะแนน 4 ลาดับทาย ตรงกัน คือ อาเภอเมือง อาเภอเวียงหนองลอง อาเภอบานธิ และอาเภอลี้ ดังนั้น
จึงมีความจาเป็นเรงดวนที่ทางผูบริหารจะตองเรงลงพื้นที่ ประชาสัมพันธแ หรือสื่อสารใหประชาชนพื้นที่ไดทราบ
ถึงการดาเนินงานที่ผานมาและที่จะดาเนินการตอไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ในปีงบประมาณถัดไป องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนควรขับเคลื่อนการบริหารการ
พัฒนา โดยใชยุทธศาสตรแดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น เป็นตัวนา กลาวคือ เนนไปที่
แนวทาง “ลาพูน นครแหงทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” และ “วิถีครูบา งานหนาหมู” โดยเนนการประชาสัมพันธแ
และการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นตัวขับเคลื่อนภายในของการนานโยบายไปปฏิบัติ
2) ใชยุทธศาสตรแดานดานสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพ เป็นตัวรองในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรแหลัก กลาวคือ เมื่อลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง “ลาพูน นครแหงทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” และ “วิถีครูบา งานหนาหมู”ใหจัดกิจกรรม
ดานสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพ เป็นตัวเสริม เชน หนวยแพทยแเคลื่อนที่ การออกกาลังกายหมู
หรือแมกระทั่งการบริการแพทยแแผนไทย เป็นตน
3) ถายทอดแนวคิด “ลาพูน นครแหงทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” และ “วิถีครูบา
งานหนาหมู” ใหกับบุคลากรขององคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน รวมถึงสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนจังหวัด
ลาพูน เพื่อใหมีความเขาใจตรงกันในเปูาหมายของการดาเนินการ อันจะทาใหแนวคิดดังกลาวเป็นคานิยมหรือ
พันธกิจหลักขององคแกร
2.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) จัดฝึกอบรม/ประชุมบุคลากรขององคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน ใหมีความรู
ความเขาใจทั้งแนวคิดและการปฏิบัติตามแนวคิด “ลาพูน นครแหงทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” และ “วิถีครูบา
งานหนาหมู” พรอมกับกาหนดพื้นที่รับผิดชอบในการนาไปปฏิบัติและติดตามผล
2) เนนการประชาสัมพันธแและการสื่อสารกับประชาชน ทั้งการลงพื้นที่ในลักษณะอบจ.
สัญจร หรือเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารตามชองทางตาง
3) สรางและพัฒนาเครือขายในการประชาสัมพันธแใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหประชาชน
ไดรับขอมูลขาวสารที่มากขึ้นและสม่าเสมอ
4)จัดกิจกรรมสัมพันธแกับประชาชนในพื้นที่กอนดาเนินกิจกรรมหรือโครงการ
5) ใหความรูแกประชาชน ในดานหนาที่และภารกิจขององคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน
วาสามารถทาอะไรไดบาง อันไหนเป็นภาระหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
6) จัดตั้งศูนยแบริการครบวงจร เพื่อเป็นชองทางในการบริการและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในลักษณะหนวยเคลื่อนที่เร็วสาหรับใหบริการประชาชน
7) เพิ่มกระบวนการติดตาม ตรวจสอบโครงการในพื้นที่ตางๆ
8) มีการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม อยางสม่าเสมอ
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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2.3.4 ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานด้านการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลาพูน
1) ในกระบวนการเตรียมหรือเขียนโครงการนั้น ผูรับผิดชอบควรทราบถึงบริบทพื้นฐาน
ของโครงการนั้นๆ รวมถึงความเปูาประสงคแของนโยบายและแผนยุทธศาสตรแขององคแการบริหารสวนจังหวัด
ลาพูน เพื่อที่จะไดเขียนโครงการที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร
องคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน ตลอดจนแผนยุทธศาสตรแการพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน
2) ในการเขียนโครงการเพื่อใหบริการสาธารณะนั้น ควรกาหนดวัตถุประสงคแ
ใหมีความชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได
3) ในการนานโยบายหรือแผนไปปฏิบัติ (โครงการ/กิจกรรม) ผูรับผิดชอบควรชี้แจง
ประชาสัมพันธแใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบวา จะทาอะไรที่ไหน เมื่อไหร อยางไร
4) ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมทั้งทางตรงและทางออม ในโครงการ/กิจกรรม
- ทางตรง คือ การเขามามีสวนรวม, การรับผลประโยชนแ
- ทางออม คือ การติดตามและตรวจสอบ
5) เพิ่มชองทางในการสื่อสาร/ใหขอมูล วาแตละโครงการ/กิจกรรม ทาเพื่ออะไร และมี
กระบวนการอยางไรบาง เชนเดียวกับการรับขอมูลยอนกลับของการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6) บุคลากรขององคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนตองลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะในโครงการ/กิจกรรมตางๆ
7) ใชสื่อหรืออุปกรณแในการประชาสัมพันธแเพื่อใหประชาชนผูรับบริการไดรับรูวาการ
ดาเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ เป็นผลงานขององคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูน ซึ่งใชงบประมาณ
ในการดาเนินงานจากภาษีของประชาชน
8) รายงานผลการดาเนินงาน โดยเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังดาเนินงาน
ใหกับประชาชนกลุมเปูาหมายไดรับทราบ
2.3.5 ข้อเสนอแนะต่อการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาพูน
1) ในการจัดทาแผนและโครงการควรมีการพิจารณาถึงมิติทางดานการเงิน กระบวนการ
ลูกคา การเรียนรูและเจริญเติบโต ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เศรษฐกิจ จริยธรรม และความทาทาย โดยควร
มีการกาหนดตัวชี้วัดและคาเปูาหมายไวตั้งแตการเขียนแผนยุทธศาสตรแ(เป็นเปูาหมายของโครงการภายใต
ยุทธศาสตรแไวในภาพรวม)และโครงการ (ซึ่งอาจไมครอบคลุมทุกเปูาหมายของยุทธศาสตรแในแตละโครงการ
แตในภาพรวมตองคลอบคลุมทุกเปูาหมาย) ที่สอดคลองกับทุนทางวัฒนธรรมไวตั้งแตตน
2) เมื่อกาหนดตัวชี้วัดและคาเปูาหมายของแตละโครงการแลวควรมีการกาหนด
ระยะเวลาในการประเมินตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งนี้เนื่องจากตัวชี้วัดบางตัวจะตองดาเนินการในขณะดาเนินการ
หรือการดาเนินการแลวเสร็จ และตัวชี้วัดบางตัวจะตองดาเนินการภายหลังจากการที่มีการดาเนินการเสร็จสิ้นแลว
เชนการจัดโครงการที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในลักษณะของเทศกาล จานวนผูเขารวมกิจกรรม
เป็นตัวชี้วัดที่จะตองเก็บขอมูลระหวางการดาเนินงาน และวันสิ้นสุดการดาเนินงาน แตสาหรับมูลคาทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนที่เพิ่มขึ้นจะเป็นการสอบถามถึงกลุมเปูาหมายภายหลังการดาเนินงานและความตอเนื่องในการสราง
อาชีพ รายไดใหกับชุมชน นอกจากนั้นยังรวมถึงจานวนของเยาวชนที่เขาใจวัฒนธรรมและสามารถถายทอดได
และความสามารถในการกลับมาเป็นแกนนาในการจัดงานครั้งตอไป เพื่อสะทอนถึงตัวชี้วัดในเรื่องของการสืบทอด
ทางวัฒนธรรม เป็นตน
แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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3) สาหรับในการดาเนินการงบประมาณ ควรมีการกาหนดงบประมาณ ควรมีการจัดสรร
งบประมาณแบบมุงผลลัพธแ (Result-based budgeting) โดยเนนถึงความสอดคลองกับตัวชี้วัดในการดาเนินการ
มากกวาการตรวจสอบถึงรายละเอียดของกระบวนการทางาน
4) ควรมีการปรับรูปแบบแผนการติดตามและประเมินผล กลาวคือ ไมควรติดตาม
ประเมินผลแผนปีละครั้ง เนื่องจากเมื่อมีการปรับตัวชี้วัดแลวควรมีการจัดเก็บขอมูลที่สอดคลองกับระยะเวลา
ของแตละตัวชี้วัด และควรมีการเปิดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นเขามารวม ในการดาเนินการเก็บขอมูลของแตละ
ตัวชี้วัดเพราะตัวชี้วัดบางตัวสามารถดาเนินการจัดเก็บรวมกันได

แผนพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัดลาพูนสามปี(พ
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ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
การจัดทาวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ได้จัดทาขึ้นจากการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในจังหวัดลาพูน โดยพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น ศักยภาพ โอกาส ข้อจากัด จุดอ่อน
และจุดแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน จึงได้กาหนดเป็นวิสัยทัศน์ ดังต่อไปนี้

“ ลาพูน : นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ”
(Lamphun : The City of Community Cultural Capital, LCC)
 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
พันธกิจด้านการเตรียมเมือง
พันธกิจที่ 1 ด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน : การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานวัฒนธรรมชุมชน
ความเชื่อ ศรัทธาและความรู้ พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
ให้เป็นสังคมแห่งดุลยภาพ สุข สงบ เข้มแข็ง เชื่อมโยงฐานความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
ในทุกมิติของสังคม

พันธกิจด้านการแต่งเมือง
พันธกิจที่ 2 ด้านการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ : การพัฒนาภูมินิเวศ
วัฒนธรรมชุมชนบนฐานอารยธรรม “หริภุญชัย” (ความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องตามผังเมือง โดยต้องรักษารากและคุณค่าวัฒนธรรมไว้ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร้าง
ความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจด้านการเปิดเมือง
พันธกิจที่ 3 ด้านการพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ : การพัฒนาให้
เป็นศูนย์กลาง และผู้นาเรื่องการจัดการทุนวัฒนธรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
สู่เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช้
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อวิถีวิชิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
 จุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดลาพูน มีดังนี้
สร้างคุณค่าให้ชุมชนเห็นประโยชน์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพิ่มมูลค่า นาทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนไปใช้สร้างความมั่งคั่งและแบ่งปันผลประโยชน์แก่คนในชุมชน และการจัดการตนเองแล้วส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
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 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลาพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลาพูน มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเพิ่มขีดความสามารถ
ประชาชน บนรากฐาน
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท./ชุมชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นในการจัดการตนเอง
2. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประชาชน
3. เสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในสังคม
4. ท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ภูมินิเวศวัฒนธรรมและ
2. พัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม
อารยสถาปัตย์
3. พัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาผังเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อ
เมืองวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ชุมชนสร้างสรรค์
2. สร้างแบรนด์วัฒนธรรม ทาการตลาด สร้างภาพลักษณ์สู่
สากล
3. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าการลงทุน
และระบบฐานข้อมูล
4. ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ
กองช่าง
กองช่าง
ทุกส่วนราชการ
กองช่าง
ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลาพูน
จากการวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัด แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา ซึ่งเป็น
ศักยภาพที่สาคัญของจังหวัด ทั้งในเรื่องความเก่าแก่ของเมืองลาพูน ที่มีอายุ ยาวนานถึง 1,343 ปี ตามหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ทาให้จังหวัดลาพูนเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงมีสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มากมาย และได้รับการ ยอมรับว่ามีปัจจัยในหลายเรื่องที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเป็น
เมืองมรดกโลกของ UNESCO ส่งผลทาให้จังหวัดลาพูนเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและวัฒนธรรมได้ การเป็นที่ตั้งของ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
ของเอกชน และการมีพืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญ คือ ลาไย ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลาพูน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนจังหวัดจึงได้นามากาหนดเป็นวิสัยทัศน์
ของจังหวัดลาพูน ดังนี้
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 วิสัยทัศน์ (VISION) การพัฒนาจังหวัดลาพูน พ.ศ.2557 – 2560
ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560)
“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง”
คานิยาม
เมืองแห่งความสุข หมายถึง ประชาชนในจังหวัดลาพูน มรคุณภาพชีวิตที่ดี 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านร่างกาย คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล
2. ด้านจิตใจ คือ การรับรู้สภาพจิตใจของตนเอง
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอื่น
4. ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต

 พันธกิจ มี 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสังคมและความมั่งคง: พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งดุลยภาพ สุข สงบเข้มแข็ง เชื่อมโยง
ฐานความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม
2. ด้านเศรษฐกิจ: ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สู่เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช้ ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้า และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
เป็นธรรม
4. ด้านบริหารจัดการ: พัฒนาระบบบริหารจัดการ สมรรถนะบุคลากรของจังหวัดให้มีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ ให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
แท้จริง เพื่อเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้บริบทของ
การเปลี่ยนแปลง


เป้าประสงค์

พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานใน
การพัฒนา เชื่อมโยงในทุกมิติ เพื่อนาไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและความสุข

 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 เป้าประสงค์ : สร้างมูลค่าที่เพิ่มของสินค้าภูมิปัญญาสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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 ตัวชี้วัด
1. ความสาเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถ มาตรฐานและการตลาดของผลิตภัณฑ์
หัตถอุตสาหกรรม
1.1 ความสาเร็จในการจัดทาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาการงาน
พื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีด้านหัตถอุตสาหกรรมในสถานศึกษาท้องถิ่นในปี 2560 จานวน 50 แห่ง
1.2 ความสาเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่เชิง
นวัตกรรมสร้างสรรค์ 25 ผลิตภัณฑ์
1.3 จานวนผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนารูปแบบเพื่อพัฒนาสู่
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
1.4 จานวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลาพูนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการตลาด จานวน 50 คน
1.5 ยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
OTOP เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท
2. ความสาเร็จในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี
ส่วนร่วม
2.1 จานวนเครือข่ายโรงงานสีเขียวในปี 2560 เพิ่มขึ้น 80 ราย
2.2 จานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม
CSR ในพืน้ ทีป่ ี 2560จานวน
35 ราย
 กลยุทธ์การขับเคลื่อน
1. ต้นน้า : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
1) พัฒนาทักษะความรู้และสมรรถนะของบุคลากร
2) สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ
3) เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
2. กลางน้า : การสร้างมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
1) พัฒนาสินค้าสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2) สร้างมาตรฐานความต้องการของตลาด
3) พัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ปลายน้า : การเพิม่ มูลค่าการตลาด
1) ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์
2) เพิ่มช่องทางการตลาด
3) เชื่อมโยงการค้าการลงทุน
4) รองรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สู่เมืองเกษตรปลอดภัย
 เป้าประสงค์ : ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มาตรฐานและปลอดภัยและมี
มูลค่าเพิ่มทางการตลาด
 ตัวชี้วัด
1. จานวนแปลงลาไยที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพในรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อการแปรรูป
เพิ่มขึ้น จานวน 800 ไร่
2. จานวนลาไยพันธุ์ดีลาพูนพันธุ์ดั่งเดิม (พันธุ์สีชมพู พันธุ์เบี้ยวเขียว พันธุ์แห้ว) ได้รับ
การอนุรักษ์และส่งเสริมเพื่อพัฒนาเป็นลาไยพรีเมี่ยมรองรับตลาดเพื่อการบริโภคสดเพิ่มขึ้น จานวน 125 ไร่
3. จานวนศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวพันธุ์ดีเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 5 ศูนย์
4. ความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย/
สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจังหวัดลาพูน จานวน 1 เครือข่าย (30 ราย)
5. ยอดการจาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดลาพูน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
 กลยุทธ์การขับเคลื่อน
1. ต้นน้า : ส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ
1) พัฒนาทักษะความรู้และสมรรถนะของบุคลากร
2) สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม/ผู้ประกอบการ
3) เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้านการเกษตร
2. กลางน้า : พัฒนาและแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่ม
- สร้างมาตรฐานการพัฒนาและแปรรูป
3. ปลายน้า : พัฒนาการตลาด
1) ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์
2) เพิ่มช่องทางการตลาด
3) เชื่อมโยงการค้าการลงทุน
4) รองรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน
 เป้าประสงค์ : เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
 ตัวชี้วัด
1. จานวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติได้รับการพัฒนามาตรฐาน ไม่น้อย
กว่า 5 แห่ง
2. ความสาเร็จในการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สาคัญในรอบปีของจังหวัดลาพูน
จานวน 7 กิจกรรม
3. ความสาเร็จในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน จานวน 4 แห่ง
4. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 50 ล้านบาท
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 กลยุทธ์การขับเคลื่อน
1. ต้นน้า : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และกาหนดอัตลักษณ์
1) ส่งเสริม ทานุบารุง และธารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม
2) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
3) พัฒนาทักษะองค์ความรู้
4) สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ
2. กลางน้า : พัฒนากิจกรรมและบริการ
- สร้างมาตรฐานการพัฒนาและแปรรูป
3. ปลายน้า : พัฒนาการตลาด
1) ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์
2) เพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการตลาด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
 เป้าประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข
 ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ
1.1 ความสาเร็จในการสร้างระบบการดูแล ผู่สูงอายุและพิการโดยชุมชนแบบ
บูรณาการ จานวน 35 แห่ง
1.2 จานวนเครือข่ายสหวิชาชีพและภาคประชาชน ต่อต้านการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น 8
เครือข่าย/อาเภอ
1.3 จานวนนักเรียน และเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ ค่านิยม
12 ประการ และด้านสังคมเพิ่มขึ้น จานวน 150 คน
1.4 สัดส่วนของปัญหาสังคมด้านคดียาเสพติดลดลงร้อยละ 2.5 ในปี 2560
1.5 จานวนชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น จานวน 1 ชุมชน
(23 หมู่บ้าน)
1.6 จานวนการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 8 แห่ง
2. ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาระบบสาธารณุปโภคขั้นพื้นฐาน
2.1 จานวนถนนภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมเพิ่มขึ้น
8 อาเภอ
2.2 จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาระบบประปา ประปาบาดาล เพื่อ
การอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50 หมู่บ้าน
 กลยุทธ์การขับเคลื่อน
1. ต้นน้า : ปลูกจิตสานึกรักบ้านและชุมชน
1) บริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ปลูกจิตสานึกในคุณธรรม จริยธรรม
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2. กลางน้า : พัฒนาคุณภาพชีวิต
1) สร้างโอกาสให้แก่คนทุกกลุ่ม ทุกวัย
2) เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. ปลายน้า : พัฒนาสังคมน่าอยู่สู่เมืองที่ยั่งยืน
1) สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม
2) ส่งเสริมเอกลักษณ์วิถีชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้า
แบบบูรณาการ
 เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอย่างยั่งยืน
 ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดการฟื้นฟูและพัฒนาด้าน ดิน น้า ปุา และสิ่งแวดล้อม
1.1 จานวนพื้นที่ปุาไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 500 ไร่
1.2 จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 3 แห่ง/ลาน้า
1.3 จานวนเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน น้า ปุา ในพื้นที่เปูาหมายเพิ่มขึ้น 3
เครือข่าย
1.4 จานวนแหล่งน้าขนาดเล็ก ได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู เพิ่มขึ้น 8 อาเภอ
1.5 จานวนพื้นที่ ที่ได้รับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตเพิ่มขึ้น
1 แห่ง
2. ตัวชี้วัดด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา
2.1 จานวนวันที่ค่าฝุุนละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ลดลงร้อยละ 30
2.2 จานวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงร้อยละ 30
2.3 จานวนผู้ปุวยที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันลดลงใน 4 กลุ่มโรค ลดลง
ร้อยละ 10 ( ระบบทางเดินหายใจ ตาอักเสบ ผิวหนัง และหัวใจ)

 นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน (นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์) ที่ได้แถลง ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนเมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรองผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลาพูน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ให้ข้าพเจ้า นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ ได้รับเลือกตั้ง ให้ทาหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ประกอบกับ มาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 กาหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติ นั้น
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ข้าพเจ้า ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ได้กาหนดนโยบายการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ตามแนวทางอานาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลาพูน โดยจะมุ่งมั่นสร้าง
ความเจริญ และพัฒนาจังหวัดลาพูน ให้เจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวลาพูนทุกคน
ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “รับฟังทุกปัญหา ให้ประชามีส่วนร่วม บริหารด้วยความรวดเร็ว และโปร่งใส ” ดั งนั้น
เพื่อให้การบริหารงานสามารถบรรลุถึง และดาเนินไปตามแนวทางที่กล่าวมาแล้ว จึงได้กาหนดนโยบายในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน 4 ปี ดังต่อไปนี้
1. นโยบายสาคัญ
1.) ด้านการค้า การท่องเที่ยว มีเปูาหมายหลัก คือการเปิดบ้านเปิดเมืองลาพูน ให้เป็นที่รู้จักของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวยิ่งขึ้น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว โดยให้พี่น้องประชาชน
นาสินค้าของดีในท้องถิ่น มาแสดงและจาหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
- ส่งเสริมและพัฒนา ถนนสายวัฒนธรรม และสายหัตถกรรมในท้องถิ่น เปิดเมืองลาพูน มีการ
เชื่อมโยงเป็นเส้นทางวัฒนธรรม อาทิ ถนนสายวัฒนธรรมวัดพระยืน เชื่อมโยงระหว่างวัดพระธาตุฯ และขัวมุง
ท่าสิงห์ กับวัดพระยืน ปรับปรุงขัวมุง การพัฒนาถนนสายหัตถกรรมไม้แกะสลักแม่ทา ส่งเสริมงานผ้าฝูายปุาซาง
ส่งเสริมประเพณีไหว้สา 3 ครูบา แห่งอาเภอลี้ เป็นต้น
- ก่อสร้างศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้า หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (
OTOP) ขนาดใหญ่ บริเวณ
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ ทั้ง 2 ฝั่ง ให้เป็นจุดดึงดูดทางการท่องเที่ยว ( Landmark) ของจังหวัดลาพูน
เพื่อเป็นสถานที่แสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP ที่สาคัญของจังหวัดลาพูน
2) ด้านการเกษตร มีเปูาหมายหลักเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนลาพูน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งจะดาเนินการ ดังนี้
- ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ
- พัฒนาและจัดหาแหล่งน้า มุ่งเน้นแหล่งน้าสาหรับใช้เพื่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
- ก่อสร้างถนน มุ่งเน้นการก่อสร้างถนนให้เข้าถึงพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
- จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรในจังหวัดลาพูน
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
3) นโยบายการบริหารงาน 4 ปี ด้วยการมีส่วนร่วม ได้กาหนดนโยบายในการพัฒนาจังหวัดลาพูน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และภาคประชาชนในทุกระดับ เพื่อกระจายการพัฒนา
ให้มีความเสมอภาค และครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะผู้ประสานแผนการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/
ชุมชนจังหวัดลาพูน เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนทุกภาคส่วน ในการพัฒนาจังหวัดลาพูนร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาพูน และการประสานการจัดทาแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น การให้คาปรึกษา
ข้อเสนอแนะ การประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน และประชาสัมพันธ์
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชน กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน เพื่อความผาสุกของประชาชน และความเจริญของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติโดยรวม โดยจะดาเนินการ ดังนี้
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560-25๖2)
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- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดลาพูน ให้มีศักยภาพและมี
ความเข้มแข็ง เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลาพูน ต่อไป
- สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดลาพูน เพื่อประสานการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับ อบจ.ลาพูน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาบทบาทของสตรี กลุ่มแม่บ้านในจังหวัดลาพูน ให้มี
ศักยภาพและมีความเข้มแข็ง
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา ชุดรักษาความปลอดภัยประจาหมู่บ้าน สมาชิกตารวจ
บ้าน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ลูกเสือชาวบ้านในจังหวัดลาพูน ให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและการทางานของ อสม.ในจังหวัดลาพูน ให้มีศักยภาพ
และมีความเข้มแข็ง
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดลาพูน
ให้มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของเด็กและเย าวชนในจังหวัดลาพูน ให้มีศักยภาพมีความ
เข้มแข็ง และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ของสังคมต่อไปในอนาคต
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในจังหวัดลาพูน ให้มีศักยภาพ
และมีความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
- สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในจังหวัดลาพูน
- สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมสถาบันทางสังคมต่างๆ ให้มีบทบาทสาคัญในการ ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงาม ตลอดจนสถาปัตยกรรม โบราณสถานและแหล่ง ประวัติศาสตร์
ของจังหวัดลาพูน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนา
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูและเผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธุ์ ไทยอง ไทลื้อ
ไทยวน มอญ ปกาเกอะญอ ฯลฯ ให้เป็นอัตลักษณ์ของเมืองลาพูน
- ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและ มาตรฐานและ
สนับสนุนให้จังหวัดลาพูนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาษาต่างประเทศที่จาเป็นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น การค้นหานักกีฬาช้างเผือก พัฒนากีฬา
สู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาสู่กีฬาอาชีพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายและแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งสินค้าเกษตร และสินค้า
OTOP
การคัดสรรผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- บูรณาการความร่วมมือในการดูแลด้านการพัฒนาฝีมือและสวัสดิการแก่แรงงานในภาคต่างๆใน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากนิคมฯ ให้สามารถดารงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมการดาเนินการเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
ดูแลฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้าต่างๆ
โดยการเสริมกล่องเกเบี้ยน เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาตลิ่งพัง
- ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกาจัดขยะที่มี
ประสิทธิภาพ ครบวงจร และ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560-25๖2)
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- สนับสนุนให้ประชาชน มีการรวมกลุ่มกัน และมีส่วนร่วม เพื่อดาเนินการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ตามความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง พร้อมกับการเสริมสร้าง อุดมการณ์ประชาธิปไตย แก่ประชาชน
ทุกหมู่เหล่าในท้องถิ่น โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรที่ได้รับการยอมรับเป็นต้น
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนที่เคารพทุกท่าน นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาพูนนี้ ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงาน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กล่าวคือ ทางานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้ สร้างความเป็นธรรมในระบบการ
บริหารงาน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดลาพูน ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ทั้งนี้ ด้วยความสนับสนุนจาก
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนทุกท่าน ข้าพเจ้า จะได้นานโยบายดังกล่าวมานี้ไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนชาวลาพูน ให้มากที่สุดต่อไป ขอขอบคุณ

4) นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ด้านทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเป็นสิ่งที่มีมูลค่าและให้คุณค่าต่อวิถีชีวิตของสังคม แต่ทุนทาง
วัฒนธรรมหลายเรื่องมีความเป็นนามธรรมสูง เช่นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นพลวัตร ( Dynamic) สามารถ
เปลี่ยนแปลง และถ่ายทอดข้ามสังคม กลุ่มคน สถานที่ และเวลาได้ตลอด การนาทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย มาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเทศต้องมีการบริหารจัดการที่ดี
และตั้งอยู่บนหลักการที่สาคัญ คือการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนาวัฒนธรรมอย่างเป็นองค์
รวมการสร้างความสมดุลและความยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เนื่องจากทุนทางวัฒนธรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งอาจมีผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการมีปฏิสัมพันธ์ของสังคมโลก
การเลื่อนไหลหรือการกระจายทางวัฒนธรรม จึ่งก่อให้เกิดการการผสมผสานทางวัฒนธรรมการร่วมมือกันธารง
รักษาไว้ให้คงอยู่และพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าต่อคนในชุมชน สังคม และส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคง
ของประเทศ คงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันปลูกฝังและส่งเสริมการตระหนักถึงคุณค่า
ของวัฒนธรรมที่ดีงาม ร่วมสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วจะสามารถสร้างสิ่งดีดีคืนกลับสู่สังคม ชุมชน
อันเป็นที่รักของเราได้ไม่ยากนัก
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดลาพูน มีความโดดเด่นของเอกลักษณ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลายในทุกพื้นที่ และคุณลักษณะที่ดีของคนไทย ซึ่งจะต้องนามาต่อยอด
และบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งมีคุณภาพ และนาไปสู่ การพัฒนาที่ความยั่งยืน จะเกิดขึ้นได้นั้นในทุก
ภาคส่วนของสังคม ควรผนึกกาลังร่วมกันในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานของทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่ทั้งนี้ จาเป็นต้องสร้างจิตสานึกใหม่ของคนในสังคมให้มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม และปรับวิธีคิด
ทัศนคติในการดาเนินชีวิตใหม่ ขณะเดียวกันต้องประสานเชื่อมโยงบทบาทภาครัฐ ท้องถิ่นและชุมชนให้มี
ส่วนร่วมทางานด้วยกันได้ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น
“ ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ”( Community Cultural Capital) หมายถึง ทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน แนวทางการดารงชีวิตที่สั่งสมจากอดีตและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น สามารถนามาแปลง
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีมูลค่าที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม (อบจ.ลาพูน,2557)
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หลักการของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน
๑. ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยู่แล้วมีระบบคุณค่าที่รวบรวมมาได้จากประวัติความเป็นมา
อันยาวนานของชุมชน คือให้คุณค่าแก่ความเป็นคน และแก่ชุมชนที่มีความผสมกลมกลืนคุณค่าของธรรมชาติ
การเชื่อถือสิ่งเหนือธรรมชาติ และคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาวัฒนธรรมชุมชนยังคงอยู่ และมีอิทธิพลต่อ
การดาเนินชีวิตของชาวบ้าน เพราะชุมชนมีกลไกผลิตซ้าทางวัฒนธรรม แม้มีปัจจัยใหม่เข้ามาแต่สิ่งเดิมก็ยังคงอยู่
วัฒนธรรมเป็นพลัง ผลักดันการพัฒนาชุมชนที่สาคัญที่สุดจะใช้ประโยชน์ได้เมื่อมีการปลุกให้สมาชิกในชุมชนมี
จิตสานึกรับรู้ในวัฒนธรรมของตน
๒. ชุมชนมีสถานะเป็นสถาบันหนึ่ง ที่ดารงอยู่อย่างต่อเนื่องในประวัติศาสตร์อันยาวนานมี
โครงสร้าง กลไกภายในเป็นระบบ ๆ หนึ่งของตัวเอง เป็นรูปแบบสังคมที่มีอายุยืนนาน ไม่ว่าธรรมชาติข้างนอกจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ความเป็นหมู่บ้านหรือเป็นชุมชนก็คงทนมาเป็นเวลาหลายร้อยปีลักษณะเช่นนี้
คือ มีความเป็นสังคมในตัวของมันเองแสดงถึงความเป็นสังคมที่มีระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่เป็นอิสระ
มีแบบแผนระบบการผลิตระบบการจัดการทรัพยากร ระบบสุขภาพ ระบบความรู้ ระบบการเรียนรู้ศึกษา ระบบ
การปกครอง ระบบยุติธรรมของตนเอง *วัฒนธรรมชุมชนไทยเป็นวัฒนธรรมที่มีอาณาเขตครอบคลุมกว้างขวาง
เป็นวัฒนธรรมกลางที่ชุมชนต่าง ๆ ในเอเชียอาคเนย์ตอนบนมีร่วมกัน ถือเป็นวัฒนธรรมนานาชาติที่ชุมชน
หมู่บ้านชาติต่างๆใช้ร่วมกันอย่างสมัครใจ ถือเป็นวัฒนธรรมร่วม (*ฉัตรทิพย์ นาถสุภา แห่งสานักเศรษฐศาสตร์
การเมือง)
๓. ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจระบบหนึ่งของตัวเอง มีครอบครัวและชุมชนเป็นหน่วยการผลิต
มีเปูาหมายของตัวเองคือมุ่งให้ครอบครัวพอเพียงที่จะดารงชีพได้และชุมชนอยู่รอด และผลิตซ้าตัวเองได้ ผลิต
เพื่อเลี้ยงตัวเองแม้อาจผลิตเพื่อขายก็เพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัว ไม่ใช่ให้มีกาไรสูงสุดให้ร่ารวย ใช้แรงงาน
สมาชิกในครอบครัวตัวเองเป็นหลัก มีน้าใจและความเอื้ออาทร ความเป็นญาติมิตรเป็นเครื่องร้อยรัดส่วนต่าง ๆ
ของระบบจัดสรรและแบ่งปันผลผลิต กรรมสิทธิ์เอกชนไม่มีความเด็ดขาด ในหลายกรณีชุมชนและเครือข่าย
ชุมชนมีส่วนในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรและผลผลิต *ระบบเศรษฐกิจชุมชนดารงอยู่คู่กับระบบทุนนิยม
ในปัจจุบันเศรษฐกิจชุมชนเป็นชีวิตการทามาหากินของชาวไทยจานวนมากที่สุด คิดในแง่ของจานวนชีวิตใหญ่
กว่าระบบทุน (*สานักวัฒนธรรมชุมชน)
๔. ทางด้านสังคมการเมือง ชาวบ้านมีความสัมพันธ์กันผ่านระบบเครือญาติ มีการปกครองและ
การจัดการความสงบเรียบร้อยภายในโดยระบบอาวุโส มีผู้นาที่มีบารมีได้รับการเคารพยกย่องในชุมชน สมาชิก
ชุมชนมีความผูกพันกลมเกลียวเพราะมีความเคารพนับถือในผีบรรพบุรุษเดียวกัน และเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติ
ที่คอยเป็นสิ่งควบคุมพฤติกรรมของคน ก่อให้เกิดกฎเกณฑ์ข้อห้ามให้ความชอบธรรมแก่การดาเนินชีวิตร่วมกัน
อย่างมีระเบียบแบบแผน รวมทั้งคติทางศาสนาพุทธ พราหมณ์ ที่เข้ามาผสมกลมกลืนในวิถีความเชื่อพิธีกรรม
และประเพณีของชุมชน สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้สมาชิกชุมชนเป็นคนบ้านเดียวกันอยู่ร่วมกันด้วยความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลและประนีประนอม เมื่อเกิดความแตกแยกขัดแย้ง ก็จะมีกลไกภายในไกล่เกลี่ย
ตัดสิน คือ ระบบว่าความโดยผู้อาวุโสและเครือญาติ
๕. ชุมชนกับสังคมภายนอก ชุมชนมิได้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับชุมชน
อื่นในท้องถิ่นเดียวกันในลักษณะ “เครือข่าย” และมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐและทุนมาทุกยุคทุกสมัยการรุกคืบเข้ามา
ของระบบทุนนิยมและอานาจรัฐราชการนั้นได้เข้ามาในลักษณะครอบงาบั่นทอนการดารงอยู่ของชุมชนทาลาย
ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ดึงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพิงตลาด มีการทาลายล้างผลาญ
ทรัพยากร
ธรรมชาติอันเป็นฐานดารงชีวิตของชาวชุมชน ให้เสื่อมโทรมลง ทาลายโครงสร้างการปกครองดูแลตนเอง
ของชุมชนให้ขึ้นต่อการปกครองของรัฐและระบบราชการ ทางด้านสังคมวัฒนธรรมเกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560-25๖2)
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คุณค่าทาง วัฒนธรรมที่ดีงามในแบบแผนการดาเนินชีวิตถูกทาลายลง ถูกแทนที่ด้วยค่านิยมตัวใครตัวมัน
แก่งแย่งชิงดี เอารัดเอาเปรียบ กอบโกยกาไร ความยกย่องนับถือคนดีถูกแทนที่ด้วยการนับถือเชื่อฟังคนรวย
ฯลฯ ตามแนวสังคมตะวันตกมาเป็นแบบแผนชี้นาการพัฒนาประเทศเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่ง เพราะเป็นการ
ทาลายชุมชนทาลายความดีงามในอดีต มากกว่าจะเป็นการพัฒนาให้สิ่งดีงามในอดีตเจริญงอกงามยิ่งขึ้น
๖. ทางเลือกการพัฒนาตามแนวความคิดวัฒนธรรมชุมชน เชื่อว่าแม้ฐานเศรษฐกิจของชุมชน
และทรัพยากรจะถูกทาลายเสียหายลงไปบ้าง แต่ “จิตสานึก” หรือ “พลังทางวัฒนธรรม” นั้นยังคงอยู่ สามารถ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนขึ้นมาใหม่ได้ เพียงแต่รูปแบบภายนอกอาจแตกต่างไปจากเดิม หลักสาคัญคือ
เป็นการพัฒนาที่ไม่ทาลายล้างสถาบันชุมชน แต่มุ่งให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและอยู่ร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ
ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีการเสนอทางเลือก ดังนี้
๖.๑ การพัฒนาต้องเริ่มจากฐานวัฒนธรรมชุมชน ต้องรื้อฟื้นคุณค่าดั้งเดิมที่ชุมชนมีมา
ประยุกต์สร้างสรรค์ทางเลือกขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน ไม่ใช่การถอยหลังไปสู่สังคมเก่า
ในอดีตซึ่งเป็นไปไม่ได้ ต้องสร้างแบบแผนการผลิตและแบบแผนการดารงชีวิตขึ้นมาใหม่ภายใต้คุณค่าที่ดีงาม
แบบดั้งเดิม เช่น การตั้งกองทุนหมู่บ้าน ธนาคารข้าว กลุ่มออมทรัพย์เหล่านี้คือคุณค่าแห่งการสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงร่วมกันหรือสวัสดิการของชุมชน นักพัฒนาและปัญญาชนของชุมชนควรร่วมกับชาวบ้านวิเคราะห์
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชุมชนทาให้ชาวบ้านตื่นและตระหนักในเอกลักษณ์และคุณค่าของตัวเอง ค้นพบ
จิตสานึกอิสระของชุมชนเห็นคุณค่าของการรวมตัวเป็นชุมชน เห็นภัยจากการครอบงาจากวัฒนธรรมภายนอก
ที่เอารัดเอาเปรียบ กระบวนการนี้จะทาให้เกิดอุดมการณ์ต่อสู้ที่มีพลัง
๖.๒ การพัฒนาต้องเน้นกระบวนการกลุ่มการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อคง
ความเป็นชุมชนไว้ มิใช่เน้นปัจเจกชนนิยมที่คานึงถึงแต่การต่อสู้แข่งขันทาลายล้างกันอย่างการพัฒนากระแส
หลัก การรวมกลุ่มรวมตัวกันในรูปของการจัดการองค์กร เช่น สหกรณ์ สหพันธ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
ช่วยเหลือกันและสร้างอานาจในการต่อรองกับภายนอก สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนและสร้างความร่วมมือกับ
คนกลุ่มอื่นในสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันแก้ปัญหา
๖.๓ ทางด้านการผลิตนั้นควรอยู่บนหลักการผลิตเพื่อให้ทุกคนมีกินมีใช้ แล้วค่อยเอา
ส่วนที่เหลือส่งออก (ขาย) จากนั้นก็มีการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมภายในประเทศ , เน้นใช้ทรัพยากร
ท้องถิ่น , การค้าขายแลกเปลี่ยนภายใน , เทคโนโลยีที่กากับเองได้ , พัฒนาคุณภาพประชากร , เชื่อมโยงกัน
เป็นเครือข่ายท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ หลักการนี้ถูกพัฒนามาอธิบายการสร้างทางเลือกการพัฒนาด้าน
เกษตรกรรมยั่งยืน ธุรกิจชุมชน และอาชีพทางเลือกอื่น ๆ หลายด้านในเวลาต่อมา
๖.๔ ชุมชนต้องมีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติดูแลและรักษามิใช่ทาลายล้าง
ธรรมชาติอย่างการพัฒนากระแสหลัก เพราะธรรมชาติจะช่วยคงความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนไว้ได้
๖.๕ ข้อเสนอทางเลือกสาหรับสังคมไทยสานักวัฒนธรรมชุมชน โดยเฉพาะคณะ
ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ได้พัฒนายกระดับข้อเสนอทางนโยบายระดับชาติ ที่สาคัญ คือ
๑) การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและยกระดับสถาปนาวัฒนธรรมชุมชนเป็น วัฒน ธรรมแห่งชาติ เพราะระบบชุมชน ยังดารงอยู่เป็นระบบใหญ่ที่สุดของประเทศ
๒) การประสานระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับเศรษฐกิจทุนนิยม ประกอบขึ้น
เป็นระบบเศรษฐกิจแห่งชาติเป็น เศรษฐกิจสองระบบ
๓) การกระจายอานาจในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นมาสู่ องค์การบริหารของ
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น หรือคืนอานาจการตัดสินใจและการดาเนินชีวิตให้แก่ชาวบ้านนั่นเอง
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560-25๖2)
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ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เป็นตัวแทนการแสดงออกทางความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ
สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชนกลุ่มชนและในบางกรณีปัจเจกบุคคล
ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่น
หนึ่งไปยังอีกคนรุ่นหนึ่งนี้ เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นใหม่อย่างสม่าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพ
แวดล้อมของตนเป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และทาให้คนเหล่านั้นเกิด
ความรู้สึกมีอัตลักษณ์และความต่อเนื่องดังนั้นจึงก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์

“ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” สามารถ จาแนกออกได้เป็น 7 สาขา ดังนี้
1. ภาษา
หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สื่อสารในวิถีการดารงชีวิตของชนกลุ่มต่างๆ
ซึ่งสะท้อนโลกทัศน์
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน ทั้งในแง่วัจนภาษา (ภาษาที่ใช้ถ้อยคา) และอวัจนภาษา (ภาษา
ที่ไม่ใช้ถ้อยคา) ภาษาอาจจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 ภาษาไทยถิ่น หมายถึง ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารตามท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถ สื่อความหมาย
สร้างความเข้าใจกันในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยแต่ละท้องถิ่นอาจพูดแตกต่างกันไปจากภาษาราชการ ทั้งในด้านเสียง
คาและการเรียงคาได้แก่ ภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน ภาษาไทยถิ่น ภาคกลาง และภาษาไทย
ถิ่นภาคใต้
1.2 ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ หมายถึง ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อาศัย
อยู่ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น ๕ ตระกูลภาษา ได้แก่ กลุ่มภาษาตระกูลไท กลุ่มภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก
กลุ่มภาษาตระกูลจีน - ทิเบต กลุ่มภาษาออสโตรเนเชียนติก และกลุ่มภาษาม้ง เมี่ยน
2.ศิลปะการแสดง
หมายถึง การแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก และเรื่องราวต่างๆโดยมีผู้แสดงเป็นสื่อผ่านทางเสียง
ได้แก่ การขับร้อง หรือการเล่นดนตรี และทางร่างกาย เช่น การร่ายราการเชิด การเต้น การแสดงท่าทาง ฯลฯ
2.1
ดนตรี หมายถึง เสียงที่ประกอบกันเป็นทานองเพลง และ/หรือลีลาจังหวะ ทาให้รู้สึก
เพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศก หรือรื่นเริงเป็นต้น ดนตรี มีบทบาทหน้าที่ในการบรรเลง เพื่อการขับกล่อม
ความบันเทิง ประกอบพิธีกรรม และประกอบการแสดง
2.2 การแสดง หมายถึง การแสดงออกทางร่างกาย ท่วงท่า การเคลื่อนไหวท่าเต้น ท่ารา
การแสดงกิริยาของการเต้น การรา การเชิด ฯลฯซึ่งแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกและเรื่องราว การแสดงอาจแสดง
ร่วมกับดนตรีและการขับร้องหรือไม่ก็ได้
2.3 ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม หมายถึง การผสมผสาน ระหว่างการแสดง การร้อง
การร่ายรา และดนตรีที่ใช้ประกอบพิธีกรรม
2.๔ เพลงร้องพื้นบ้าน หมายถึงบทเพลงที่เกิดจากคนในท้องถิ่นนั้นๆที่คิดรูปแบบการร้อง
การละเล่น เป็นบทเพลงที่มีท่วงทานอง ภาษา ที่เรียบง่ายมุ่งความสนุกสนาน เพลิดเพลินในโอกาสต่างๆ
หรือการร่วมแรงร่วมใจทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการประกอบอาชีพ
3. งานช่างฝีมือ ภูมิปัญญา ทักษะฝีมือช่าง
หมายถึง การเลือกใช้วัสดุ และกลวิธีการสร้างสรรค์ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน
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๑. ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าหมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากการทอย้อม ถัก ปัก ตีเกลียว ยก จก
มัดหมี่พิมพ์ลาย ขิด เกาะ/ล้วง เพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม และแสดงสถานภาพทางสังคม
๒. เครื่องจักสาน หมายถึง ภาชนะเครื่องใช้ประจาบ้านที่ทาจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ไผ่
หวาย กระจูดลาเจียก โดยนามาจักและสานจึงเรียกว่า เครื่องจักสาน กลวิธีในการทาเครื่องจักสาน ได้แก่การถัก
ผูก มัด ร้อย โดยใช้ตอกหวาย เพื่อให้เครื่องจักสานคงทนและคงรูปอยู่ได้ตามความต้องการ
๓. เครื่องรัก หมายถึง หัตถกรรมที่ใช้รักเป็นวัสดุสาคัญในการสร้างผลงาน เช่น ปิดทองรดน้า
ภาพกามะลอ ประดับมุก ประดับกระจกสี ปั้นกระแหนะ และเขินรักหรือยางรักมีคุณลักษณะเป็นยางเหนียว
สามารถเกาะจับพื้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ประสงค์จะทา หรือถมทับหรือเคลือบผิวได้ดีทาให้เป็นผิวมันภายหลังรัก
แห้งสนิทมีคุณภาพคงทนต่อความร้อนความชื้น กรดหรือด่างอ่อนๆ จะยังเป็นวัสดุที่ใช้เชื่อมมุกหรือสีเข้าด้วยกัน
๔. เครื่องปั้นดินเผา หมายถึงหัตถกรรมที่ใช้ดินเหนียวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีทั้งชนิด
เคลือบและไม่เคลือบ โดยที่เนื้อดินเหนียวต้องมีส่วนผสมของทรายแม่น้าที่เป็นทรายเนื้อละเอียด และช่วยให้เนื้อ
ดินแห้งสนิทไม่แตกร้าวดินเหนียวที่ใช้ทาเครื่องปั้นดินเผาจากที่ต่างๆให้สีแตกต่างกัน
๕. เครื่องโลหะ หมายถึง สิ่งที่มีวัสดุหลักเป็นเหล็ก ทองเหลือง หรือทองแดง เครื่องโลหะที่ทา
จากเหล็กนิยมทาโดยการเผาไฟให้อ่อนตัวและตีเหล็กเป็นรูปทรงต่างๆ เครื่องโลหะที่ทาจากทองเหลือง นิยมนา
ทองเหลืองมาเผาจนหลอมเหลวแล้วจึงนาไปเทในแบบตามลักษณะที่ต้องการเสร็จแล้วนามาตกแต่งส่วนเครื่อง
โลหะที่ทาจากทองแดงมีการนาทองแดงมาใช้เป็นโลหะเจือหลักสาหรับผลิตตัวเครื่องเรือนของเครื่องประดับ
โลหะเงินเจือ
๖. เครื่องไม้ หมายถึง งานฝีมือช่างที่ทาจากไม้ซุงหรือไม้แปรรูปเป็นท่อนเป็นแผ่นเพื่อใช้ในงานช่าง
ก่อสร้าง ประเภทเครื่องสับเครื่องเรือน เครื่องบูชา เครื่องตั้งเครื่องประดับ เครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องศาสตรา
เครื่องดนตรีเครื่องเล่น และยานพาหนะโดยอาศัยเทคนิควิธีการแกะ สลัก สับ ขุด เจาะ กลึง ถาก ขูด และขัด
๗. เครื่องหนัง หมายถึงงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทามาจากหนังสัตว์ โดยผ่านกระบวนการหมัก
และฟอกหนังเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อยและให้เกิดความนิ่มนวลสามารถบีบงอได้ตามที่ต้องการเครื่องหนังนิยมนาไปใช้
ในงานด้านศิลปะการแสดง รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่มีหนังเป็นส่วนประกอบ
๘. เครื่องประดับ หมายถึง งานช่างฝีมือที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อการตกแต่งให้เกิดความงดงาม
เริ่มต้นจากการใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนามาผลิตและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆโดยใช้อัญมณีและโลหะมีค่าต่างๆ
๙. งานศิลปกรรมพื้นบ้าน หมายถึง งานที่มีการแสดงอารมณ์สะท้อนออกทางฝีมือการช่าง
ให้เห็น เป็นประจักษ์เป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อการยังชีพและความต้องการด้านคุณค่าความงาม
เช่น
งานเขียน งานปั้น งานแกะสลัก งานหล่อ เป็นต้น
๑๐. ผลิตภัณฑ์อย่างอื่น หมายถึง งานช่างฝีมือดั้งเดิมที่ไม่สามารถจัดอยู่ใน ๙ ประเภทแรกได้
ซึ่งอาจเป็นงานช่างฝีมือที่ประดิษฐ์หรือผลิตขึ้นจากวัสดุในท้องถิ่นหรือจากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น
4. วรรณกรรมพื้นบ้าน
หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้านโดยครอบคลุมวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดย
วิธีการบอกเล่าและที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
4.1 นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องเล่าที่สืบทอดต่อๆกันมา ประกอบด้วยนิทานเทวปกรณ์
ตานาน นิทานศาสนา นิทานคติ นิทานมหัศจรรย์ นิทานชีวิต นิทานประจาถิ่นนิทานอธิบายเหตุ นิทานเรื่องสัตว์
นิทานเรื่องผี มุขตลกและเรื่องโม้ นิทานเข้าแบบของไทย
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4.๒ ประวัติศาสตร์บอกเล่า หมายถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติการตั้งถิ่นฐานการอพยพ
ความเป็นมา และบุคคลสาคัญของชุมชน
4.3 บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรมหมายถึง คาสวดที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมต่างๆ เช่น
บททาขวัญคาบูชา คาสมา คาเวนทาน บทสวดสรภัญญ์ คาถาบทอานิสงส์บทประกอบการรักษาโรคพื้นบ้าน
คาให้พร คาอธิษฐาน ฯลฯ
4.4 บทร้องพื้นบ้าน หมายถึง คาร้องที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาในโอกาสต่างๆ เช่น บทกล่อมเด็ก
บทร้องเล่นบทเกี้ยวพาราสี บทจ๊อย คาเซิ้ง
4.๕ สานวนและภาษา หมายถึง คาพูดหรือคากล่าวที่สืบทอดกันมามักมีสัมผัสคล้องจองกัน
เช่น โวหารคาคม คาพังเพย คาอุปมาอุปไมยคาขวัญ คติพจน์ คาสบถสาบานคาสาปแช่ง คาชม คาคะนอง ฯลฯ
4.6 ปริศนาคาทาย หมายถึง คาหรือข้อความที่ตั้งเป็นคาถาม คาตอบที่สืบทอดกันมา เพื่อให้
ผู้ตอบได้ทายหรือตอบปัญหา เช่น คาทาย ปัญหาเชาวน์ ผะหมี
4.๗ ตารา หมายถึง องค์ความรู้ที่มีการเขียนบันทึกในเอกสารโบราณเช่น ตาราโหราศาสตร์
ตาราดูลักษณะคนและสัตว์ ตารายา ฯลฯ
5. กีฬาภูมิปัญญาไทยการเล่น การกีฬา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่มีการปฏิบัติกันอยู่ใน
ประเทศไทยและมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย
5.๑ การเล่นพื้นบ้าน หมายถึงการเล่นของคนไทยในแต่ละวัยที่มีวัตถุประสงค์ต่างๆกันออกไป
โดยมีผลลัพธ์สุดท้าย คือ ความรัก ความสามัคคี และความสนุกสนานเพลิดเพลิน
5.๒ กีฬาพื้นบ้าน หมายถึง การเล่นและการแข่งขันของคนไทยในแต่ละวัย โดยมีอุปกรณ์และ
กฎกติกาที่เป็นลักษณะเฉพาะถิ่น
5.๓ ศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัวหมายถึง วิธีการหรือรูปแบบการต่อสู้ที่ใช้ร่างกายหรืออุปกรณ์
โดยได้รับการฝึกฝนตามวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา
6. แนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมและงานเทศกาลการประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนใน
ชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาบนหนทางของมงคลวิธีนาไปสู่สังคมแห่งสันติสุขแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชน
และชาติพันธุ์นั้นๆ
6.๑ มารยาท หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามต่อผู้อื่น
6.๒ ขนบธรรมเนียมประเพณีหมายถึง การประพฤติปฏิบัติและการกระทากิจกรรมที่สืบทอด
ต่อๆกันมาในวิถีชีวิตและสังคมของชุมชนนั้นๆ
6.๓ งานเทศกาล หมายถึง กิจกรรมที่กระทาตามกาหนดเวลาในรอบปี
7. ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล องค์ความรู้ วิธีการ ทักษะความเชื่อ แนว
ปฏิบัติ และการแสดงออกที่พัฒนาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและ
เหนือธรรมชาติ
7.๑ อาหารและโภชนาการ
7.๒ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
7.๓ โหราศาสตร์และดาราศาสตร์
7.๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
7.๕ ชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน
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มิติวัฒนธรรมในการพัฒนา
ในการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ ครั้งที่ 41 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2529 ที่ประชุม
ได้มีมติให้ประกาศว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2540 เป็นทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาทางวัฒนธรรม
(World Decade for Cultural Development 1989 - 1997) ทศวรรษนี้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์การ
สหประชาชาติและองค์การยูเนสโก ทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาทางวัฒนธรรมได้กาหนดวัตถุประสงค์สาคัญ 4
ประการ ดังนี้
(1) ยอมรับมิติวัฒนธรรมในการพัฒ(Acknowledgement
นา
of cultural dimension in development)
(2) ยืนยันและส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
(Affirmation and enrichment of cultural identities)
(3) ขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในชีวิตทางด้านวัฒนธรรม
(Broadening participation in culture)
(4) ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
(Promotion of international cultural cooperat
การพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบดังนี้
1. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากร
เช่น ปริมาณแหล่งน้า
และความเพียงพอของน้าใช้ในปัจจุบัน การใช้พลังงานทดแทนอย่างอื่นทั้งจากธรรมชาติ และจากการประดิษฐ์
ได้แก่พลังงานน้า พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแก๊สชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์ และมี
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เศรษฐกิจที่มั่นคงของชุมชน คือ มีการพัฒนาที่ทาให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดีอย่างต่อเนื่อง
3. คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในชุมชน เช่น มีการอยู่ดีกินดี อยู่ในที่ที่มีอากาศดีปราศจา ก
มลภาวะ มีการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างถูกต้องตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ มีบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง มีการให้การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
แนวทางปฏิบัติเพื่อนาไปสู่ความยั่งยืน มีดังนี้
1. รักษาและกระตุ้นให้เกิดความหลากหลาย การพัฒนาที่จะนาไปสู่ความยั่งยืนมีหลาย
แนวทางทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มนุษย์จึงควรรักษาและกระตุ้นให้เกิดความหลากหลาย
โดยไม่ผูกขาดเฉพาะรูปแบบที่ถูกต้องที่สุด หรือสมบูรณ์ที่สุดของวัฒนธรรม จริยธรรม ศาสนา และสังคม
เพียงแนวทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
2. ดาเนินการพัฒนาหรือสร้างระบบเศรษฐกิจที่รวมเอาสิ่งแวดล้อม และเวลาในอนาคตเข้าไว้
ในกระบวนการตัดสินใจ
3. ต้องแสวงหาแนวทางที่เห็นร่วมกันบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และ
ศีลธรรม ที่มีความหลากหลาย

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560-25๖2)
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แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560-25๖2)

แบบ ผ 01
บัญชีโครงการพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวติ และความมัน่ คง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท./ชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการตนเอง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
1 โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชน
เพื่อให้มีศูนย์สาหรับ
จานวน 1 แห่ง/ปี
100,000
100,000
100,000 มีการจัดตั้งศูนย์ มีศูนย์กลางสาหรับเด็ก
ประชาชนจังหวัดลาพูน
เยาวชนและประชาชน
จานวน 1 แห่ง เยาวชน และประชาชนใน
การพักผ่อนและประกอบ
กิจกรรม
2 โครงการพัฒนาศักยภาพกานัน
ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับภาคีเครือข่าย
การพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ระดับจังหวัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพกานัน จานวนไม่น้อยกว่า
ผู้ใหญ่บ้าน ในภาพรวม 1 กิจกรรม/ปี
ระดับจังหวัดให้มีศักยภาพ
ยิ่งขึ้น

700,000

700,000

3 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมบทบาทของ ผู้นาชุมชน
ผู้นากลุ่มต่าง ๆ สตรีแม่บ้าน กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มพลังมวลชนและ
ผู้เกี่ยวข้องใน จ.ลาพูน

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นา จานวนไม่น้อยกว่า
ชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน 1 กิจกรรม/ปี
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มพลัง
มวลชนและผู้เกี่ยวข้องให้
สูงขึ้น

1,000,000

1,000,000

700,000 จานวนกิจกรรม เครือข่ายชุมชน/สังคมใน
ที่ดาเนินการ จ.ลาพูน ได้รับการพัฒนา
มีศักยภาพยิ่งขึ้น
1,000,000 จานวนกิจกรรม ผู้นาชุมชน กลุ่มสตรี
ที่ดาเนินการ แม่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร กลุ่มพลัง
มวลชนและผู้เกี่ยวข้องมี
ศักยภาพยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการ
ศึกษาฯ

สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท./ชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการตนเอง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
เพื่อยกระดับและพัฒนา จานวนไม่น้อยกว่า
700,000
700,000
700,000 จานวนกิจกรรม ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุและผู้ที่
ระดับคุณภาพชีวิตของ 1 กิจกรรม/ปี
ที่ดาเนินการ พัฒนาศักยภาพและมี
เกี่ยวข้องใน จ.ลาพูน
ผู้สูงอายุ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพประชาชนผู้ด้อยโอกาส
และผู้พิการ ในภาพรวมระดับ
จังหวัด

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้
ของประชาชนผู้ด้อย
พิการได้รับการ
โอกาส และผู้พิการให้ดีขึ้น พัฒนามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

500,000

500,000

500,000 จานวนผู้ด้อย
โอกาสและผู้
พิการ ที่ได้รับ
การพัฒนา

ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
และผู้พิการ ได้รับการ
พัฒนาและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สานักปลัดฯ

6 โครงการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ชาวบ้านฯ ในภาพรวมระดับ
กิจการลูกเสือชาวบ้าน
จังหวัด
จังหวัดลาพูนให้เจริญ
ยิ่งขึ้นไป

จานวนไม่น้อยกว่า
3 รุ่น/ปี

300,000

300,000

300,000

สามารถเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่ลูกเสือชาวบ้าน
จังหวัดลาพูนให้สูงขึ้นได้

สานักปลัดฯ

7 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพและอบรมบุคลากร
ทางการแพทย์ในท้องถิ่น
จ.ลาพูน

จานวนไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม/ปี

500,000

500,000

500,000 จานวนกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับ
ที่ดาเนินการ ความรู้และสามารถนาไป
เผยแพร่แก่ชุมชนได้

สานักปลัดฯ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทย์ในท้องถิ่นให้
สูงขึ้น

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

จานวนรุ่นที่
ได้รับการ
สนับสนุน
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท./ชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการตนเอง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
1,500,000
8 โครงการส่งเสริมการอบรมแพทย์ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ ภาพรวมระดับ
1,500,000
1,500,000 มีการอบรมการ ประชาชนมีความรู้ด้าน
แผนไทย
ด้านสุขภาพให้แก่
จังหวัด
แพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยและ
ประชาชน
นาไปใช้เกิดประโยชน์
2,000,000 จานวนกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับ
ที่ดาเนินการ ความรู้และสามารถนาไป
เผยแพร่แก่ชุมชนได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มศักยภาพบุคลากร
ด้านสาธารณสุข อสม.และ
ด้านสาธารณสุข อสม.
ผู้เกี่ยวข้องแบบบูรณาการใน จ. และผู้เกี่ยวข้องใน
ลาพูน
จ.ลาพูน

จานวนไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม/ปี

2,000,000

2,000,000

เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ อป
10 โครงการพัฒนาศักยภาพ ชรบ.
อปพร.และภาคีเครือข่าย
พร. ชรบ. กลุ่มพลัง
ผู้เกี่ยวข้องในภาพรวมจังหวัดลาพูน มวลชน อาสาสมัครและ
ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัด
ลาพูนให้สูงยิ่งขึ้น

จานวนไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม/ปี

500,000

500,000

500,000 จานวนกิจกรรม อปพร.อาสาสมัคร กลุ่ม
ที่ดาเนินการ พลังมวลชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดลาพูน
มีศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

11 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ เพื่อฝึกอบรมทบทวน
บรรเทาสาธารณภัย
อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จานวนไม่น้อยกว่า
1 รุ่น/ปี

100,000

100,000

100,000 มีการฝึกอบรม 1 บุคลากรด้านบรรเทาสา
รุ่น
ธารณภัยมีการเตรียม
ความพร้อมอย่างต่อเนือ่ ง

กองช่าง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

สานักปลัดฯ
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท./ชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการตนเอง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
(KPI)
เพื่อฝึกอบรมทบทวน
จานวน ไม่น้อยกว่า
500,000
500,000
500,000 มีการฝึกอบรม
12 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้
ชีพ/กู้ภัย
อาสาสมัครกู้ชีพ/กู้ภัย
1 กิจกรรม/ปี
อาสาสมัครกู้
และผู้เกี่ยวข้อง
ชีพ/กู้ภัย
13 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เพื่อฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
อาสาสมัครกู้ชีพ/กู้ภัย
ได้รับการอบรมทบทวน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนือ่ ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง
สานักปลัด

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนได้รับการอบรม
ทบทวนการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนือ่ ง

กองช่าง

จานวน 1 กิจกรรม

250,000

250,000

250,000 มีการฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

14 โครงการส่งเสริมและการพัฒนา เพื่อสร้างเครือข่ายในการ กลุ่มเป้าหมายให้
ฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ปฏิบัติงาน EMS ให้เกิด ความสนใจและเข้า
(EMS RALLY)
พลังและความสามัคคี
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 50 คน

500,000

500,000

500,000 จานวนผู้เข้าร่วม เกิดเครือข่ายในการ
โครงการ
ปฏิบัติงานด้าน EMS

สานักปลัดฯ

15 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน เพื่อให้ประชาชนใน
ใน จ.ลาพูน
จังหวัดลาพูนมีสุขภาพดี

500,000

500,000

500,000 จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนใน จ.ลาพูน
โครงการ
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
มีสุขภาพที่ดี

สานักปลัดฯ

ประชาชนสนใจและ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 50 คน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท./ชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการตนเอง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้า จานวน 1 ครั้ง/ปี
300,000
300,000
300,000 มีการอบรม
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์สั่ง
16 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์สั่งการของ หน้าประจาศูนย์สั่งการ
พัฒนาศักยภาพ การของ อบจ.ลาพูนได้รับ
อบจ.ลาพูน
เจ้าหน้าที่
การฝึกอบรม
ประจาศูนย์สั่ง
การ
17 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ปฏิบัติการการแพทย์ฉกุ เฉินใน
จังหวัดลาพูน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์สั่ง
การ

จานวน 1 ครั้ง/ปี

300,000

300,000

300,000 มีการอบรมผู้
ผู้ปฏิบัติการการแพทย์
ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินได้รับการฝึกอบรม
การแพทย์ฉกุ เฉิน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์
(ผลผลิต ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท)
ปี 2562
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
โครงการ)
(บาท)
1 โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ เพื่อฝึกอบรมอาชีพและ
จานวนไม่น้อย
500,000
500,000
500,000 มีการฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพและ
และทักษะแก่ผู้ประกอบ การ
พัฒนาฝีมือแก่แรงงานและ กว่าจานวน 50
อาชีพแก่แรงงานไม่ ทักษะฝีมือแรงงาน
ร่วมกับหอการค้าและสภา
ประชาชนในจ.ลาพูน
คน/ปี
น้อยกว่า 50 คน/ปี เพิ่มขึ้น
อุตสาหกรรม จ.ลาพูน

สานักปลัดฯ

2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการผ้าทอ
คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
สถาบันผ้าทอฯ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ผู้ประกอบการในการพัฒนา
สินค้าและองค์ความรู้

จานวนไม่น้อย
กว่า 1
กิจกรรม/ปี

500,000

500,000

500,000 มีการฝึกอบรมและ
พัฒนา
ผู้ประกอบการผ้าทอ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

3 โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสัมมาชีพชุมชนจังหวัด
ลาพูน

เพื่อส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
และยกระดับสินค้าของ
จังหวัดลาพูน

จานวนไม่น้อย
กว่า1 ครั้ง/ปี

500,000

500,000

500,000

มีการยกระดับ ประชาชนมีรายได้จาก สานักปลัดฯ
คุณภาพสินค้าของ สินค้ามีคุณภาพเพิ่มขึ้น
จังหวัดลาพูน

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
จัดกิจกรรม 1
พัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องด้าน
ศักยภาพผู้เกี่ยวข้องด้าน
ครั้ง/ปี
OTOP และตลาดกลาง อบจ.ลาพูน OTOP และตลาดกลาง อบจ.
ลาพูน ให้สูงขึ้น

500,000

500,000

500,000

มีการฝึกอบรม ผู้เกี่ยวข้องด้าน OTOP
สัมมนาผู้เกี่ยวข้อง และตลาดกลางมี
ด้าน OTOP ตลาด ศักยภาพมากยิ่งขึ้น
กลาง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

ผู้ประกอบการ
กรรมการสถาบันผ้าทอ
ฯ และผู้เกี่ยวข้องมี
องค์ความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองการ
ศึกษาฯ

กองแผนฯ
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิต ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท)
ปี 2562
โครงการ)
(บาท)
5 โครงการสนับสนุน อปท.เพื่อสมทบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 2 กองทุน
100,000
100,000
100,000
กองทุนสวัสดิการชุมชน ใน จ.
ประชาชน ให้ดีขึ้น
ลาพูน (ต.อุโมค์, ต.หนองช้างคืน)
6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาด้านกีฬาจังหวัดลาพูน

เพื่อพัฒนาและยกระดับการ
กีฬาของจังหวัดลาพูนให้ได้
มาตรฐาน

7 โครงการบริหารจัดการสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา อบจ.และ อปท. ใน จ.
ลาพูน

จานวนไม่น้อย
กว่า 1
กิจกรรม/ปี

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ได้รับการอุดหนุน ประชาชนมีคุณภาพ
กองทุนสวัสดิการ ชีวิตที่ดีขึ้น
ชุมชน

กองแผนฯ

1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีการจัดกิจกรรม นักกีฬาได้พัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง ความสามารถ มีทักษะ
ทางกีฬามากยิ่งขึ้น

กองการ
ศึกษาฯ

เพื่อให้มีศักยภาพพร้อม
มีการบริหาร
สามารถรองรับกิจกรรมด้าน จัดการสนาม
กีฬาได้เต็มที่
(ค่า
กีฬา อบจ.ลาพูน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

1,500,000

1,500,000

1,500,000 จานวนผู้ใช้บริการ อบจ.ลาพูนมีสนาม
เพิ่มขึ้น
กีฬาที่ได้มาตรฐานและ
รองรับกิจกรรมด้าน
กีฬาได้เต็มที่

กองการ
ศึกษาฯ

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และ
สร้างความสามัคคีระหว่าง
อปท. ในจังหวัดลาพูน

1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ กองการ
อย่างต่อเนือ่ ง อันดีและความสามัคคี
ศึกษาฯ
ระหว่างอปท.ในจ.ลาพูน

จานวนไม่น้อย
กว่า 1
กิจกรรม/ปี

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
(ผลผลิต ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท)
ปี 2562
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่น จานวนไม่น้อย
300,000
300,000
300,000 มีการจัดกิจกรรม
9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา
กีฬาและออกกาลังกายแก่เด็ก กว่า 1
อย่างต่อเนือ่ ง
เยาวชน และประชาชนใน กิจกรรม/ปี
ท้องถิ่น

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้ออกกาลัง
กายเพื่อการมีสุขภาพที่
ดีและแข็งแรง

กองการ
ศึกษาฯ

10 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
เพื่อส่งเสริม การออกกาลัง
ต้านยาเสพติดแบบบูรณาการใน จ. กายใช้เวลาว่างให้เกิด
ลาพูน
ประโยชน์

จานวนไม่น้อย
กว่า 1
กิจกรรม/ปี

500,000

500,000

500,000 มีการจัดการแข่งขัน ประชาชน ในจังหวัด
กองการ
กีฬาอย่างต่อเนือ่ ง ลาพูนได้ร่วมกิจกรรมใช้ ศึกษาฯ
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

11 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมใน จ.ลาพูน

เพื่อส่งเสริมและการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมแก่
ประชาชนในท้องถิ่น

จานวนไม่น้อย
กว่า 1
กิจกรรม/ปี

500,000

500,000

500,000 มีการจัดกิจกรรม ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรมจริยธรรมที่ดี
ด้านคุณธรรม จริย
ธรรม อย่างต่อเนือ่ ง

กองการ
ศึกษาฯ

12 โครงการพระธรรมทูตสัญจร อบจ.
ลาพูน ประจาปี

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน จานวนไม่น้อย
ได้รับการปลูก ฝังศีลธรรม
กว่า 1
จริยธรรมอย่างแพร่หลาย
กิจกรรม/ปี

500,000

500,000

500,000 มีการจัดกิจกรรม เยาวชนและประชาชน
พระธรรมทูตสัญจร มีศีลธรรม จริยธรรม
อย่างต่อเนือ่ ง

กองการ
ศึกษาฯ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
(ผลผลิต ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท)
ปี 2562
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
13 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
จานวนไม่น้อย
550,000
550,000
550,000 มีการฝึกอบรม
ศักยภาพผู้นาทางศาสนาและ
ความรู้ให้แก่ผู้นาทางศาสนา กว่า 1
พัฒนาศักยภาพผู้นา
ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดลาพูน
และผู้เกี่ยวข้องใน จ.ลาพูน กิจกรรม/ปี
ทางศาสนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้นาทางศาสนาและ
ผู้เกี่ยวข้องมีศักยภาพ
นามาปฏิบัติใช้ให้เกิด
ประโยชน์และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน

กองการ
ศึกษาฯ

14 โครงการปฏิบัติธรรมนาชีวิต (ชวน
คนนอนวัด)

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน จานวนไม่น้อย
ได้รับการปลูกฝังศีลธรรม
กว่า 1 ครั้ง/ปี
จริยธรรมอย่างแพร่หลาย

400,000

400,000

400,000 มีการจัดกิจกรรม เยาวชนและประชาชน
ปฏิบัติธรรมอย่าง มีศีลธรรม จริยธรรม
ต่อเนือ่ ง

กองการ
ศึกษาฯ

15 โครงการหมูบ่ ้านศีล 5

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน จานวนไม่น้อย
ได้รับการปลูกฝัง ศีลธรรม
กว่า 1 ครั้ง/ปี
จริยธรรมและถือปฏิบัติอย่าง
แพร่หลาย

200,000

200,000

200,000 มีการจัดกิจกรรม เยาวชนและประชาชน
หมูบ่ ้านศีล 5 อย่าง มีศีลธรรม จริยธรรม
ต่อเนือ่ ง

กองการ
ศึกษาฯ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์
(ผลผลิต ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท)
ปี 2562
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
โครงการ)
(บาท)
1 โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ เพื่อฝึกอบรมอาชีพและ
จานวนไม่น้อย
500,000
500,000
500,000 มีการฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพและ
และทักษะแก่ผู้ประกอบ การ
พัฒนาฝีมือแก่แรงงานและ กว่าจานวน 50
อาชีพแก่แรงงานไม่ ทักษะฝีมือแรงงาน
ร่วมกับหอการค้าและสภา
ประชาชนในจ.ลาพูน
คน/ปี
น้อยกว่า 50 คน/ปี เพิ่มขึ้น
อุตสาหกรรม จ.ลาพูน

สานักปลัดฯ

2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการผ้าทอ
คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
สถาบันผ้าทอฯ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ผู้ประกอบการในการพัฒนา
สินค้าและองค์ความรู้

จานวนไม่น้อย
กว่า 1
กิจกรรม/ปี

500,000

500,000

500,000 มีการฝึกอบรมและ
พัฒนา
ผู้ประกอบการผ้าทอ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

3 โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสัมมาชีพชุมชนจังหวัด
ลาพูน

เพื่อส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
และยกระดับสินค้าของ
จังหวัดลาพูน

จานวนไม่น้อย
กว่า1 ครั้ง/ปี

500,000

500,000

500,000

มีการยกระดับ ประชาชนมีรายได้จาก สานักปลัดฯ
คุณภาพสินค้าของ สินค้ามีคุณภาพเพิ่มขึ้น
จังหวัดลาพูน

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
จัดกิจกรรม 1
พัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องด้าน
ศักยภาพผู้เกี่ยวข้องด้าน
ครั้ง/ปี
OTOP และตลาดกลาง อบจ.ลาพูน OTOP และตลาดกลาง อบจ.
ลาพูน ให้สูงขึ้น

500,000

500,000

500,000

มีการฝึกอบรม ผู้เกี่ยวข้องด้าน OTOP
สัมมนาผู้เกี่ยวข้อง และตลาดกลางมี
ด้าน OTOP ตลาด ศักยภาพมากยิ่งขึ้น
กลาง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

ผู้ประกอบการ
กรรมการสถาบันผ้าทอ
ฯ และผู้เกี่ยวข้องมี
องค์ความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองการ
ศึกษาฯ

กองแผนฯ

93

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิต ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท)
ปี 2562
โครงการ)
(บาท)
5 โครงการสนับสนุน อปท.เพื่อสมทบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 2 กองทุน
100,000
100,000
100,000
กองทุนสวัสดิการชุมชน ใน จ.
ประชาชน ให้ดีขึ้น
ลาพูน (ต.อุโมค์, ต.หนองช้างคืน)
6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาด้านกีฬาจังหวัดลาพูน

เพื่อพัฒนาและยกระดับการ
กีฬาของจังหวัดลาพูนให้ได้
มาตรฐาน

7 โครงการบริหารจัดการสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา อบจ.และ อปท. ใน จ.
ลาพูน

จานวนไม่น้อย
กว่า 1
กิจกรรม/ปี

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ได้รับการอุดหนุน ประชาชนมีคุณภาพ
กองทุนสวัสดิการ ชีวิตที่ดีขึ้น
ชุมชน

กองแผนฯ

1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีการจัดกิจกรรม นักกีฬาได้พัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง ความสามารถ มีทักษะ
ทางกีฬามากยิ่งขึ้น

กองการ
ศึกษาฯ

เพื่อให้มีศักยภาพพร้อม
มีการบริหาร
สามารถรองรับกิจกรรมด้าน จัดการสนาม
กีฬาได้เต็มที่
(ค่า
กีฬา อบจ.ลาพูน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

1,500,000

1,500,000

1,500,000 จานวนผู้ใช้บริการ อบจ.ลาพูนมีสนาม
เพิ่มขึ้น
กีฬาที่ได้มาตรฐานและ
รองรับกิจกรรมด้าน
กีฬาได้เต็มที่

กองการ
ศึกษาฯ

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และ
สร้างความสามัคคีระหว่าง
อปท. ในจังหวัดลาพูน

1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ กองการ
อย่างต่อเนือ่ ง อันดีและความสามัคคี
ศึกษาฯ
ระหว่างอปท.ในจ.ลาพูน

จานวนไม่น้อย
กว่า 1
กิจกรรม/ปี

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
(ผลผลิต ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท)
ปี 2562
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่น จานวนไม่น้อย
300,000
300,000
300,000 มีการจัดกิจกรรม
9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา
กีฬาและออกกาลังกายแก่เด็ก กว่า 1
อย่างต่อเนือ่ ง
เยาวชน และประชาชนใน กิจกรรม/ปี
ท้องถิ่น

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้ออกกาลัง
กายเพื่อการมีสุขภาพที่
ดีและแข็งแรง

กองการ
ศึกษาฯ

10 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
เพื่อส่งเสริม การออกกาลัง
ต้านยาเสพติดแบบบูรณาการใน จ. กายใช้เวลาว่างให้เกิด
ลาพูน
ประโยชน์

จานวนไม่น้อย
กว่า 1
กิจกรรม/ปี

500,000

500,000

500,000 มีการจัดการแข่งขัน ประชาชน ในจังหวัด
กองการ
กีฬาอย่างต่อเนือ่ ง ลาพูนได้ร่วมกิจกรรมใช้ ศึกษาฯ
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

11 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมใน จ.ลาพูน

เพื่อส่งเสริมและการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมแก่
ประชาชนในท้องถิ่น

จานวนไม่น้อย
กว่า 1
กิจกรรม/ปี

500,000

500,000

500,000 มีการจัดกิจกรรม ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรมจริยธรรมที่ดี
ด้านคุณธรรม จริย
ธรรม อย่างต่อเนือ่ ง

กองการ
ศึกษาฯ

12 โครงการพระธรรมทูตสัญจร อบจ.
ลาพูน ประจาปี

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน จานวนไม่น้อย
ได้รับการปลูก ฝังศีลธรรม
กว่า 1
จริยธรรมอย่างแพร่หลาย
กิจกรรม/ปี

500,000

500,000

500,000 มีการจัดกิจกรรม เยาวชนและประชาชน
พระธรรมทูตสัญจร มีศีลธรรม จริยธรรม
อย่างต่อเนือ่ ง

กองการ
ศึกษาฯ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
(ผลผลิต ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท)
ปี 2562
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
13 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
จานวนไม่น้อย
550,000
550,000
550,000 มีการฝึกอบรม
ศักยภาพผู้นาทางศาสนาและ
ความรู้ให้แก่ผู้นาทางศาสนา กว่า 1
พัฒนาศักยภาพผู้นา
ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดลาพูน
และผู้เกี่ยวข้องใน จ.ลาพูน กิจกรรม/ปี
ทางศาสนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้นาทางศาสนาและ
ผู้เกี่ยวข้องมีศักยภาพ
นามาปฏิบัติใช้ให้เกิด
ประโยชน์และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน

กองการ
ศึกษาฯ

14 โครงการปฏิบัติธรรมนาชีวิต (ชวน
คนนอนวัด)

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน จานวนไม่น้อย
ได้รับการปลูกฝังศีลธรรม
กว่า 1 ครั้ง/ปี
จริยธรรมอย่างแพร่หลาย

400,000

400,000

400,000 มีการจัดกิจกรรม เยาวชนและประชาชน
ปฏิบัติธรรมอย่าง มีศีลธรรม จริยธรรม
ต่อเนือ่ ง

กองการ
ศึกษาฯ

15 โครงการหมูบ่ ้านศีล 5

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน จานวนไม่น้อย
ได้รับการปลูกฝัง ศีลธรรม
กว่า 1 ครั้ง/ปี
จริยธรรมและถือปฏิบัติอย่าง
แพร่หลาย

200,000

200,000

200,000 มีการจัดกิจกรรม เยาวชนและประชาชน
หมูบ่ ้านศีล 5 อย่าง มีศีลธรรม จริยธรรม
ต่อเนือ่ ง

กองการ
ศึกษาฯ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 3 แนวทางการเสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในสังคม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ เพื่อจัดกิจกรรมของ จานวนไม่น้อยกว่า 1
1,000,000
1,000,000
1,000,000 มีการจัดกิจกรรม
สนับสนุนบริการสาธารณะ อบจ.ลาพูน ให้เกิด
กิจกรรม/ปี
บริการสาธารณะ
ต่างๆ ตามอานาจหน้าที่ของ ประโยชน์ต่อ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
อบจ.ลาพูน
ประชาชนในจังหวัด
ลาพูน

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชนในจังหวัด
ลาพูนได้รับประโยชน์
ด้านการจัดบริการ
สาธารณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ทุกส่วน
ราชการ

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้
บริการด้านสาธารณสุขใน
จ.ลาพูน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จานวน 1 กิจกรรม/ปี
ในการบริการแก่
ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ

500,000

500,000

500,000 มีการจัดกิจกรรม ประชาชนได้รับการ
สานักปลัดฯ
เพิ่มประสิทธิภาพ บริการได้อย่างมี
การให้บริการด้าน ประสิทธิภาพและเพียงพอ
สาธารณสุขอย่าง
ต่อเนือ่ ง

3 โครงการสมทบกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็น
ต่อสุขภาพระดับจังหวัดของ
อบจ.ลาพูน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จานวน 1 กิจกรรม/ปี
ในการบริการด้าน
สาธารณสุขแก่
ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ

2,000,000

2,000,000

2,000,000 มีการดาเนินการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ สานักปลัดฯ
อย่างต่อเนือ่ ง ระดับจังหวัดได้รับการ
สนับสนุน และมีการ
บริหารงานที่ดียิ่งขึ้น

4 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอาหารปลอดภัย
และอนามัยชุมชน

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาพ
พลานามัยแก่
ประชาชนในท้องถิ่น

200,000

200,000

จานวนไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรม/ปี

200,000 มีการจัดกิจกรรม ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่งเสริมอาหาร สุขภาพพลานามัย
ปลอดภัยและ แข็งแรง สมบูรณ์ข้ึน
อนามัยชุมชน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

สานักปลัดฯ
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 3 แนวทางการเสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในสังคม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการปูองกัน ควบคุม เพื่อปูองกันและ
จานวนไม่น้อยกว่า 1
500,000
500,000
500,000 มีการจัดกิจกรรม จังหวัดลาพูนปราศจาก
และแก้ไขปัญหาโรค ใน จ. ควบคุมโรคระบาด
กิจกรรม/ปี
ปูองกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคระบาด
ลาพูน
โรคติดต่อ และโรค
โรคระบาดอย่าง และโรคแพร่เชื้ออื่น ๆ
แพร่เชื้ออื่นๆ ใน
ต่อเนือ่ ง
จ.ลาพูน
6 โครงการสนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ดูแลและพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จานวนไม่น้อยกว่า 1
การบริการรักษา
รายการ/ปี
สุขภาพ ประชาชนใน
พื้นที่ห่างไกลให้มี
สุขภาพดีขึ้น

1,500,000

1,500,000

1,500,000 จานวนเครื่องมือ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ใน สานักปลัดฯ
อุปกรณ์ที่ให้การ การดูและรักษาสุขภาพ
สนับสนุน
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมให้
จานวนไม่น้อยกว่า 1
ประชาชน โดยการแพทย์ ประชาชนดูแลสุขภาพ กิจกรรม/ปี
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตนเองให้ดียิ่งขึ้น

1,500,000

1,500,000

1,500,000

8 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ เพื่อให้ประชาชนมี
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา ส่วนร่วมในการ
เสพติด จ.ลาพูน
กาหนดมาตรการ
ปูองกันอาชญากรรม
และยาเสพติด

1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีการจัดกิจกรรม เกิดการมีส่วนร่วมของคน
ไม่น้อยกว่า 1 ในชุมชนในการปูองกัน
ครั้ง/ปี
และแก้ไข ปัญหายาเสพ
ติด

จานวนไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรม/ปี

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

ประชาชนมีความรู้
สามารถ ดูแล รักษา
สุขภาพด้วยตนเองได้ดี
ยิ่งขึ้น

สานักปลัดฯ

กองแผนฯ
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 3 แนวทางการเสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในสังคม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการส่งเสริมสนับ สนุน เพื่อสนับสนุนการ
จานวน 1 ครั้ง/ปี
350,000
350,000
350,000 มีการจัดกิจกรรม
งานวันต่อต้านยาเสพติด
ปูองกันและแก้ไข
จานวน 1 ครั้ง/ปี
โลกและกิจกรรม To Be ปัญหายาเสพติดใน
Number One ของ จ.
ท้องถิ่น
ลาพูน
10 โครงการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์
การตรวจปัสสาวะหาสาร
เสพติดในร่างกายของ ศพส.
อบจ.ลาพูน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จานวน 13,000 ชุด/ปี
การดาเนินงานปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในท้องถิ่น

11 โครงการรณรงค์ปูองกัน ยา
เสพติดในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลาพูน (อุดหนุนจากกรมฯ)

เพื่อส่งเสริมและ
จานวนไม่น้อยกว่า 1
สนับสนุนการจัด
กิจกรรม/ปี
กิจกรรมในการ
รณรงค์ปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาสังกัด
อบจ.ลาพูน

234,000

234,000

90,000

90,000

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เยาวชน และประชาชน
ตระหนักถึงปัญหายา
เสพติด และเกิดองค์
ความรู้มากยิ่งขึ้น

กองแผนฯ

234,000 มีการจัดซื้อวัสดุ มีวัสดุอปุ กรณ์ในการ
อุปกรณ์ตรวจ ตรวจ หาสารเสพติดใน
ปัสสาวะหาสาร ร่างกายอย่างเพียงพอ
เสพติด

กองแผนฯ

90,000 มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์ปูองกันยา
เสพติดในสถาน
ศึกษาสังกัด อบจ.
ลาพูน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

การดาเนินงานปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ

กองการ
ศึกษาฯ
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 3 แนวทางการเสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในสังคม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการส่งเสริมและ
เพื่อส่งเสริมและ
จานวนไม่น้อยกว่า 1
500,000
500,000
500,000 มีการพัฒนา เด็ก เยาวชนและผู้ที่
สนับสนุนการพัฒนา
พัฒนาขีดความ
กิจกรรม/ปี
ศักยภาพเด็กและ เกีย่ วข้องในจังหวัด
ศักยภาพของเด็ก เยาวชน สามารถเด็กเยาวชน
เยาวชนอย่าง ลาพูนมีศักยภาพสูงขึ้น
และผู้ที่เกี่ยวข้องใน จ.ลาพูน และผู้เกี่ยวข้องใน
ต่อเนือ่ ง
จ.ลาพูน
13 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติประจาปี

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน กิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนใน
จ.ลาพูน

14 โครงการพัฒนาบุคลากร
และเจ้าหน้าที่สนามกีฬา
กลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลาพูน

15 โครงการโรงเรียนกาแฟ
ดอยปุาแป๋

จานวน 1 กิจกรรม/ปี

500,000

500,000

เพื่อเป็นค่าเบีย้ เลี้ยง จานวน 1 ครั้ง/ปี
อบรม สัมมนา พัฒนา
ศักยภาพ บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่สนามกีฬา
อบจ.ลาพูน

30,000

30,000

เพื่อการพัฒนา
จานวน 1 แห่ง/ปี
หลักสูตรให้ต่อเนือ่ งให้
ดียิ่งขี้น

150,000

150,000

500,000 มีการจัดกิจกรรม เด็กและเยาวชนใน
อย่างต่อเนือ่ งทุกปี ท้องถิ่นได้เข้าร่วม
กิจกรรมและมีศักยภาพ
ที่ดีขึ้น
30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ

มีการพัฒนา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
บุคลากร เจ้าหน้าที่ เกีย่ วข้องได้รับการ
อย่างต่อเนือ่ ง พัฒนาศักยภาพ

กองการ
ศึกษาฯ

150,000 จานวนหลักสูตร มีการพัฒนาต่อยอด
โครงการโรงเรียนกาแฟ
ดอยปุาแป๋

กองการ
ศึกษาฯ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 3 แนวทางการเสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในสังคม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 โครงการเข้าร่วมการ
เพื่อเสริมสร้างความ จานวน 1 ครั้ง/ปี
500,000
500,000
500,000 มีการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาสาเร็จ
แข่งขันกีฬา อบจ. 17
สัมพันธ์ระหว่าง อบจ.
แข่งขันกีฬา อบจ. ตามวัตถุประสงค์
จังหวัดภาคเหนือ
ในเขตภาคเหนือ
17 จังหวัด
ภาคเหนือ
17 โครงการส่งเสริม และ
สนับสนุน การศึกษาใน จ.
ลาพูน

เพื่อพัฒนาและ
จานวนไม่น้อยกว่า 1
ยกระดับการจัด
กิจกรรม/ปี
การศึกษาทุกระบบใน
จ.ลาพูน ให้สูงขึ้น

3,000,000

3,000,000

18 โครงการอบรมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพครูบุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องใน
จ.ลาพูน

เพื่อส่งเสริม พัฒนา จานวนไม่น้อยกว่า 1
ศักยภาพครูบุคลากร กิจกรรม/ปี
ทางการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องใน จ.ลาพูน

500,000

500,000

10,000,000

10,000,000

19 โครงการบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สถานศึกษาสังกัด อบจ.
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ การบริหารจัดการ
ลาพูน
จัดการฯ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลาพูน สถานศึกษา ของอบจ.
ลาพูน

3,000,000 มีกจิ กรรมส่งเสริม สามารถพัฒนาและ
สนับสนุนการศึกษา ยกระดับการศึกษาใน
จ.ลาพูน ให้สูงขึ้นได้
500,000

กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ใน
จ.ลาพูน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

กองการ
ศึกษาฯ

10,000,000 มีการบริหารจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ อบจ.ลาพูน มีการบริหาร
จัดการที่ดี

กองการ
ศึกษาฯ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

มีการฝึกอบรม
สัมมนาพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนือ่ ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 3 แนวทางการเสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในสังคม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 โครงการบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สถานศึกษาสังกัด อบจ.
5,000,000
5,000,000
5,000,000 มีการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านปุาป๋วย
กองการ
โรงเรียนบ้านปุาป๋วย
การบริหารจัดการ
ลาพูน
โรงเรียนบ้านปุาป๋วย อบจ.ลาพูน มีการบริหาร ศึกษาฯ
สถานศึกษา ของอบจ.
จัดการที่ดี
ลาพูน (รวมทั้ง
ค่าอาหารเสริม)

21 โครงการบริหารจัดการ
โรงเรียนปุาแป๋

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สถานศึกษาสังกัด อบจ.
การบริหารจัดการ
ลาพูน
สถานศึกษา ของอบจ.
ลาพูน (รวมทั้ง
ค่าอาหารเสริม)

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีการบริหารจัดการ โรงเรียนปุาแป๋ อบจ.
โรงเรียนบ้านปุาแป๋ ลาพูน มีการบริหาร
จัดการที่ดี

กองการ
ศึกษาฯ

22 โครงการบริหารจัดการ
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ สถานศึกษาสังกัด อบจ.
การบริหารจัดการ
ลาพูน
สถานศึกษา ของอบจ.
ลาพูน

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีการบริหารจัดการ โรงเรียนนาทราย
โรงเรียนนาทราย วิทยาคม มีการบริหาร
วิทยาคม
จัดการทีด่ ี

กองการ
ศึกษาฯ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

102

แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 3 แนวทางการเสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในสังคม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23 โครงการส่งเสริมการปฏิรูป เพื่อส่งเสริมการปฏิรูป จานวน 1 กิจกรรม/ปี
500,000
500,000
500,000 มีการส่งเสริมการ เกิดการปฏิรูปการเรียน
การเรียนรู้ใน
จ.
การเรียนรู้ ใน จ.ลาพูน
ปฏิรูปการเรียนรู้ รู้ของสถานศึกษาใน
ลาพูน (เตรียมความ พร้อม
อย่างต่อเนือ่ ง จ.ลาพูน ขึ้น
ในการจัดตั้งสภาการศึกษา
จ.ลาพูน)
24 โครงการเข้าร่วมงาน
มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ประจาปี
25 โครงการส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ในท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อม
รองรับประชาคมอาเซียน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
การศึกษาของท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
โอกาสทางการศึกษา
รองรับประชาคม
อาเซียนร่วมกับ สพฐ
สพป. และ สพม.

จานวนไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรม/ปี

500,000

500,000

จานวนไม่น้อยกว่า 3
กิจกรรม/ปี

๖,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

2,000,000

2,500,000

26 โครงการแลกเปลี่ยนภาษา เพื่อส่งเสริมให้มีการ จานวน 1 กิจกรรม
และวัฒนธรรมไทย - จีน แลกเปลี่ยนภาษาและ
และฝรั่ง ของ อบจ.ลาพูน วัฒนธรรมระหว่างไทย
- จีน และฝรั่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการ
ศึกษาฯ

500,000 การเข้าร่วมงาน
มหกรรมการศึกษา
ต่อเนือ่ ง
๖,๐๐๐,๐๐๐ จานวนกิจกรรม

สามารถยกระดับและ
พัฒนาการศึกษาของ
รร.ในสังกัดมากยิ่งขึ้น
สามารถจัดการศึกษาได้
สอดคล้องและทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม

กองการ
ศึกษาฯ

2,500,000 มีการจัดกิจกรรม
เพื่อแลกเปลี่ยน
ภาษาและ
วัฒนธรรม ไทย จีน และฝรั่ง

เกิดการเรียนรู้และ
สามารถแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรม
ระหว่างไทย - จีน และ
ฝรั่ง เกิดขึ้น

กองการ
ศึกษาฯ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

กองการ
ศึกษาฯ
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 3 แนวทางการเสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในสังคม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27 โครงการบริหารจัดการศูนย์ สาหรับใช้เป็น
จานวนไม่น้อยกว่า 1
1,000,000
1,000,000
1,000,000
ศูนย์อาเซียน
อาเซียนศึกษาขององค์การ ค่าใช้จา่ ยในการ
กิจกรรม/ปี
ศึกษามีการบริหาร
บริหารส่วนจังหวัดลาพูน บริหารจัดการศูนย์
จัดการที่ดี
อาเซียนศึกษาของ
อบจ.ลาพูน
28 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD)

สาหรับเป็นค่าใช้จา่ ย
ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)

จานวนไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรม/ปี

750,000

750,000

750,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

การดาเนินการที่
เกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์อาเซียนศึกษามี
การบริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ

กองการ
ศึกษาฯ

โรงเรียนสามารถเป็น
ฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

กองการ
ศึกษาฯ

104

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อให้ การดาเนินงานของ จานวน 1
ของสมาคมองค์การบริหารส่วน สมาคม อบจ.เกิดความ
กิจกรรม/ปี
จังหวัดแห่งประเทศไทย
เข้มแข็ง

400,000

400,000

400,000

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนาสมาชิก
สภา อบจ. ตามหลักสูตร ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่น ๆ

เพื่อใช้จา่ ยในการอบรม
สัมมนาของสมาชิกสภา
อบจ. ตามหลักสูตร ของ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

จานวนไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง/ปี

600,000

600,000

600,000

3 ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนา
ของผู้บริหาร อบจ. สมาชิกสภา
อบจ. และบุคลากรของ อบจ. 17
จังหวัดภาคเหนือ

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ
และบุคลากร ของ อบจ.
ลาพูน

เข้าร่วมการอบรม
สัมมนา ของ อบจ.
17 จังหวัด
ภาคเหนือ

500,000

500,000

500,000

มีการฝึกอบรม ผู้บริหาร อบจ.ลาพูน
อย่างต่อเนือ่ ง สมาชิกสภา ฯ และ
บุคลากรของ อบจ.
ลาพูน มีศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้น

กองกิจ
การสภาฯ

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด เพื่อร่วมจัดกิจกรรมเทิด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติของ อบจ. พระเกียรติของ อบจ.
ลาพูน
ลาพูน

จานวนไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม/ปี

500,000

500,000

500,000 มีการจัดกิจกรรม เพื่อร่วมเทิดพระ
เทิดพระเกียรติฯ เกียรติพระบาทสมเด็จ
อย่างต่อเนือ่ ง พระเจ้าอยู่หัวฯ และ
แสดงความจงรักภักดี

สานักปลัดฯ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

มีการสนับสนุน สมาคมองค์การบริหาร กองกิจ
การดาเนินงาน ส่วนจังหวัดแห่ง
การสภาฯ
ประเทศไทยมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น
จานวนสมาชิก สมาชิกสภามีความรู้
สภาที่ได้เข้ารับการ และศักยภาพเพิ่มขึ้น
ฝึกอบรม

กองกิจ
การสภาฯ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5 โครงการฝึกอบรมสัมมนาสมาชิก
สภาฯ ท้องถิ่น ในจังหวัดลาพูน

เพื่อใช้จา่ ยในการฝึกอบรม จานวน 1
สัมมนา และเลี้ยงรับรอง กิจกรรม/ปี
สมาชิกสภาท้องถิ่น . ใน
จังหวัดลาพูน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสภาฯ ท้องถิ่น
ได้รับการอบรม ในจังหวัดลาพูน มี
สัมมนาอย่าง ศักยภาพเพิม่ มากขึ้น
ต่อเนือ่ ง

กองกิจ
การสภาฯ

6 โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯท้องถิ่นและ
ข้าราชการของ อบจ. ในจังหวัด
ลาพูน

เพื่อใช้จา่ ยในการฝึกอบรม จานวน 1
สัมมนา และเลี้ยงรับรอง กิจกรรม/ปี
ผู้บริหารท้องถิ่น และ
ข้าราชการ อปท. ใน
จังหวัดลาพูน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ข้าราชการใน
ได้รับการอบรม จังหวัดลาพูน มี
สัมมนาอย่าง ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
ต่อเนือ่ ง

กองแผนฯ

7 โครงการจัดกิจกรรม ราชพิธี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จานวนไม่น้อยกว่า
รัฐพิธี พิธีทางศาสนาและกิจกรรม ดาเนินงานและกิจกรรม
1 กิจกรรม/ปี
วันสาคัญต่างๆ ของ อบจ.ลาพูน ของ อบจ.ลาพูน

1,500,000

1,000,000

1,000,000 มีการจัดกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมอย่าง
งานราชพิธี รัฐพิธี ต่อเนือ่ ง
พิธีทางศาสนา วัน
สาคัญต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนือ่ ง

8 โครงการเตรียมการเพื่อรับเสด็จฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จานวนไม่น้อยกว่า
ของ อบจ.ลาพูน
ดาเนินงานการเพื่อการรับ 1 ครั้ง/ปี
เสด็จของ อบจ.ลาพูน

1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีการเตรียมการ การเตรียมการรับเสด็จ สานักปลัดฯ
เพื่อรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

สานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9 โครงการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลาพูนสัญจร ประจาปี

เพื่อออกพบปะ เยี่ยมเยือน จานวนไม่น้อยกว่า
และรับทราบปัญหาความ 1 กิจกรรม/ปี
ต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น

500,000

500,000

500,000 มีการจัดกิจกรรม ได้รับทราบปัญหา
อบจ.เคลื่อนที่ ความต้องการและ
ให้บริการประชาชนใน
ท้องถิ่น

สานักปลัด

10 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

เพื่อให้ อปท. เกิดการมี
จานวน 1 ครั้ง/ปี
ส่วนร่วม ในการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย จ.ลาพูน

500,000

500,000

500,000

มีการจัดงานวัน การจัดงานวันท้องถิ่น
ท้องถิ่นไทย ไทยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ อปท.
เกิดการมีส่วนร่วม

สานักปลัด

11 โครงการจัดงานแถลงผลการ
ดาเนินงาน อบจ.ลาพูน

เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานที่ผ่านมาของ
อบจ.ลาพูน

จานวนไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม/ปี

1,000,000

1,000,000

1,000,000

มีการจัดกิจกรรม การดาเนินงานของ
แถลงผลการ อบจ.ลาพูนมีคุณภาพ
ดาเนินงานประจาปี ประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม

12 โครงการจัดกิจกรรมและรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ลดภาวะโลกร้อน

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
จานวนไม่น้อยกว่า
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 กิจกรรม/ปี

200,000

200,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

สานักปลัดฯ

200,000 มีการจัดกิจกรรม ประชาชนเข้าใจและ
สานักปลัดฯ
ต่อเนือ่ ง
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของทรัพยากร
ธรรมชาติ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

13 โครงการส่งเสริมมาตรการ
ประหยัดพลังงานใน สนง.อบจ.
ลาพูน

เพื่อจัดทากิจกรรมและ
โครงการมาตรการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

จานวนไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม/ปี

1,000,000

1,000,000

1,000,000

14 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
เลือกตั้งทุกระดับในท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ จานวนไม่น้อยกว่า
ประชาสัมพันธ์การ
1 กิจกรรม/ปี
เลือกตั้งทุกระดับ

100,000

100,000

100,000

มีกจิ กรรม
การจัดการเลือกตั้ง
สนับสนุนการ ดาเนินไปด้วยความ
เลือกตั้งต่อเนือ่ ง เรียบร้อย

จานวนไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม/ปี

300,000

300,000

300,000

มีการฝึกอบรม ประชาชนเข้าใจการ
กองกิจการ
เสริมสร้าง
เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ /
สภาฯ
อุดมการณ์อย่าง นายกฯ อบจ.ลาพูน
ต่อเนือ่ ง
ยิ่งขึ้น

16 โครงการส่งเสริมแนวทางการสร้าง เพื่อแก้ไขความขัดแย้งของ จานวน 1 ครั้ง/ปี
ความปรองดองแห่งชาติ
ประชาชนใน
จ.
ลาพูน

1,000,000

1,000,000

15 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง ประชาชนเกิดอุดมการณ์
อุดมการณ์ประชาธิปไตยแก่
และมีส่วนร่วมในการ
ประชาชนในท้องถิ่นโดยบูรณาการ ส่งเสริมประชาธิปไตย
ร่วมกับทุกภาคส่วน

ค่าไฟฟ้า ลดลง

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

บุคลากร เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
อบจ.ลาพูน ตระหนัก
กองคลัง
ถึงการประหยัดพลังงาน
และนาไปปฏิบัติ
กองกิจการ
สภาฯ

1,000,000 มีการส่งเสริมความ เกิดความปรองดอง
สานักปลัดฯ
ปรองดองแห่งชาติ ความสามัคคีของคนใน
ในพื้นที่ จ.ลาพูน จังหวัดลาพูน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
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แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
17 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน,ผู้นา ไม่น้อยกว่า 1
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน,ผู้นาท้องถิ่นองค์กร กิจกรรม/ปี
ต่างๆที่เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจประชาธิปไตย
และกฎหมายยิ่งขึ้น

200,000

200,000

200,000

18 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภา ฯ หรือผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาพูน

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง จานวน 1 ครั้ง
สมาชิกสภา อบจ.ลาพูน
ผู้บริหาร อบจ.ลาพูน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2,500,000

2,500,000

2,500,000

19 โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากร ใน อบจ.ลาพูน ตาม
หลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติราชการ

บุคลากรมีศักยภาพในการ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
ปฏิบัติงาน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

20 โครงการดาเนินการสรรหา
บุคลากรของ อบจ.ลาพูน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จานวนไม่น้อยกว่า
ดาเนินงานของ อบจ.ลาพูน 10 คน/ปี

250,000

250,000

250,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
มีการจัดกิจกรรม
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
อย่างต่อเนือ่ ง

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กองกิจการ
ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น สภาฯ
และองค์กรต่าง ๆ มี
ส่วนร่วมด้านประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น

มีการจัดการ การเลือกตั้งสมาชิก
กองกิจการ
เลือกตั้งจานวน 1 สภาฯ และผู้บริหาร
สภาฯ
ครั้ง
ท้องถิ่น ของ อบจ.
ลาพูน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
มีการฝึกอบรม บุคลากรได้เข้ารับการ
พัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม และ
อย่างต่อเนือ่ ง ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองการ
เจ้าหน้าที่

จานวนบุคลากรที่ การดาเนินการสรรหา กองการ
ได้รับการสรรหา บุคลากรของ อบจ.
เจ้าหน้าที่
ลาพูน มีประสิทธิภาพ
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แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
21 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกฯ บุคลากร อบจ. ให้มี
และบุคลากรของ อบจ.ลาพูน ทั้ง ความสามารถมากยิ่งขึ้น
ในและต่าง ประเทศ

จานวนไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม/ปี

800,000

800,000

800,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

ผูบ้ ริหารและสมาชิก ผู้บริหาร สมาชิกฯ
ฯได้รับการพัฒนา และบุคลากร อบจ.
ศักยภาพ
ลาพูน มีศักยภาพใน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการ
เจ้าหน้าที่

การปฏิบัติงานสูงขึ้น

22 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลาพูน

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่ จานวนไม่น้อยกว่า
เกี่ยวข้องกับการ
1 ครั้ง/ปี
ดาเนินการตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

500,000

500,000

500,000

23 โครงการบริหารจัดการและจัด
กิจกรรมของศูนย์ Clinic Center
อบจ.ลาพูน

เพี่อส่งเสริมความร่วมมือ
ในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาในท้องถิ่นจังหวัด
ลาพูน

24 โครงการจ้างสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประสิทธิภาพ ในการ
จาก อบจ.ลาพูน
ให้บริการประชาชนของ
อบจ.ลาพูน

จานวนไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม/ปี

2,000,000

2,000,000

2,000,000

มีการจัดกิจกรรม เกิดความร่วมมือใน
เพื่อส่งเสริมความ การพัฒนาและแก้ไข
ร่วมมือ
ปัญหาในท้องถิ่น
จังหวัดลาพูนยิ่งขึ้น

กองแผนฯ

จานวนไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง/ปี

250,000

250,000

250,000

ระยะเวลาเป็นไป อบจ.ลาพูน มี
ตามแผน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน
เพิ่มยิ่งขึ้น

กองแผนฯ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

อบจ.ลาพูนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

การจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดลาพูน มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองคลัง
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แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

25 โครงการประชุมประชาคม และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จานวนไม่น้อยกว่า
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น การจัดทาแผน สามารถ
1 ครั้ง/ปี
ระบุโครงการได้และสนอง
ตอบปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่

1,000,000

1,000,000

1,000,000

26 โครงการบริหารจัดการและพัฒนา เพื่อเพิ่มการบริหารจัดการ รถ EMS จานวน
ระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
และการพัฒนาระบบ
12 คัน/ปี
อบจ.ลาพูน
บริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ

18,000,000

9,000,000

9,000,000 จานวนรถ EMS ที่ ระบบบริการการแพทย์ สานักปลัดฯ
จัดซื้อ
ฉุกเฉิน อบจ.ลาพูน มี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึง
และพอเพียง

จานวนไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง/ปี

100,000

100,000

100,000

มีการติดตามและ สามารถติดตามผลการ กองแผนฯ
ประเมินผลอย่าง ดาเนินงานของ อบจ.ได้
ต่อเนือ่ ง

28 โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงาน ของ จานวนไม่น้อยกว่า
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อบจ.ลาพูน เป็นไปอย่าง 1 โครงการ/ปี
มีประสิทธิภาพ

200,000

200,000

200,000

การปฏิบัติงาน
ถูกต้องตาม
กฎหมายและ
ระเบียบ

27 โครงการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนา อบจ.ลาพูน

เพื่อติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของ อบจ.
ลาพูน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

มีการประชุม
ประชาคมและ
ประสาน
แผนพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

จัดทาแผน สามารถ
กองแผนฯ
แก้ไขปัญหาได้ตรงตาม
ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่

อบจ.ลาพูน มีการ
บริหารจัดการและการ
ดาเนินการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ

กองพัสดุฯ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
29 ค่าจ้างทาเอกสารสรุปผลงาน
เพื่อติดตามประเมินผลและ จานวนไม่น้อยกว่า
ประจาปีของ อบจ.ลาพูน และจ้าง เพือ่ ประชาสัมพันธ์ผลการ 1 ครั้ง/ปี
เหมาสารวจข้อมูล
ดาเนินงานของ อบจ.ลาพูน
ในรอบปี

150,000

150,000

150,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

มีการจัดทา สามารถนาข้อมูลที่
เอกสารสรุปผล ได้มา ปรับปรุง แก้ไข
งานประจาปี และพัฒนา การ
ปฎิบัติงานของ อบจ.
ลาพูน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองแผนฯ

30 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับ
การขยายบริการสาธารณะ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการสาธารณะ
ของ อบจ.ลาพูน

จานวนไม่น้อยกว่า
20 ไร่

20,000,000

20,000,000

20,000,000

31 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น สาหรับใช้กบั
เครื่องจักรกลของ อบจ.ลาพูน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชน ของ
อบจ.ลาพูน

จัดซื้อน้ามัน
เชื้อเพลิง

10,000,000

10,000,000

10,000,000

มีวัสดุเชื้อเพลิง การปฏิบัติงานของ
และหล่อลื่นใช้ใน อบจ.ลาพูน มี
การปฏิบัติ งานของ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อบจ.ลาพูน

กองช่าง

32 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
หล่อลื่น สาหรับใช้กบั ยานพาหนะ การดาเนินงานและการ
ของ อบจ.ลาพูน
ให้บริการประชาชน ของ
อบจ.ลาพูน

จัดซื้อน้ามัน
เชื้อเพลิง

5,000,000

5,000,000

5,000,000

มีวัสดุเชื้อเพลิง การปฏิบัติงานของ
และหล่อลื่นใช้ใน อบจ.ลาพูน มี
การบริหารจัดการ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
งานของ อบจ.ลาพูน

กองพัสดุ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

มีการจัดซื้อที่ดิน ที่ดินในท้องถิ่นถูกนาไป สานักปลัดฯ
ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
33 โครงการจัดซื้อรถยนต์กระบะ 4
ประตู

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชน ของ
อบจ. ลาพูน

รถยนต์กระบะ 4
ประตู จานวน 7
คัน

7,000,000

950,000

34 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชน ของ
อบจ. ลาพูน

รถบรรทุกหัวลาก
10 ล้อ ขนาดไม่
น้อยกว่า 360
แรงม้า

3,200,000

3,200,000

35 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท
รถจักรยานยนต์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน รถจักรยานยนต์
การดาเนิน งานของ อบจ. จานวน 1 คัน
ลาพูน

55,000

55,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง (4)
950,000 มีการจัดซื้อรถยนต์ สามารถเพิ่ม
กระบะ 4 ประตู ประสิทธิภาพในการ
กอง
จานวน 7 คัน ดาเนินงานและการ
พัสดุฯ (1)
ให้บริการประชาชนของ
กอง
อบจ.ลาพูน
การ
เจ้าหน้าที่
(1)
กองกิจ
การสภาฯ
(1)
3,200,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

มีการจัดซื้อ สามารถเพิ่ม
กองช่าง
รถบรรทุกหัวลาก ประสิทธิภาพในการ
1 คัน
ดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชนของ
อบจ.ลาพูน

55,000 มีการจัดซื้อ
เกิดความสะดวกในการ
รถจักรยานยนต์ 1 ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
คัน

กองการ
ศึกษาฯ
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แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
36 โครงการจัดซื้อรถขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชน ของ
อบจ. ลาพูน

รถขุดเจาะบ่อ
บาดาลเป็น
รถบรรทุกชนิด 10
ล้อ จานวน 2
เพลา พร้อม
รถยนต์บรรทุก
เครื่องอัดอากาศ

32,800,000

32,800,000

32,800,000 มีการจัดซื้อรถขุด
เจาะบ่อบาดาล
พร้อมรถยนต์
บรรทุกเครื่องอัด
อากาศ 1 คัน

37 โครงการจัดซื้อ GPS

เพื่อให้การปฏิบัติงาน มี ติดตั้ง GPS
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ติดตามรถบรรทุก
จานวน 85 คัน

4,000,000

4,000,000

400,000

38 โครงการจัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง

เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง
จานวนไม่น้อยกว่า
ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 5 รายการ/ปี

1,000,000

1,000,000

1,000,000

39 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน
สาหรับซ่อมกายอุปกรณ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชน ของ
อบจ. ลาพูน

185,000

185,000

185,000

ครุภัณฑ์โรงงาน
สาหรับซ่อมแซม
อุปกรณ์ ไม่น้อย
กว่า 10 รายการ

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สามารถเพิ่ม
กองช่าง
ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชนของ
อบจ.ลาพูน

มีการติดตั้ง GPS การปฏิบัติงานมี
กับรถบรรทุก 85 ประสิทธิภาพ โปร่งใส
คัน
ตรวจสอบได้

กองช่าง

มีการจัดซื้อวัสดุ มีวัสดุกอ่ สร้างสาหรับ กองช่าง
สาหรับการก่อสร้าง การปฏิบัติงานของ อบจ.
มีการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โรงงาน
สาหรับซ่อมกาย
อุปกรณ์

สามารถเพิ่ม
กองช่าง
ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชนของ
อบจ.ลาพูน
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แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

40 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
เครื่องสูบน้าหอยโข่ง (แบบลากจูง) การดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชน ของ
อบจ. ลาพูน

เครื่องสูบน้าหอย
โข่ง 1 รายการ

2,200,000

2,200,000

41 โครงการจัดซื้อกระสอบปุย๋ เปล่า
และกล่องเกเบีย้ น

กระสอบปุย๋ เปล่า
,กล่องเกเบีย้ น

700,000

700,000

700,000

มีการจัดซื้อ ประชาชนได้รับป้องกัน กองช่าง
กระสอบปุย๋ เปล่า การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และกล่องเกเบีย้ น และสาธารณภัยต่าง ๆ

จานวน 1 ชุด

100,000

100,000

100,000

มีการจัดซื้อวัสดุ สามารถเพิ่ม
กองช่าง
เครื่องดับเพลิง ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชนของ
อบจ.ลาพูน

43 โครงการจัดซื้อวัสดุสาหรับงานขุด เพื่อขุดเจาะและพัฒนาบ่อ จานวนไม่น้อยกว่า
เจาะบ่อบาดาล
บาดาลให้ประชาชน
5 รายการ/ปี

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จานวนครั้งของ ประชาชนได้ใช้น้าจาก กองช่าง
การขุดเจาะและ บ่อบาดาล
พัฒนาบ่อบาดาล

44 โครงการจัดซื้อเครื่องตัด-ถ่าง

1,500,000

1,500,000

1,500,000 มีการจัดซื้อเครื่อง เพิ่มประสิทธิภาพใน
ตัด-ถ่าง
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากภัยแล้ง
และสาธารณภัยต่าง ๆ

42 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือที่ใช้
สาหรับงานป้องกัน
และบรรเท่าสาธารณภัย

เพื่อมีอปุ กรณ์ช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุอบุ ัติภัย

ชุดเครื่องตัด-ถ่าง
มาตรฐาน 5 เครื่อง

2,200,000 มีการจัดซื้อเครื่อง ประชาชนได้รับการ
สูบน้าหอยโข่ง แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

กองช่าง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
45 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบ
ประจาที่

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

เพื่อใช้เป็นเครือข่ายในการ วิทยุสื่อสารแบบ
แจ้งข้อมูลข่าวสารสา
ประจาที่ ขนาด
ธารณภัยในพื้นที่จงั หวัด 30 วัตต์ 41 เครื่อง

1,230,000

1,230,000

1,230,000 มีการจัดซื้อวิทยุ
สื่อสารแบบประจา
ที่ ขนาด 30 วัตต์
41 เครื่อง

46 โครงการจัดซื้อโทรศัพท์ชนิด
เพื่อใช้ติดต่อรับแจ้งเหตุสา โทรศัพท์ชนิด
กระจายสัญญาณ PABX (ศูนย์รับ ธารณภัย อุบัติเหตุภายใน กระจายสัญญาณ
แจ้งเหตุและสั่งการ)
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ PABX (ศูนย์รับแจ้ง
เหตุและสั่งการ) 1
เครื่อง

60,000

60,000

47 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดควัน

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบเหตุ

75,000

75,000

48 โครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยขนาด
เล็ก

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย รถยนต์กู้ภัยขนาด
ทุกรูปแบบ
เล็ก 2 คัน

1,200,000

1,200,000

เครื่องดูดควัน 1
เครื่อง

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
มีวิทยุสื่อสารใช้ในการ
สื่อสารให้บริการ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว

กองช่าง

60,000 มีการจัดซื้อ
โทรศัพท์ชนิด
กระจายสัญญาณ
PABX (ศูนย์รับแจ้ง
เหตุและสั่งการ) 1
เครื่อง

การติดต่อสื่อสาร
ให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว

กองช่าง

75,000 มีการจัดซื้อ
เครื่องดูดควัน

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

กองช่าง

1,200,000 มีการจัดซื้อรถยนต์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กู้ภัยขนาดเล็ก
ได้รวดเร็ว สะดวก

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
49 โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ
แบบอัดอากาศ

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบเหตุ

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

เครื่องช่วยหายใจ
แบบอัดอากาศ 2
เครื่อง

160,000

160,000

160,000 มีการจัดซื้อ
เครื่องช่วยหายใจ
แบบอัดอากาศ

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ เครื่องสูบน้าแบบ
ประสบปัญหาภัยแล้ง
ลากจูง ขนาด 8
นิว้ 5 เครื่อง
51 โครงการจัดซื้อรถซ่อมบารุงผิวทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน รถซ่อมบารุงผิว
และปูพื้นถนนลาดยาง
การดาเนินงานและการ
ทางและปูพื้นถนน
ให้บริการประชาชน ของ ลาดยาง กาลัง
อบจ.ลาพูน
เครื่องยนต์ไม่น้อย
กว่า 240 แรงม้า
1 คัน

2,350,000

2,350,000

2,350,000 มีการจัดซื้อเครื่อง
สูบน้าแบบลากจูง

28,800,000

28,800,000

3,300,000

3,300,000

50 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบ
ลากจูง

52 โครงการจัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชน ของ
อบจ.ลาพูน

รถบดสั่นสะเทือน
กาลังเครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า 35
แรงม้า 1 คัน

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ช่วยป้องกันและแก้ไข กองช่าง
ปัญหาภัยแล้งให้
ประชาชน
กองช่าง
28,800,000 มีการจัดซื้อรถ สามารถเพิ่ม
ซ่อมบารุงผิวทาง ประสิทธิภาพในการ
และปูพื้นถนน ลาด ให้บริการประชาชนของ
ยาง 1 คัน
อบจ.ลาพูน

3,300,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

มีการจัดซื้อรถบด สามารถเพิ่ม
กองช่าง
สั่นสะเทือน 1 คัน ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนของ
อบจ.ลาพูน

117

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

53 โครงการจัดซื้อเครื่องผสมยางแอส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ฟัลท์
การดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชน ของ
อบจ.ลาพูน

เครื่องผสมยาง
แอสฟัลท์ ขนาด
ผสมไม่น้อยกว่า
12 ตัน/ชม.

2,500,000

2,500,000

กองช่าง
2,500,000 มีการจัดซื้อเครื่อง สามารถเพิ่ม
ผสมยางแอสฟัลท์ ประสิทธิภาพในการ
1 ชุด
ให้บริการประชาชนของ
อบจ.ลาพูน

54 โครงการจัดซื้อเตาต้มยางแอสฟัลท์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชน ของ
อบจ.ลาพูน

เตาต้มยางแอส
ฟัลท์ ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2,000
ลิตร 1 ชุด

1,800,000

1,800,000

กองช่าง
1,800,000 มีการจัดซื้อเตาต้ม สามารถเพิ่ม
ยางแอสฟัลท์ 1 ชุด ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนของ
อบจ.ลาพูน

55 โครงการจัดซื้อเครื่องตีเส้นไฮโดรลิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชน ของ
อบจ.ลาพูน

เครื่องตีเส้นไฮโดร
ลิก 2 เครื่อง

500,000

500,000

กองช่าง
500,000 มีการจัดซื้อเครื่องตี สามารถเพิ่ม
เส้นไฮโดรลิก ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชนของ
อบจ.ลาพูน

56 โครงการจัดซื้อเครื่องสกัด
คอนกรีตแบบไฮโดรลิก

เครื่องสกัด
คอนกรีตแบบ
ไฮโดรลิก 1 เครื่อง

358,000

358,000

กองช่าง
358,000 มีการจัดซื้อเครื่อง สามารถเพิ่ม
สกัดคอนกรีตแบบ ประสิทธิภาพในการ
ไฮโดรลิก
ดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชนของ
อบจ.ลาพูน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชน ของ
อบจ.ลาพูน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

118

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

57 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชน ของ
อบจ.ลาพูน

เครื่องตัดคอนกรีต
1 เครื่อง

65,000

65,000

กองช่าง
65,000 มีการจัดซื้อเครื่อง สามารถเพิ่ม
ตัดคอนกรีต ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชนของ
อบจ.ลาพูน

58 โครงการจัดซื้อรถบดเดินตาม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชน ของ
อบจ.ลาพูน

รถบดเดินตาม 1
คัน

446,000

446,000

กองช่าง
446,000 มีการจัดซื้อรถบด สามารถเพิ่ม
เดินตาม
ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานและการ
ให้บริการประชาชนของ
อบจ.ลาพูน

5,000,000

5,000,000

59 โครงการบริหารจัดการต่าง ๆ สิ่ง เพื่อให้ อบจ.ลาพูนมีการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการของ บริหารจัดการที่ดี
อบจ.ลาพูน

จานวนไม่น้อยกว่า
5 รายการ/ปี

5,000,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

มีการบริหาร อบจ.ลาพูนมีความ
ทุกส่วน
จัดการต่าง ๆ ของ พร้อมสามารถ
ราชการ
อบจ.ลาพูน ให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

119

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
60 โครงการบารุงรักษา ปรับปรุง
ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินของ อบจ.ลาพูน

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อบารุงรักษา ปรับปรุง
ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์
และทรัพย์สินของ อบจ.
ลาพูน

จานวนไม่น้อยกว่า
5 รายการ/ปี

1,000,000

1,000,000

1,000,000 วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินของ
อบจ.ลาพูน ได้รับ
การบารุงรักษา

วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ทุกส่วน
ทรัพย์สินของ อบจ.
ราชการ
ลาพูน มีสภาพที่ดี
สมบูรณ์ มีความพร้อม
ในการให้ บริการ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

61 โครงการก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุ เพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ
และสั่งการระบบบริการการแพทย์ และสั่งการระบบบริการ
ฉุกเฉิน
การแพทย์ฉกุ เฉิน

จัดตั้งศูนย์ฯ 1 แห่ง

5,000,000

2,000,000

2,000,000 มีการก่อสร้างศูนย์
รับแจ้งเหตุและสั่ง
การระบบบริการ
การแพทย์ฉกุ เฉิน

มีศูนย์รับแจ้งเหตุ
ให้บริการสาธารณะ
และบริการการ แพทย์
ฉุกเฉินให้แก่ประชาชน
ใน จ.ลาพูน

62 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
สาหรับบริหารจัดการศูนย์รับแจ้ง การดาเนิน งานของ อบจ. ไม่น้อยกว่า 1
เหตุและสั่งการระบบบริการ
ลาพูน
รายการ
การแพทย์ฉกุ เฉิน

5,000,000

3,000,000

2,000,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

กองช่าง

จานวนรายการ มีศูนย์รับแจ้งเหตุ
สานักปลัดฯ
วัสดุและครุภัณฑ์ที่ ให้บริการสาธารณะ
จัดจัดซื้อ
และบริการการ แพทย์
ฉุกเฉินให้แก่ประชาชน
ใน จ.ลาพูน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
63 โครงการจัดซื้อวัสดุ สาหรับ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ของ อบจ.ลาพูน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ภายใน
การดาเนิน งานของ อบจ. ปีงบประมาณ
ลาพูน

3,000,000

64 โครงการจัดซื้อรถรางนาเที่ยว

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รถรางจานวน 2
ในจังหวัดลาพูน
คัน ๆ ละ
1,000,000.-บาท

2,000,000

65 โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนิน งานและการให้
บริการประชาชน ของ
อบจ.ลาพูน

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ขนาด
16,000 ANSI
Lumens

66 โครงการจัดซื้อจอ LED หรือ
Video Wall

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จอ LED จานวนไม่
การดาเนิน งานและการให้ น้อยกว่า 20 จอ
บริการประชาชน ของ
อบจ.ลาพูน

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3,000,000 วัสดุ ครุภัณฑ์และ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ของ
ทรัพย์สินของ อบจ. อบจ.มีสภาพดี พร้อม
ได้รับการซ่อมแซม สาหรับให้บริการ
ประชาชน

ทุกส่วน
ราชการ

-

- มีการจัดซื้อรถราง อบจ.ลาพูน ได้ดาเนิน
จานวน 2 คัน
กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดลาพูน

สานักปลัด

1,000,000

-

- มีการจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

สานักปลัด

5,000,000

-

- มีการจัดซื้อจอ LED มีจอ LED สาหรับการ สานักปลัดฯ
ประชุมอย่างเหมาะสม

3,000,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
67 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ สาหรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ในการปฏิบัติการของ อบจ.ลาพูน การดาเนิน งานและการให้
บริการประชาชน ของ
อบจ.ลาพูน

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.บูสเตอร์ปมั้
ขนาด 1.5 hp
(220 v) พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ที่
จาเป็น 1 เครื่อง

50,000

-

- มีการจัดซื้อบู
สเตอร์ปมั้ ขนาด
1.5 hp (220 v)
1 เครื่อง

2.ถังเก็บน้าบนดิน
ไฟเบอร์กลาส
ขนาด 4,000 ลิตร
1 ถัง

20,000

-

- มีการจัดซื้อถังเก็บ มีถงั เก็บน้าใช้อปุ โภค
น้าบนดินไฟเบอร์ บริโภคภายใน อบจ.
กลาส 1 ถัง
อย่างเพียงพอ

สานักปลัดฯ

3.เครื่องสารองไฟ
สาหรับลิฟท์ขนาด
5.5 Kw น้าหนัก
บรรทุก 450 Kg.

50,000

-

- มีการจัดซื้อเครื่อง สามารถเพิ่ม
สารองไฟสาหรับ ประสิทธิภาพในการ
ลิฟท์ขนาด 5.5
ปฏิบัติงาน
Kw น้าหนักบรรทุก
450 Kg.

สานักปลัดฯ

4.ชุดเครื่องเสียง
พร้อมอุปกรณ์

35,000

-

- มีการจัดซื้อชุด
เครื่องเสียงพร้อม
อุปกรณ์

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

อบจ.ลาพูนมีน้าสาหรับ สานักปลัดฯ
ใช้อปุ โภค บริโภคที่
เพียงพอ

มีเครื่องเสียงใช้ในห้อง สานักปลัดฯ
ประชุมเล็ก อบจ.ลาพูน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5.เครื่องปรับ
อากาศอาคาร
ขนาด 40,000
BTU 15
เครื่อง ๆ ละ
51,000 บาท

765,000

-

- มีการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ

เพิ่มประสิทธิภาพให้ สานักปลัดฯ
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานและผู้มารับ
บริการ

6.เครื่องปรับ
อากาศอาคาร
ขนาด 24,000
BTU 5 เครื่อง ๆ
ละ 33,000 บาท

165,000

-

- มีการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ

เพิ่มประสิทธิภาพให้ สานักปลัดฯ
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานและผู้มารับ
บริการ

7.โต๊ะ
เอนกประสงค์ 50
ตัว ๆ ละ
3,500.-บาท

175,000

-

- มีการจัดซื้อโต๊ะ
เอนกประสงค์

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

10,000

-

- มีการจัดซื้อชุด
รับแขก

เพิ่มประสิทธิภาพให้ สานักปลัดฯ
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานและผู้มารับ
บริการ

8.ชุดรับแขก 2
ชุด ๆ ละ
5,000.-บาท

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

สานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9. โต๊ะทางาน
ระดับ 7 จานวน 1
ตัว

7,500

-

-

มีการจัดซื้อโต๊ะ มีโต๊ะสาหรับปฎิบัติงาน พัสดุ
ระดับ 7

10. โต๊ะทางาน
ระดับ 3-6
จานวน 7 ตัว ๆ ละ
6,000 บาท

42,000

-

-

มีการจัดซื้อโต๊ะ มีโต๊ะสาหรับปฎิบัติงาน สานักปลัดฯ
ระดับ 3-6

11. เก้าอี้ทางาน
ระดับ 7 จานวน 1
ตัว

5,500

-

-

มีการจัดซื้อเก้าอี้ มีเก้าอี้สาหรับนัง่
ทางาน ระดับ 7 ปฎิบัติงาน

12. เก้าอี้ทางาน
ระดับ 3-6 จานวน
10 ตัว ๆ ละ
3,500 บาท

35,000

-

-

มีการจัดซื้อเก้าอี้ มีเก้าอี้สาหรับนัง่
ทางาน ระดับ 3-6 ปฎิบัติงาน

13. โต๊ะหมูบ่ ูชา
หมู่ 7 จานวน 1 ชุด

15,000

-

-

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

มีการจัดซื้อโต๊ะ สามารถเพิ่ม
หมูบ่ ูชา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

พัสดุ

สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

14.เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โน๊ต
บุค

16,000

-

-

15.เครื่องคอม พิว
เตอร์สาหรับงาน
ประมวลผลแบบ 2
จานวน 9
เครื่อง ๆ ละ
29,000.-บาท

261,000

-

-

มีการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใน สานักปลัดฯ
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

16.เครื่อง
คอมพิวเตอร์ แบบ
all in one 8
เครื่องๆ ละ
29,000.-บาท

145,000

-

-

มีการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใน กองพัสดุ
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

17.เครื่องพิมพ์
ชนิด LED ขาวดา
2 เครื่อง ๆ ละ
7,300.-บาท

14,600

-

-

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

มีการจัดซื้อ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใน กองพัสดุ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

มีการจัดซื้อ มีเครื่องพิมพ์ในการ
เครื่องพิมพ์ขาว-ดา ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

18.กล้องถ่ายภาพ
ดิจติ อล

35,000

-

-

มีการจัดซื้อกล้อง มีกล้องถ่ายภาพใช้ใน
ถ่ายภาพดิจติ อล การปฏิบัติงาน ของ
อบจ.ลาพูน

19.เครื่องฉีดน้า
แรงดันสูง ขนาด
130 Bar

5,000

-

-

มีการจัดซื้อเครื่อง สามารถเพิ่มประสิทธิ - สานักปลัดฯ
ฉีดน้าแรงดันสูง ภาพในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.ลาพูน

20.โต๊ะประชุม
กลุ่มย่อยพร้อม
เก้าอี้ 12 ที่นงั่

60,000

-

-

มีการจัดซื้อโต๊ะ มีโต๊ะและเก้าอี้สาหรับ กองพัสดุฯ
ประชุมกลุ่มย่อย ประชุม

21.โต๊ะประชุม
ขนาด 16 ที่นงั่
พร้อมเก้าอี้

80,000

-

-

มีการจัดซื้อโต๊ะ มีโต๊ะและเก้าอี้สาหรับ สานักปลัดฯ
ประชุม
ประชุม

22. จัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์แบบ
จอฝัง ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 150
ซม.จานวน 1 ตัว

6,000

-

-

มีการจัดซื้อโต๊ะ สามารถเพิ่มประสิทธิ - กองแผนฯ
คอมพิวเตอร์แบบ ภาพในการดาเนินงาน
ฝัง 1 ตัว
และการให้บริการ
ประชาชนของ อบจ.
ลาพูน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

126

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
23. จัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์
จานวน 6 ตัว ๆละ
3,500 บาท

21,000

-

-

24. จัดซื้อโดรน
ถ่ายภาพชุดพร้อม
บิน
25. จัดซื้อ
ไมโครโฟนชุด
ประชุม 1 ชุด

45,000

-

-

55,000

-

26. จัดซื้อชุด
ไมโครโฟนประชุม
แบบไร้สาย ระบบ
ดิจติ อล 1 ชุด

195,000

-

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีการจัดซื้อโต๊ะ สามารถเพิ่มประสิทธิ - กองแผนฯ
คอมพิวเตอร์ 6 ตัว ภาพในการดาเนินงาน
และการให้บริการ
ประชาชนของ อบจ.
ลาพูน
มีการจัดซื้อโดรน
ถ่ายภาพชุดพร้อม
บิน
- มีการจัดซื้อ
ไมโครโฟนชุด
ประชุม

สามารถเพิ่มประสิทธิ - สานักปลัดฯ
ภาพในการดาเนินงาน
อบจ.ลาพูน
มีไมโครโฟน เพื่อใช้ใน สานักปลัดฯ
การประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- มีการจัดซื้อชุด
มีไมโครโฟน เพื่อใช้ใน
ไมโครโฟนประชุม การประชุมได้อย่างมี
แบบไร้สาย ระบบ ประสิทธิภาพ
ดิจติ อลพร้อม
อุปกรณ์

กองการ
ศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีชุดลาโพงเพื่อใช้ใน
การประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัดฯ

27. จัดซื้อชุด
ลาโพง 2 ชุด

35,000

-

- มีการจัดซื้อชุด
ลาโพง

28. จัดซื้อเครื่อง
ควบคุมและจ่ายไฟ
ชุดไมโครโฟน 1 ชุด

45,000

-

- มีการจัดซื้อเครื่อง มีเครื่องควบคุมและ
ควบคุมและจ่ายไฟ จ่ายไฟใช้ประกอบกับ
ไมโครโฟนในการ
ประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

29. จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์
Multiunctionชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
สี 2 เครื่อง ๆ ละ
17,000 บาท

34,000

-

- มีการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์
Multiunctionชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

สามารถเพิ่มประสิทธิ - สานักปลัดฯ
ภาพในการดาเนินงาน
และการให้บริการ
ประชาชนของ อบจ.
ลาพูน

30. จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร จานวน 4
หลัง ๆละ 4,000
บาท

16,000

-

- มีการจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร 2 บาน

มีตู้จดั เก็บเอกสารอย่าง สานักปลัดฯ
เหมาะสม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

กองการ
ศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
31. จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร ขนาด 4
ลิ้นชัก จานวน 2
หลัง ๆละ 4,500
บาท

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9,000

-

- มีการจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร ขนาด 4
ลิ้นชัก

32. จัดซื้อ
โทรศัพท์ 10
เครื่อง ๆ ละ
2,500 บาท

25,000

-

- มีการจัดซื้อโทรศัพท์ สามารถเพิ่มประสิทธิ - สานักปลัดฯ
ภาพในการดาเนินงาน
และการให้บริการ
ประชาชนของ อบจ.
ลาพูน

33. จัดซื้อโทรทัศน์
LED ขนาด 40 นิว้

17,000

-

- มีการจัดซื้อ
สามารถเพิ่มประสิทธิ - สานักปลัดฯ
โทรทัศน์ 1 เครื่อง ภาพในการดาเนินงาน
และการให้บริการ
ประชาชนของ อบจ.
ลาพูน

34. จัดซื้อเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า ขนาด
50 กิโลวัตต์

500,000

-

- มีการจัดซื้อเครื่อง
กาเนินไฟฟ้า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

มีตู้จดั เก็บเอกสารอย่าง สานักปลัดฯ
เหมาะสม

สามารถเพิ่มประสิทธิ - สานักปลัดฯ
ภาพในการดาเนิน งาน
และการให้บริการ
ประชาชน
129

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
35. จัดซื้อเครื่อง
รับ-ส่งวิทยุ ระบบ
HF/SSB ชนิด
ประจาที่ 100 วัตต์

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

150,000

-

- มีการจัดซื้อ
สามารถเพิ่มประสิทธิ - สานักปลัดฯ
เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ภาพในการดาเนินงาน
1 ชุด
และการให้บริการ
ประชาชนของ อบจ.
ลาพูน

36. จัดซื้อตู้เย็น
ขนาด 5 คิวบิกฟุต
1 เครื่อง

6,500

-

- มีการจัดซื้อตู้เย็น

37. จัดซื้อตู้ทาน้า
ร้อนน้าเย็น จานวน
1 เครื่อง

6,000

-

- มีการจัดซื้อตู้ทาน้า สามารถเพิ่มประสิทธิ - สานักปลัดฯ
ร้อนน้าเย็น
ภาพในการดาเนินงาน
และการให้บริการ
ประชาชนของ อบจ.
ลาพูน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

สามารถเพิ่มประสิทธิ - สานักปลัดฯ
ภาพในการดาเนิน งาน
และการให้ บริการ
ประชาชนของ อบจ.
ลาพูน

130

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
38. จัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์สาหรับ
งานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์ บริการ
แบบที่ 2 จานวน
2 เครื่อง ๆ
29,000 บาท

58,000

-

2,000,000

2,000,000

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 1.แท่นกราบพระ
การดาเนิน งานและการให้ พร้อมทีร่ องเข่า
บริการประชาชน ของ
อบจ.ลาพูน

3,000

-

2.เครื่องสารองไฟ
จานวน 22
เครื่อง ๆ ละ
3,200 บาท

70,400

39.จัดซื้อและ
จัดหาครุภัณฑ์ที่
จาเป็นอื่น ๆ

68 โครงการจัดหาวัสดุ สาหรับใช้ใน
การปฏิบัติการของ อบจ.ลาพูน

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

- มีการจัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์

2,000,000

-

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สามารถเพิ่มประสิทธิ - สานักปลัดฯ
ภาพในการดาเนินงาน
และการให้บริการ
ประชาชนของ อบจ.
ลาพูน

มีวัสดุที่เพียงพอ สามารถเพิ่มประสิทธิ - ทุกส่วน
สาหรับใช้ในการ ภาพในการดาเนินงาน ราชการ
ปฏิบัติงาน
และการให้บริการ
ประชาชนของ อบจ.
ลาพูน

- มีการจัดซื้อแท่น มีแท่นกราบพระพร้อม สานักปลัดฯ
กราบพระพร้อมที่ ทีร่ องเข่าสาหรับการ
รองเข่า
ประชุมอย่างเหมาะสม
-

มีการจัดซื้อเครื่อง มีเครื่องสารองไฟเพื่อ สานักปลัดฯ
สารองไฟ
กักเก็บไฟใช้งาน
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
131

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
3. จัดซื้อชุดหูฟัง
พร้อมไมค์ จานวน
6 ตัว ๆ ละ
1,500 บาท

9,000

4. จัดซื้อและ
จัดหาวัสดุที่จาเป็น
อื่น ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน

3,000,000

-

3,000,000

-

3,000,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีการจัดซื้อชุดหู สามารถเพิ่มประสิทธิ - ทุกส่วน
ฟังพร้อมไมค์ ภาพในการดาเนินงาน ราชการ
และการให้บริการ
ประชาชนของ อบจ.
ลาพูน
มีวัสดุที่เพียงพอ สามารถเพิ่มประสิทธิ - ทุกส่วน
สาหรับใช้ในการ ภาพในการดาเนินงาน ราชการ
ปฏิบัติงาน
และการให้บริการ
ประชาชนของ อบจ.
ลาพูน
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แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวติ และความมัน่ คง , 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
(KPI)
1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล
รักษาและพัฒนา ถนนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบจ.ลาพูน

เพื่อแก้ไขปัญหาความ ไม่น้อยกว่า 20
เดือดร้อนให้แก่
แห่ง/ปี
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

2 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนที่ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนใน จ.ลาพูน

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวนไม่น้อยกว่า 8
เดือดร้อนให้แก่
สาย/ปี
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

3 ขยายผิวจราจรทางเชื่อมต่อทาง
หลวงหมายเลข 11 ถึงทาง
เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข
1147 (บ้านสันปูเลย - บ้านป่า
เป้า) ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลาพูน

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 สาย
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10,000,000

10,000,000

10,000,000

มีการปรับปรุง ประชาชนใช้ถนนใน
ซ่อมแซมถนนของ การสัญจรอย่าง
อบจ.ไม่น้อยกว่า ปลอดภัย
20 สาย

กองช่าง

8,000,000

8,000,000

8,000,000

มีการก่อสร้าง ประชาชนได้ใช้ถนน
ปรับปรุงซ่อมแซม ในการสัญจรอย่าง
ถนน จานวนไม่ ปลอดภัย
น้อยกว่า 8 สาย

กองช่าง

มีการขยายผิว ประชาชนได้ใช้ถนน
จราจรถนน 1 สาย ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

1,000,000

-

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านหัว เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 สาย
ฝาย เชื่อมหมู่ 4 บ้านหนองช้างคืน เดือดร้อนให้แก่
ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลาพูน
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

1,400,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
1 สาย
ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านต้นผึ้งหมู่ เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 สาย
1 ต.เหมืองง่า เชื่อม
ต. เดือดร้อนให้แก่
อุโมงค์ อ.เมืองลาพูน
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

350,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
1 สาย
ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตลาดยาง (Over Lay) บ้าน
เหมืองง่า หมู่ 2 เชื่อม
ต.บ้าน
กลาง อ.เมืองลาพูน

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 สาย
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

350,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
1 สาย
ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

7 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 สาย
บ้านป่าขาม หมู่ 5 ต.เหมืองง่า เดือดร้อนให้แก่
เชื่อม ต.อุโมงค์ อ.เมืองลาพูน ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

300,000

-

-

มีการปรับปรุง ประชาชนได้ใช้ถนน
ถนนลูกรัง 1 สาย ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
8 ซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายทางบ้านหนองไซ หมู่
14 เชื่อมบ้านสันคะยอม หมู่ 1
ต.ป่าสัก อ.เมืองลาพูน

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 สาย
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

700,000

-

-

9 โครงการวางรางระบายน้า หมู่ 6
ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลาพูน

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

1,000,000

-

-

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง Over Lay
สายบ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ 8 ต.
เหมืองจี้ - บ้านแป้น หมู่ 6 ต.
บ้านแป้น อ.เมืองลาพูน

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

1,000,000

-

-

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

มีการซ่อมสร้างผิว ประชาชนได้ใช้ถนน
ถนน 1 สาย ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

มีการวางราง
ระบายน้า

มีรางระบายน้าที่
เหมาะสมป้องกัน
อุบัติเหตุ

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
1 สาย
ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

11 โครงการวางท่อระบายน้า พร้อม
ขยายถนน หมู่ 6 ริมปิง เชื่อมหมู่
9 ต.ประตูป่า (ต่อเนือ่ งโครงการ
เดิม)

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

400,000

-

-

มีการวางท่อ ถนนมีความกว้าง
ระบายน้าพร้อม เพิ่มขึ้น และมีการ
ขยายถนน 1 สาย ระบายน้าที่ดี
ต่อเนือ่ งจาก
โครงการเดิม

กองช่าง

12 โครงการวางรางระบายน้า บ้าน
สันมหาพน หมู่ 11 ต.ต้นธง
(ต่อเนือ่ งโครงการเดิม)

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

100,000

-

-

มีการวางราง มีรางระบายน้าที่
ระบายน้าเพิ่มเติม เหมาะสมป้องกัน
ต่อเนือ่ งจาก อุบตั ิเหตุ
โครงการเดิม

กองช่าง

13 ก่อสร้างถนน Over Lay สายทาง เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
บ้านหนองหอย หมู่ 5
ต.ป่า เดือดร้อนให้แก่
ซาง อ.ป่าซาง
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

1,000,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
1 สาย
ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

14 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านป่า
หมุน้ ต.มะกอก เชื่อมบ้านหนอง
เงือก หมู่ 5 ต.แม่แรง อ.ป่า
ซาง

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

500,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
คสล. 1 สาย ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้าน
ดอนตอง ต.แม่แรง เชื่อมหมู่ 2
บ้านเหล่า ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

500,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
คสล. 1 สาย ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

16 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ 3
เชื่อมหมู่ 10 เชื่อมหมู่ 12
ต.ป่าไผ่ อ.ลี้

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

1,000,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
ลูกรังบดอัด 1 สาย ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

17 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 8 เชื่อม
หมู่ 9 ต.แม่ตืน อ.ลี้

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

500,000

-

-

มีการปรับปรุง ประชาชนได้ใช้ถนน
ถนนลูกรัง 1 สาย ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

18 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 6 เชื่อม
หมู่ 10 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

500,000

-

-

มีการปรับปรุง ประชาชนได้ใช้ถนน
ถนนลูกรัง 1 สาย ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

19 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งม่าน
หมู่ 4 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

500,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
คสล. 1 สาย ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

20 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีต
หมู่ 1 บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย
เชื่อมหมู่ 5 บ้านเหล่ามะเหยือง ต.
เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

1,000,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
แอสฟัลท์ติก ในการสัญจรอย่าง
คอนกรีต 1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

21 ก่อสร้างถนน Over Lay หมู่ 5
เชื่อมหมู่ 8 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

500,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
Over Lay 1 สาย ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

22 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเลียบลา เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
น้าแม่ธิ หมู่ 1 บ้านเตาปูน เชื่อม เดือดร้อนให้แก่
บ้านป่าปี้ หมู่ 17 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

200,000

-

-

มีการปรับปรุงถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
1 สาย
ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 5 บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
โป่งแดง ต.ทุ่งหัวช้าง , หมู่ 10
เดือดร้อนให้แก่
บ้านแม่บอนใต้ ต.บ้านปวง
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

500,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
คอนกรีต 1 สาย ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

24 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สาย
ทางบ้านห้วยห้อมนอก - ห้วยห้อม
ใน หมู่ 4 บ้านก้วยห้อมนอก ต.ทา
แม่ลอบ อ.แม่ทา

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

600,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
คสล. 1 สาย ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองผึ้ง เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
หมู่ 11 เชื่อมบ้านแม่ขนาด หมู่ 8 เดือดร้อนให้แก่
ต.ทากาศ อ.แม่ทา
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

600,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
คสล. 1 สาย ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
26 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
ไม้สลี หมู่ 12 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่ง เดือดร้อนให้แก่
หัวช้าง
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

600,000

-

-

มีการปรับปรุง ประชาชนได้ใช้ถนน
ถนนลาดยาง 1 สาย ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

27 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Over Lay) บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ 3
เชื่อมบ้านดง หมู่ 9 ต.ทุ่งหัวช้าง
อ.ทุ่งหัวช้าง

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

1,000,000

-

-

มีการเสริมผิวแอส ประชาชนได้ใช้ถนน
ฟัลท์ติก คอนกรีต ในการสัญจรอย่าง
1 สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดบ้านผา
ด้าย หมู่ 1 ต.แม่ลาน เชื่อม บ้าน
หนองล้อ หมู่ 2 ต.นาทราย อ.ลี้

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

600,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
ลูกรังบดอัด 1 สาย ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

29 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดบ้านก้อทุ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
หมู่ 1 เชื่อมบ้านก้อท่า หมู่ 4 ต. เดือดร้อนให้แก่
ก้อ อ.ลี้
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

600,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
ลูกรังบดอัด 1 สาย ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
30 ก่อสร้างถนน Over Lay เชื่อม
ทต.วังดิน หมู่ 6 ต.ลี้ อ.ลี้

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

1,000,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
1 สาย
ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

31 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
ใหม่วังดิน หมู่ 14 ต.ลี้ เชื่อม ทต. เดือดร้อนให้แก่
ป่าไผ่ ต.ลี้ อ.ลี้
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

500,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
ลูกรังบดอัดแน่น 1 ในการสัญจรอย่าง
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

32 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้า
พื้นที่เกษตร ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

600,000

-

-

มีการปรับปรุง ประชาชนได้ใช้ถนน
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในการสัญจรอย่าง
1 สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

33 ซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายทางบ้านน้าบ่อ
เหลือง หมู่ 15 ซอยเฮือนดาหลา
เชื่อมกับบ้านสันหลวง หมู่ 12 ต.
ป่าสัก อ.เมืองลาพูน

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

1,500,000

-

-

มีการซ่อมสร้าง ประชาชนได้ใช้ถนน
ถนน 1 สาย ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

34 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกสายบ้านเส้ง หมู่ 7 เชื่อมบ้าน
สันมะโก หมู่ 4 ต.บ้านแป้น อ.
เมืองลาพูน

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

600,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
1 สาย
ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

35 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สาย
ทางบ้านบ่อโจง หมู่ 1 เชื่อมบ้าน
ขว้าง หมู่ 2 ต.หนองหนาม อ.
เมืองลาพูน

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

300,000

-

-

มีการปรับปรุง ประชาชนได้ใช้ถนน
ซ่อมแซมถนน 1 ในการสัญจรอย่าง
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

36 ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคันคลอง
บ้านล้อง หมู่ 2 ต.ป่าซาง เชื่อม
บ้านหนองผา หมู่ 4 ต.ปาก
บ่อง อ.ป่าซางพร้อมบ่อพักน้า

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

600,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
1 สาย
ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

37 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมู่ 4 เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
บ้านหนองผา ต.ปากบ่อง เชื่อมหมู่ เดือดร้อนให้แก่
2 บ้านล้อง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

600,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
1 สาย
ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท)
38 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบฉาบผิว
พาราสเลอรี่สายทางบ้านเหล่าพระ
เจ้าตาเขียว หมู่ 2 ต.บ้านเรือน
อ.ป่าซาง

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

600,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
1 สาย
ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

39 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
สร้อย หมู่ 1 เชื่อมบ้านตีนดอย หมู่ เดือดร้อนให้แก่
2 ต.มะกอก อ.ป่าซาง
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

600,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
1 สาย
ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

40 ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบ
เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
แม่น้าทา บ้านม่วงน้อย หมู่ 4
เดือดร้อนให้แก่
เชื่อมบ้านท่ากอม่วง หมู่ 6 ต. ประชาชนได้สัญจรไป
ม่วงน้อย อ.ป่าซาง
มาสะดวกปลอดภัย

600,000

-

-

มีการก่อสร้างถนน ประชาชนได้ใช้ถนน
1 สาย
ในการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี 2562
(บาท)
กองชําง
10,000,000 มีการกํอสร๎างสนง. มีสถานที่ทางานที่
อบจ.
เหมาะสมและเพียงพอ

1 โครงการกํอสร๎างอาคาร สนง.
อบจ.ลาพูน

เพื่อแก๎ไขปัญหาสถานที่
ทางานไมํเพียงพอ

จานวน 1 แหํง

10,000,000

10,000,000

2 โครงการปรับปรุงหอประชุม
อบจ.ลาพูน

เพื่อเป็นสถานที่สาหรับ
จัดประชุมและกิจกรรม
ตําง ๆ

จานวน 1 แหํง

1,000,000

1,000,000

1,000,000 หอประชุมได๎รับการ สามารถใช๎ประโยชน์
ปรับปรุง
จากหอประชุมในการ
จัดกิจกรรมตํางๆ ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

กองชําง

3 โครงการกํอสร๎างบ๎านพัก
ข๎าราชการ

เพื่อให๎สวัสดิการ และ
แก๎ไขปัญหาสถานที่
พักผํอนไมํเพียงพอ

จานวน 2 แหํง

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีการกํอสร๎างแฟลต ข๎าราชการได๎รับ
บ๎านพักข๎าราชการ สวัสดิการที่เหมาะสม

กองชําง

จานวน 1 แหํง

2,500,000

2,500,000

กองชําง
2,500,000 มีการปรับปรุงห๎อง มีสถานที่ทางานที่
ทางาน
เหมาะสมและเพียงพอ

5 โครงการกํอสร๎างห๎องน้าและทาง เพื่อกํอสร๎างห๎องน้าและ จานวน 1 แหํง
ลาดคนพิการ สนง.อบจ.ลาพูน
ทางลาดสาหรับคนพิการ

500,000

500,000

4 โครงการปรับปรุงห๎องทางานกอง เพื่อแก๎ไขปัญหาสถานที่
ชําง
ทางานไมํเพียงพอ

500,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัดลาพูนสามปี (2560 - 2562)

มีการกํอสร๎าง มีห๎องน้าและทางลาด
ห๎องน้าและทางลาด สาหรับให๎บริการคน
คนพิการ
พิการ

กองชําง
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท)
6 โครงการปรับปรุงอาคารซํอมแซม เพื่อแก๎ไขปัญหาสถานที่
เครื่องจักรกลเป็นอาคารศูนย์ซํอม ทางานไมํเพียงพอ
กายอุปกรณ์สาหรับคนพิการ

ปี 2562
(บาท)
500,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จานวน 1 แหํง

500,000

500,000

จานวน 1 แหํง
7 โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน เพื่อให๎มีการปรับปรุง
สิ่งกํอสร๎างตําง ๆ ที่เป็นทรัพย์สิน ซํอมแซมรักษาทรัพย์สิน
หรืออยูํในความรับผิดชอบของ ของ อบจ.ลาพูน
อบจ.ลาพูน

5,000,000

5,000,000

5,000,000 อาคาร สานักงาน
รวมทั้งสิ่งกํอสร๎าง ที่
เป็นทรัพย์สินของ
อบจ.ได๎รับการ
ปรับปรุงซํอมแซม

จานวนไมํน๎อยกวํา
8 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้า และ เพื่อป้องกันและแก๎ไข
ระบบประปาหมูบํ ๎านใน จ. ปัญหาการขาดแคลนน้า 10 แหํง/ปี
ลาพูน
เพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่

5,000,000

5,000,000

5,000,000

จานวนหมูบํ ๎านที่ มีน้าสาหรับอุปโภค
ได๎รับการปรับปรุง บริโภคเพียงพอ
คุณภาพน้า

กองชําง

9 โครงการปรับปรุงระบบน้าภายใน เพื่อป้องกันและแก๎ไข
จานวน 1 แหํง
สานักงาน อบจ.ลาพูน
ปัญหาการขาดแคลนน้า
เพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ระบบน้าใน
มีน้าสาหรับอุปโภค
สานักงาน อบจ. บริโภคเพียงพอ
ได๎รับการปรับปรุง

กองชําง

แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัดลาพูนสามปี (2560 - 2562)

มีการปรับปรุง
สถานที่ทางาน

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

มีสถานที่ทางานที่
กองชําง
เหมาะสมและเพียงพอ

อาคาร สานักงาน
กองชําง
รวมทั้งสิ่งกํอสร๎างที่
เป็นทรัพย์สินของ อบจ.
มีสภาพที่ดี ปลอดภัย
ตํอชีวิตและทรัพย์สิน
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

10 โครงการขุดเจาะบํอบาดาลใน
จ.ลาพูน

เพื่อป้องกันและแก๎ไข
จานวนไมํน๎อยกวํา
ปัญหาการขาดแคลนน้า 20 บํอ/ปี
เพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่

4,000,000

4,000,000

ปี 2562
(บาท)
4,000,000 มีการขุดเจาะบํอ
บาดาลใน จ.ลาพูน
20 บํอ/ปี

11 โครงการสํงเสริมการปรับปรุง
ซํอมแซม/บูรณะสถานที่สาคัญ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ใน
จ.ลาพูน

เพื่ออนุรักษ์โบราณ สถาน จานวนไมํน๎อยกวํา
โบราณวัตถุ และสถานที่ 1 แหํง/ปี
สาคัญให๎คงอยูํ และให๎ จ.
ลาพูน เป็นเมืองเกําสืบ
ตํอไป

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จานวน 1 แหํง

15,000,000

35,000,000

35,000,000

จานวน 1 แหํง
13 โครงการปรับปรุงลานครูบาเจ๎าศรี เพื่อสํงเสริมการ
วิชัยและศูนย์ OTOP ต.ป่าสัก อ. ทํองเที่ยวและเป็นแหลํง
เมืองลาพูน
แสดงและจาหนํายสินค๎า
OTOP และของดีใน
ท๎องถิ่น

5,000,000

500,000

12 โครงการกํอสร๎างหอศิลปวัฒน- เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎
ธรรมลาพูน (หอศิลป์สลําเลาเรือง) สร๎างสรรค์ผลงาน
สถาบันผ๎าทอมือหริภุญชัย ต.ต๎น ของสลํา ในจ.ลาพูน
ธง จ.ลาพูน

มีการปรับปรุง
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีน้าใช๎เพื่อ
การอุปโภค บริโภค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองชําง

โบราณสถาน
-กองการ
โบราณวัตถุ อาคาร
ศึกษาฯ สถานที่ในลาพูน มี
กองชําง
สภาพที่มนั่ คงถาวร เป็น
เอกลักษณ์ของลาพูน
เมืองเกํา

มีการกํอสร๎างหอ ประชาชนในจังหวัดมี กองชําง
ศิลป์ฯ
แหลํงความรู๎ รู๎ถงึ
ประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น

500,000 มีการปรับปรุงลาน ลานครูบาเจ๎าศรีวิชัย กองชําง
ครูบาเจ๎าศรีวิชัย และศูนย์ OTOP ได๎รับ
และศูนย์ OTOP การปรับปรุง

แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัดลาพูนสามปี (2560 - 2562)
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท)
14 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ใน จ. เพื่อมีลานอเนก ประสงค์ ปรับปรุงลาน
ลาพูน
สาหรับจัดกิจกรรมใน
อเนกประสงค์ไมํ
ชุมชน
น๎อยกวํา 2 แหํง
15 คํากํอสร๎าง ปรับปรุง รวมทั้งสิ่ง
อานวยความสะดวกตําง ๆ ของ
พิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติ หริ
ภุญไชย

เพื่อเป็นแหลํงทํองเที่ยว
และแหลํงเรียนรู๎ศึกษา
ประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีของจังหวัด

กํอสร๎าง ปรับปรุง
รวมทั้งสิ่งอานวย
ความสะดวกตําง ๆ
ของพิพิธภัณฑ์
สถานแหํงชาติ หริ
ภุญไชย

1,000,000

500,000

220,000

220,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี 2562
(บาท)
500,000 จานวนลานที่ได๎รับ ประชาชนได๎ใช๎ลาน
กองชําง
การปรับปรุง อเนกประสงค์จดั
กิจกรรมตํางๆ ในชุมชน
220,000 ผู๎มาทํองเที่ยวเกิด
ความพึงพอใจ

พิพิธภัณฑ์เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวและให๎
ความรู๎ที่เหมาะสม

กองชําง

เพื่อสํงเสริมและสนับ16 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เส๎นทางการทํองเที่ยวดอยขุนตาล สนุนการทํองเที่ยว

จานวน 1 ครั้ง/ปี

2,000,000

1,000,000

1,000,000

เส๎นทางการ
จังหวัดลาพูนมีสถานที่ กองชําง
ทํองเที่ยวฯได๎รับ ทํองเที่ยวแหํงใหมํ
การปรับปรุง

17 ขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตร ในพื้นที่จงั หวัดลาพูน

จานวนไมํน๎อยกวํา
3 แหํง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

มีการขยายเขต ประชาชนมีไฟฟ้าใช๎
กองแผนฯ
ไฟฟ้าเพื่อการ เพื่อการกษตรและการ
เกษตร ไมํน๎อยกวํา อุปโภค บริโภค
3 แหํง

เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนและมีไฟฟ้าใช๎
ในการเกษตร

แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัดลาพูนสามปี (2560 - 2562)
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท)
18 โครงการกํอสร๎างลานกีฬา/
สถานที่ออกกาลังกายใน
ลาพูน

เพื่อสํงเสริมและสนับ
จานวน 1 แหํง/ปี
จ. สนุนการพัฒนาการกีฬา
ของจังหวัดลาพูนให๎
เจริญยิ่งขึ้น

เพื่อให๎มีน้าใช๎เพียงพอตํอ จานวน 1 แหํง/ปี
19 โครงการกํอสร๎างระบบประปา
ภายในสนามกีฬากลาง อบจ.ลาพูน ความต๎องการของ
ผู๎ใช๎บริการ

1,000,000

3,000,000

1,000,000

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

ปี 2562
(บาท)
1,000,000 มีการกํอสร๎างลาน ประชนมีสถานที่ในการ กองการ
กีฬา
เลํนกีฬาและออกกาลัง ศึกษาฯ
กายเพิ่มขึ้น

1,500,000

1,500,000 ผู๎มาใช๎บริการเกิด ผู๎รับบริการมีน้าใช๎
ความพึงพอใจ

20 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงและ
เพื่อสํงเสริมและ
จานวนไมํน๎อยกวํา
พัฒนาสนามกีฬากลาง อบจ.ลาพูน สนับสนุนการพัฒนา การ 1 รายการ /ปี
กีฬาของจังหวัดลาพูนให๎
เจริญยิ่งขึ้น

2,000,000

2,000,000

2,000,000

21 โครงการกํอสร๎างลานจอดรถ
สนามกีฬากลาง อบจ.ลาพูน

1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีการกํอสร๎างลาน สนามกีฬามีลานจอดรถ
จอดรถสนามกีฬาฯ ที่สะดวก

เพื่อพัฒนาสนามกีฬาให๎ จานวน 1 ครั้ง/ปี
มีความสะดวก ปลอดภัย
มีทัศนียภ์ าพที่สวยงาม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัดลาพูนสามปี (2560 - 2562)

กองการ
ศึกษาฯ

มีการกํอสร๎าง/ เยาวชนและประชาชน กองการ
ปรับปรุงสนามกีฬา มีสถานที่เลํนกีฬาและ ศึกษาฯ
ออกกาลังกาย ที่
เหมาะสม
กองการ
ศึกษาฯ
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

22 โครงการกํอสร๎างป้อมยามบริเวณ เพื่ออานวยความสะดวก จานวน 2 หลัง
ประตูทางเข๎า/ทางออกสนามกีฬา ในการเช๎า-ออกและ
กลาง อบจ.ลาพูน
รักษาความปลอดภัยตํอ
ผู๎มาใช๎บริการ

1,000,000

1,000,000

ปี 2562
(บาท)
1,000,000 มีการกํอสร๎างป้อม สามารถอานวยความ
ยามประตูทางเข๎า- สะดวกให๎แกํผู๎มาใช๎
ออกสนามกีฬาฯ บริการในสนามกีฬา

23 โครงการกํอสร๎างและปรับปรุง
อาคารเรียนและบริเวณวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการฯ ต.ลี้
อ.ลี้ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

เพื่อให๎มีอาคารเรียน
สถาน ศึกษา ตามความ
เหมาะสม

จานวน 1 แหํง/ปี

5,000,000

5,000,000

5,000,000

มีการกํอสร๎าง สถานศึกษามีอาคารได๎
ปรับปรุงอาคารเรียน มาตรฐาน เพียงพอ
ระบบ
และเหมาะสมตาม
สาธารณูปโภค ความจาเป็น
สาธารณูปการเพิ่มขึ้น

กองการ
ศึกษาฯ

24 โครงการกํอสร๎างและปรับปรุง
อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน
นาทรายวิทยาคมและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เพื่อให๎มีอาคารเรียน
สถานศึกษา ตามความ
เหมาะสม

จานวน 1 แหํง/ปี

5,000,000

5,000,000

5,000,000

มีการกํอสร๎าง สถานศึกษามีอาคารได๎
ปรับปรุงอาคารเรียน มาตรฐาน เพียงพอ
ระบบ
และเหมาะสมตาม
สาธารณูปโภค ความจาเป็น
สาธารณูปการเพิ่มขึ้น

กองการ
ศึกษาฯ

แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัดลาพูนสามปี (2560 - 2562)

กองการ
ศึกษาฯ
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีการกํอสร๎าง
ปรับปรุงอาคารเรียน
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

สถานศึกษามีอาคารได๎
มาตรฐาน เพียงพอ
และเหมาะสมตาม
ความจาเป็น

กองการ
ศึกษาฯ

มีการกํอสร๎าง
ปรับปรุงอาคารเรียน
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

สถานศึกษามีอาคารได๎ กองการ
มาตรฐาน เพียงพอ
ศึกษาฯ
และเหมาะสมตาม
ความจาเป็น

25 โครงการกํอสร๎างและปรับปรุง
อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน
บ๎านป่าป๋วย และระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เพื่อให๎มีอาคารเรียน
สถานศึกษา ตามความ
เหมาะสม

จานวน 1 แหํง/ปี

5,000,000

5,000,000

ปี 2562
(บาท)
5,000,000

26 โครงการกํอสร๎างและปรับปรุง
อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน
บ๎านป่าแป๋ และระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เพื่อให๎มีอาคารเรียน
สถานศึกษา ตามความ
เหมาะสม

จานวน 1 แหํง/ปี

5,000,000

5,000,000

5,000,000

27 โครงการกํอสร๎างศูนย์รับแจ๎งเหตุ เพื่อให๎มีศูนย์รับแจ๎งเหตุ จานวน 1 แหํง
และสั่งการระบบบริการ
และสั่งการที่เป็นระบบ
การแพทย์ฉกุ เฉินจังหวัดลาพูน
รวดเร็วตํอการปฏิบัติงาน

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีศูนย์รับแจ๎งเหตุ สามารถรับข๎อมูล
จานวน 1 แหํง ขําวสารและออก
ปฏิบัติงานได๎รวดเร็ว

เพื่อสํงเสริม สนับสนุน ไมํน๎อยกวํา 10 แหํง
28 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด
(CCTV) พร๎อมติดตั้งและการดูแล และป้องกัน ดูแลรักษา
รักษา ใน จ.ลาพูน
ความสงบเรียบร๎อย และ
ปัญหายาเสพติด ในจ.
ลาพูน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัดลาพูนสามปี (2560 - 2562)

กองชําง

มีการติดตั้งกล๎อง มีอปุ กรณ์ในการชํวย กองชําง
CCTV และการดูแล ดูแลรักษาความสงบ
รักษาที่ดี ใน จ.ลาพูน เรียบร๎อยและสอดสํอง
ยาเสพติด ในจุดเสี่ยง
ตําง ๆ
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ผ.01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท)
ปี 2561
ปี 2562 (บาท)
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรเพื่อส่งเสริมอาชีพ
จานวนไม่น้อยกว่า 1
1,000,000
1,000,000
1,000,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนประกอบ สานักปลัดฯ
กรรมให้แก่ประชาชนใน จ.ลาพูน เกษตร -กรรมภายใน ครั้ง/ปี
การส่งเสริมอาชีพ อาชีพเกษตรกรรมได้
จ.ลาพูน
เกษตรกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ
2 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
เพื่อส่งเสริมเกษตร
จานวนไม่น้อยกว่า
เกษตรอินทรียข์ ององค์การบริหาร อินทรียแ์ ละพืชปลอด 1 กิจกรรม/ปี
ส่วนจังหวัดลาพูน
สารเคมี ตามวิถชี ุมชน
ที่ยั่งยืนในจังหวัดลาพูน

500,000

500,000

500,000 มีการจัดกิจกรรม เกษตรกรมีวิถชี ุมชน
ส่งเสริมเกษตร ที่ยั่งยืนในอาชีพ
อินทรียอ์ ย่างต่อเนือ่ ง เกษตรพืชผักปลอด
สารเคมี

3 โครงการส่งเสริมการผลิตปุย๋
เพื่อส่งเสริมและ
จานวนไม่น้อยกว่า 1
อินทรียแ์ ละการผลิตปุย๋ ชีวภาพใน สนับสนุนเกษตร
กิจกรรม/ปี
จ.ลาพูน
อินทรียเ์ พื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตเกษตรกร
ในท้องถิ่น

500,000

500,000

500,000 มีการส่งเสริมการ ประชาชนใช้
สานักปลัดฯ
ผลิตปุย๋ อินทรีย์ ทรัพยากร ธรรมชาติ
อย่างต่อเนือ่ ง ได้อย่างคุ้มค่าและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2,000,000

2,000,000

4 โครงการขุดลอกและพัฒนาลาน้า เพื่อป้องกันและแก้ไข จานวนไม่น้อยกว่า
สายหลัก สายรองและสายย่อยใน ปัญหาอุทกภัยและภัย 10 แห่ง/ปี
พื้นที่ จ.ลาพูน
แล้งในพืน้ ที่ จ.
ลาพูน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

2,000,000 มีการขุดลอกและ สามารถป้องกันและ
พัฒนาลาน้าไม่น้อย แก้ไขปัญหาอุทกภัย
กว่า 10 แห่ง/ปี และภัยแล้งใน จ.
ลาพูน

สานักปลัดฯ

กองช่าง
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ผ.01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท)
ปี 2561
ปี 2562 (บาท)
(KPI)
(บาท)
5 โครงการก่อสร้าง/ขุดลอก /อ่าง/ เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวนไม่น้อยกว่า 8
4,000,000
4,000,000
4,000,000 มีการก่อสร้าง/ขุด
สระเก็บน้าและจัดหาแหล่งน้าใน เดือดร้อน การขาด
แห่ง/ปี
ลอก/อ่าง/สระเก็บ
พื้นที่จงั หวัดลาพูน
แคลน น้าเพื่อ
น้า ไม่นอ้ ยกว่า 8
การเกษตรและอุปโภค
แห่ง
บริโภคและภัยแล้ง

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้าใช้
เพียงพอต่อ
การเกษตร อุปโภค
และบริโภคและภัย
แล้ง

กองช่าง

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์อา่ งเก็บน้าแม่เส้า เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา
เดือดร้อน การขาด
แคลน น้าเพื่อ
การเกษตรและอุปโภค
บริโภค

500,000

-

- มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อา่ งเก็บน้า 1
แห่ง

เพื่อป้องกันภัยแล้ง
และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เหมาะสม

กองช่าง

7 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า หมู่ 6
ห้วยแม่ปันเด็ง อ.ทุ่งหัวช้าง

เพื่อแก้ไขปัญหาความ จานวน 1 แห่ง
เดือดร้อนการขาด
แคลนน้าเพื่อการ
เกษตรและอุปโภค
บริโภคและภัยแล้ง

200,000

-

- ก่อสร้างฝายจานวน ประชาชนมีน้าใช้
1 แห่ง
เพียงพอต่อ
การเกษตร และ
สามารถแก้ปัญหาภัย
แล้ง

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนไม้
หอมในที่ดิน 5 ไร่

เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี
พันธุ์ไม้หอม ที่มาของ
ผ้าไหมยกดอกลาพูน

1,000,000

500,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

500,000 มีการปรับปรุง
มีแหล่งศึกษาเรียนรู้
ภูมิทัศน์ในสถาบัน ทีม่ าของลายผ้าไหม
ผ้าทอมือฯ
ยกดอก

กองการ
ศึกษาฯ
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ผ.01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท)
ปี 2561
ปี 2562 (บาท)
(KPI)
(บาท)
1,000,000
1,000,000
1,000,000 มีกจิ กรรมการ
9 โครงการก่อสร้างฝาย/ฝายแม้ว/ เพื่อป้องกันและแก้ไข จานวนไม่น้อยกว่า
แนวกั้นน้าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย 5 แห่ง/ปี
ก่อสร้างฝาย ฯลฯ
ป่าต้นน้าและแหล่งน้าใน จ.ลาพูน และอนุรักษ์ธรรมชาติ
อย่างน้อย 5 แห่ง/ปี
และสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เกิดระบบนิเวศน์ที่ดี
และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
ได้

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างพนัง/เขื่อน/ดาด/ เพื่อป้องกันและแก้ไข จานวนไม่น้อยกว่า
แนวป้องกันตลิ่งใน จ.ลาพูน
ปัญหาความเดือดร้อน 2 แห่ง/ปี
แก่ประชาชนในท้องถิ่น

3,000,000

3,000,000

3,000,000 มีการก่อสร้างพนัง/
เขื่อน/แนวป้องกัน
ตลิ่ง ไม่น้อยกว่า 2
แห่ง/ปี

สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
ได้

กองช่าง

11 โครงการส่งเสริมการพัฒนาและ
ดูแลคุณภาพน้าในแหล่งน้า
สาธารณะ การเสริมแนวตลิ่ง

เพื่อป้องกันและแก้ไข จานวนไม่น้อยกว่า
ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย 1 แห่ง/ปี
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีการเสริมแนวตลิ่ง เกิดระบบนิเวศน์ที่ดี
ไม่น้อยกว่า 1 และแก้ไขปัญหา
แห่ง/ปี
ความเดือดร้อนแก่
ประชาชนในท้องถิ่น

กองช่าง

12 โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ
มลพิษขยะมูลฝอยและ
สภาพแวดล้อม แบบบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมการบริหาร จานวนไม่น้อยกว่า 1
จัดการมลพิษ ขยะมูล กิจกรรม/ปี
ฝอยและ
สภาพแวดล้อมใน
จ.ลาพูน

50,000,000

50,000,000

50,000,000 มีการสร้างความ มีการจัดการเรื่อง
ร่วมมือในการ มลพิษขยะมูลฝอย
จัดการขยะมูลฝอย และสภาพแวดล้อม
ที่มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
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ผ.01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560 (บาท)
ปี 2561
ปี 2562 (บาท)
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท)
13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อประชาชนมีการ จานวนไม่น้อยกว่า 3
1,000,000
1,000,000
1,000,000 มีการจัดกิจกรรม ประชาชนมีจติ สานึก กองช่าง
กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร อนุรักษ์ทรัพยากรและ กิจกรรม/ปี
อนุรักษ์ฟื้นฟู การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมใน จ.ลาพูน
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ทรัพยากรและ ธรรมชาติ และ
ประสิทธิภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่าง สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
ต่อเนือ่ ง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาผังเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
งบประมาณและทีม่ า
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดทาและสนับสนุนการ เพื่อปรับปรุงระบบผังเมือง อย่างน้อย 1 ครั้ง
3,000,000
3,000,000 3,000,000 ได้ดาเนินการ
ปรับปรุงระบบผังเมืองรวมของ
รวมให้มีประสิทธิภาพมาก
ปรับปรุงและพัฒนา
จังหวัดลาพูน
ยิ่งขึ้น
ผังเมืองรวม จานวน
1 ครั้ง
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน เพื่อให้ อบจ.ลาพูน มีภูมิ
สานักงาน อบจ.ลาพูน
ทัศน์ที่เหมาะสม สวยงาม

จานวน 1 แห่ง

1,000,000

1,000,000

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาเมืองเก่าลาพูนเพื่อการ
ท่องเที่ยว

จานวน 1 แห่ง/ปี

3,000,000

2,000,000

จานวนไม่น้อยกว่า
20 แห่ง/ปี

2,000,000

2,000,000

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยว

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
4 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และระบบสาธารณูปโภค
เดือดร้อนเร่งด่วนแก่
สาธารณูปการที่จาเป็นหรือชารุด ประชาชน
เสียหายในจังหวัดลาพูน

มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของสานักงาน
อบจ.ลาพูน
2,000,000 มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และพัฒนาเมือง
เก่า

1,000,000

2,000,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระบบผังเมืองรวมของ
จ.ลาพูน ได้รับการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์

กองช่าง

อบจ.ลาพูนมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม เหมาะสม

กองช่าง

เมืองเก่าลาพูนได้รับการ
พัฒนาและมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม

กองช่าง

ปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค สาธารณูปการได้รับการ
สาธารณูปการไม่ ปรับปรุง
น้อยกว่า 20 แห่ง

กองช่าง
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แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สูเ่ มืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
แนวทางที่ 1 แนวทางการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ดั
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการขับเคลื่อนทุนทาง
เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ จานวนไม่น้อยกว่า
3,000,000
3,000,000 3,000,000 มีการจัดกิจกรรม ประชาชนเกิดการอนุรักษ์
วัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลาพูน ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 5 กิจกรรม/ปี
เพือ่ ขับเคลื่อนทุน สืบสานทุนทาง
ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมชุมชนอย่าง
ต่อเนือ่ งยิ่งขึ้น
2 โครงการฝึกอบรมและการจัด
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นประเพณีพื้นบ้านภูม-ิ
ปัญญาท้องถิ่น ใน จ.ลาพูน

เพื่อให้ประชาชน ใน จ. จานวนไม่น้อยกว่า
ลาพูน ได้รับองค์ความรู้
1 กิจกรรม/ปี
เกิดการสืบสาน ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

300,000

300,000

3 โครงการจัดงานประเพณีทาน
สลากภัต สลากย้อมประจาปี

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีไทย
ใน จ.ลาพูน

จานวนไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม/ปี

1,340,000

1,340,000

4 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
เพื่อจัดกิจกรรมการ
ประเพณีศิลป วัฒนธรรม
ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจาปีแบบ ท้องถิ่นใน จ.ลาพูน
บูรณาการ

จานวนไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม/ปี

2,000,000

2,000,000

300,000 มีการฝึกอบรมการ เยาวชนและประชาชนมี
สืบสานวัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม
ท้องถิ่น ประเพณี
พื้นบ้านอย่างต่อเนือ่ ง
1,340,000

มีการจัดงาน
ประเพณีทาน
สลากภัต สลากย้อม
อย่างต่อเนือ่ ง

2,000,000 มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนือ่ ง
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ทุกส่วน
ราชการ

กองการ
ศึกษาฯ

ประชาชนมีส่วนร่วมและ
ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีทานสลากภัต
สลากย้อมประจาปี

กองการ
ศึกษาฯ

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไว้

กองการ
ศึกษาฯ

156

แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
แนวทางที่ 1 แนวทางการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการฝึกอบรมเยาวชนและ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ จานวน 1
850,000
850,000
850,000 มีการจัดกิจกรรม
สามเณรภาคฤดูร้อนใน จ.ลาพูน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรม/ปี
บรรพชาสามเณร
ไทยใน จ.ลาพูน
ภาคฤดูร้อนและ
อบรมเยาวขนอย่าง
ต่อเนือ่ ง
6 โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์/ปีใ๋ หม่เมือง ประจาปี

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน จานวน 1 ครั้ง/ปี
วัฒนธรรมประเพณีไทยใน
จ.ลาพูนไว้

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศิลปวัฒนธรรมได้รับการ
อนุรักษ์อย่างต่อเนือ่ ง

กองการ
ศึกษาฯ

500,000

500,000

500,000 มีการจัดกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์
/ปีใ๋ หม่เมืองอย่าง
ต่อเนือ่ ง

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การ สืบสานและอนุรักษ์
ประ-เพณีสงกรานต์/ปีใ๋ หม่
เมือง

กองการ
ศึกษาฯ

7 โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อ เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน จานวน 1
เทียน และถวายเทียนพรรษาใน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม/ปี
จังหวัดลาพูน ประจาปี
ที่ดีงามตามหลัก
พระพุทธศาสนา

150,000

150,000

150,000 มีการจัดกิจกรรม เกิดการอนุรักษ์และสืบ
ถวายเทียนพรรษา สานศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนือ่ ง ประเพณีที่ดีงามในท้องถิ่น
ไว้

กองการ
ศึกษาฯ

8 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้า เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน สืบ จานวน 1 ครั้ง/ปี
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
จ. ทอดและเผยแพร่
ลาพูน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จ.ลาพูน

500,000

500,000

500,000 มีการจัดกิจกรรม ประเพณีสรงน้าวัดพระ
อย่างต่อเนือ่ ง พุทธบาทตากผ้า จ.ลาพูน
ได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน

กองการ
ศึกษาฯ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
แนวทางที่ 1 แนวทางการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ดั
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้า เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน จานวน 1 ครั้ง/ปี
1,000,000
1,000,000 1,000,000 มีการจัดกิจกรรม เกิดการอนุรักษ์และสืบ
พระธาตุวัดพระธาตุหริภุญชัย
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อย่างต่อเนือ่ ง สานประเพณีสรงน้าพระ
ที่ดีงามตามหลัก
ธาตุวัดพระธาตุหริภุญชัย
พระพุทธศาสนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการ
ศึกษาฯ

10 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้า เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน จานวนไม่น้อยกว่า
ในจังหวัดลาพูน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 10 แห่ง/ปี
ที่ดีงามตามหลัก
พระพุทธศาสนา

1,150,000

1,150,000

1,150,000 มีการจัดกิจกรรม เกิดการอนุรักษ์และสืบ
อย่างต่อเนือ่ ง สานประเพณีสรงน้าพระ
ใน จ.ลาพูน

กองการ
ศึกษาฯ

11 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และ เพื่อให้งานด้านศิลปหัตถ - จานวน 1 ครั้ง/ปี
ส่งเสริมการแปรรูปด้าน
กรรมของ จ.ลาพูนมีความ
หัตถกรรมผ้าทอของ อบจ.ลาพูน พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

2,000,000

2,000,000

2,000,000 มีการจัดงานผ้าทอ เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน
มือหริภุญชัยอย่าง และพัฒนาศิลป หัตถต่อเนือ่ ง
กรรมด้านการทอผ้า

กองการ
ศึกษาฯ

500,000

500,000

12 โครงการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สืบสาน ฟื้นฟู และเผยแพร่วิถี อนุรักษ์ สืบสานวิถชี ีวิต
ชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆ
ชาติพันธุ์ต่างๆ

จานวน 1 ครั้ง/ปี

500,000 มีการจัดกิจกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อนุรักษ์ สืบสาน ระหว่างชาติพันธุ์
ฟื้นฟู วิธีชาติพันธุ์
อย่างต่อเนือ่ ง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

กองการ
ศึกษาฯ
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
แนวทางที่ 1 แนวทางการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ดั
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการไหว้สาปารมีครูบาเจ้าศรี เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ จานวน 1 ครั้ง/ปี
900,000
900,000
900,000 มีการจัดกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน
วิชัย วัดดอยติ
ศิลป วัฒนธรรมประเพณี
อย่างต่อเนือ่ ง การสืบสานและอนุรักษ์
ไทยใน จ.ลาพูน
ประเพณีวัฒนธรรมในการ
ไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัย
วัดดอยติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการ
ศึกษาฯ

14 โครงการส่งเสริมประเพณีแห่แค่ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ จานวน 1 ครั้ง/ปี
หลวง อาเภอบ้านโฮ่ง
ศิลป วัฒนธรรมประเพณี
ไทยใน จ.ลาพูน

200,000

200,000

200,000

มีการส่งเสริม ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ประเพณีแห่แค่ ประเพณีแห่แค่หลวง
หลวงอย่างต่อเนือ่ ง อ.บ้านโฮ่ง

กองการ
ศึกษาฯ

15 โครงการส่งเสริมประเพณี
ไหว้สาครูบา ใน จ.ลาพูน

400,000

400,000

400,000

มีการส่งเสริม ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ประเพณีไหว้สา ครู การสืบสานและอนุรักษ์
บา อย่างต่อเนือ่ ง ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ประเพณีไหว้สาครูบา ของ
จ.ลาพูน

กองการ
ศึกษาฯ

900,000

900,000

900,000 มีการจัดกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน
แข่งขันตีกลองหลวง การสืบสานและอนุรักษ์
กลองบูชาอย่าง ประเพณีวัฒนธรรม
ต่อเนือ่ ง

เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ จานวนไม่น้อยกว่า
ศิลป วัฒนธรรมประเพณี 5 แห่ง/ปี
ไทยใน จ.ลาพูน

16 โครงการส่งเสริมกลองหลวง
เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
ล้านนา ไหว้สาบารมีครูบาเจ้าศรี ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
วิชัย ใน จ.ลาพูน
ไทยใน จ.ลาพูน

จานวนไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม/ปี

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

กองการ
ศึกษาฯ
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
แนวทางที่ 1 แนวทางการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ดั
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 โครงการจัดประเพณีแห่ไม้ค้า สลี เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ จานวน 1 ครั้ง/ปี
200,000
200,000
200,000 มีการจัดประเพณีแห่ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
อ.เวียงหนองล่อง จ.ลาพูน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ไม้ค้าสลี อย่าง การสืบสานและอนุรักษ์
ไทยใน จ.ลาพูน
ต่อเนือ่ ง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
แห่ไม้ค้าสลี อ.เวียงหนอง
ล่อง จ.ลาพูน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการ
ศึกษาฯ

18 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
จานวน 1 ครั้ง/ปี
เครือข่ายวัฒนธรรม จ.ลาพูน
เครือข่ายวัฒนธรรม ใน จ.
ลาพูน

200,000

200,000

200,000

มีการพัฒนา เครือข่ายสภาวัฒนธรรมมี
ศักยภาพเครือข่าย ศักยภาพมากยิ่งขึ้น
วัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนือ่ ง

กองการ
ศึกษาฯ

19 โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
จานวนไม่น้อยกว่า
เรียนรู้การปลูกหม่อนและฝูาย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมใน 1 กิจกรรม/ปี
จ.ลาพูน

500,000

500,000

500,000 มีการจัดกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนรู้การปลูกหม่อน
การปลูกหม่อนและ และฝูาย
ฝูาย

กองการ
ศึกษาฯ

1,000,000

1,000,000

20 โครงการอนุรักษ์สืบสานตานาน
เมืองลาพูน

เพื่อสืบสานและอนุรักษ์สิ่ง จานวน 1
สาคัญของเมืองลาพูนไว้ กิจกรรม/ปี

1,000,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

มีการจัดกิจกรรม ประชาชนให้ความสนใจ
อนุรักษ์ สืบสานสิ่ง เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน
สาคัญของเมือง ตานานสิ่งสาคัญเมืองลาพูน
ลาพูนไว้

กองการ
ศึกษาฯ
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
แนวทางที่ 1 แนวทางการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21 โครงการบ้านพี่เมืองน้อง
เพื่อเป็นการประชาจานวนไม่น้อยกว่า
500,000
500,000
500,000
สัมพันธ์แลกเปลี่ยน
1 กิจกรรม /ปี
ประเพณี วัฒนธรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์บ้านพี่เมือง
น้อง
22 โครงการจัดทาโรงย้อมสีธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ส่งเสริมองค์ความรู้เรื่อง
การย้อมสีธรรมชาติ
23 โครงการจัดประเพณีไหว้เจ้าพ่อ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
ผาด่าน อ.แม่ทา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ไทยใน จ.ลาพูน
24 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมไม้แกะสลักของดี
OTOPและของดีอ.แม่ทา
อ.แม่ทา

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีการจัดกิจกรรม เกิดการประชาสัมพันธ์
จานวน 1 ครั้ง แลกเปลี่ยนประเพณี
วัฒนธรรม

กองการ
ศึกษาฯ

จานวน 1 แห่ง

500,000

500,000

500,000 มีการจัดทาโรงย้อม มีแหล่งเรียนรู้เรื่องการ
สีธรรมชาติ 1 แห่ง ย้อมสีธรรมชาติ

กองการ
ศึกษาฯ

จานวน 1 ครั้ง/ปี

100,000

100,000

100,000

กองการ
ศึกษาฯ

จานวน 1 ครั้ง/ปี

300,000

300,000

มีการจัดกิจกรรม เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ต่อเนือ่ งทุกปี สืบสานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
300,000 มีการจัดกิจกรรม ไม้แกะสลักของดี
ต่อเนือ่ งทุกปี อ.แม่ทา เป็นที่รู้จกั
แพร่หลาย

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

กองแผนฯ
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
แนวทางที่ 1 แนวทางการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ดั
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(KPI)
ทีค่ าดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25 โครงการจัดกิจกรรมถนนสาย
เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ จานวน 1 ครั้ง/ปี
200,000
200,000
200,000 มีการจัดกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน
หัตถกรรมผ้าฝูายปุาซาง
ศิลป วัฒนธรรมประเพณี
ต่อเนือ่ งทุกปี การสืบสานและอนุรักษ์
ไทยใน จ.ลาพูน
หัตถกรรมผ้าฝูายปุาซาง
ของชุมชน
เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่
26 โครงการจัดงานส่งเสริมถนน
เฟอร์นิเจอร์บ้านม้า อบจ.ลาพูน ผลิตภัณฑ์ จ.ลาพูน ให้
แพร่หลาย

จานวน 1 ครั้ง/ปี

300,000

300,000

300,000 มีการจัดกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ของ จ.ลาพูน
ต่อเนือ่ งทุกปี ได้รับการส่งเสริม และ
เผยแพร่

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการ
ศึกษาฯ

กองแผนฯ
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
แนวทางที่ 2 แนวทางการสร้างแบรนด์วฒ
ั นธรรม ทาการตลาด สร้างภาพลักษณ์สสู่ ากล
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อพัฒนาและยกระดับ
จานวนไม่น้อยกว่า 1
1,000,000
1,000,000 1,000,000
1 โครงการยกระดับและพัฒนา
สินค้าทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
สินค้าทุนทางวัฒนธรรม
กิจกรรม/ปี
ของจังหวัดลาพูน
ชุมชนของจังหวัดลาพูน
2 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมและยกระดับสินค้า
ทางการเกษตรของ จ.ลาพูน

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีการจัดกิจกรรม สินค้าและผลิตภัณฑ์
สานักปลัดฯ
ยกระดับคุณภาพ ทางการเกษตรของลาพูน
สินค้า
เป็นที่รู้จกั และสร้าง
รายได้

เพื่อส่งเสริมสินค้าและ
จานวนไม่น้อยกว่า 1
ผลิตภัณฑ์ทางการ เกษตรที่ กิจกรรม /ปี
สาคัญของจังหวัดลาพูนให้
เป็นที่รู้จกั และมีรายได้
เพิ่มขึ้น

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จานวนกิจกรรม

ผลผลิตและผลิตภัณฑ์
สานักปลัดฯ
ทางการเกษตรของลาพูน
เป็นที่รู้จกั และสร้าง
รายได้

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนงาน
เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์
จานวนไม่น้อยกว่า 1
แสดงและการจัดจาหน่าย สินค้า สินค้าของดีจงั หวัดลาพูนให้ กิจกรรม/ปี
OTOP และของดีจงั หวัดลาพูน เป็นทีร่ ู้จกั อย่างแพร่หลาย
ออกสู่ต่างจังหวัด และต่างประเทศ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

มีการจัดกิจกรรม
ต่อเนือ่ งทุกปี

ผลิตภัณฑ์และสินค้า
OTOP ของดีจงั หวัด
ลาพูนเป็นที่รู้จกั
แพร่หลาย

4 โครงการเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ผ้าไหมยกดอกลาพูนภาย
ใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และ
สินค้า OTOP จ.ลาพูน ทั้งในและ
ต่างประเทศ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

มีการจัดกิจกรรม ประชาชนให้ความสนใจ
เผยแพร่ ประชา- เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน
สัมพันธ์ผ้าไหมยก ผ้าไหมยกดอกเพิม่ ขึ้น
ดอกลาพูน อย่าง
ต่อเนือ่ ง

เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ผ้า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ไหมยกดอกลาพูน ภายใต้ กิจกรรม/ปี
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
และสินค้า OTOP
จ.ลาพูน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
แนวทางที่ 3 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าการลงทุน และระบบฐานข้อมูล
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูล
เพื่อทราบจานวน
จานวน 1 โครงการ
1,000,000
1,000,000 1,000,000 มีระบบฐานข้อมูล
นักท่องเที่ยวจังหวัดลาพูน
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
แสดงจานวนนักท่อง
ใน จ.ลาพูน
เที่ยวที่เป็นระบบ
2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่าย
การสื่อสารของ อบจ.ลาพูน

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีขอ้ มูลสถิติการ
ท่องเที่ยวของ จ.ลาพูน

สานักปลัดฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จานวนไม่น้อยกว่า 1
ในการดาเนินงานของ กิจกรรม/ปี
อบจ.ลาพูน

2,000,000

2,000,000

2,000,000 มีการพัฒนาเครือข่าย สามารถเพิ่มประสิทธิ- กองแผนฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพในการดาเนินงาน
ของ อบจ.ลาพูนได้ยิ่งขึ้น

3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อความสะดวกและ จานวน 1 รายการ/ปี
สารสนเทศในการจัดเก็บภาษีและ มีระบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลด้านการคลัง
ภาษีที่ดี

1,000,000

1,000,000

1,000,000

200,000

200,000

200,000 มีการดาเนินการจัดหา สามารถนาข้อมูลจาก
โปรแกรมฯมาใช้ใน โปรแกรมสารสนเทศ
การปฏิบัติงาน ภูมิศาสตร์มาใช้ได้จริง

กองช่าง

1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีการดาเนินการจัดหา สามารถนาข้อมูลจาก
โปรแกรมฯมาใช้ใน โปรแกรมสารสนเทศ
การปฏิบัติงาน ภูมิศาสตร์มาใช้ได้จริง

กองแผนฯ

4 โครงการจัดหาโปรแกรม
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ จานวน 1 โปรแกรม
ในการดาเนินงาน

5 โครงการจัดทาแผนแม่บท
เพิ่อมีแผนแม่บทใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อบจ.ลาพูน การปฏิบัติงาน

จานวน 1 โปรแกรม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

มีระบบการจัดเก็บ อบจ.ลาพูน มีระบบ
ภาษี และข้อมูลด้าน ฐานข้อมูลที่ทันสมัยและ
การคลัง
มีความพร้อม มี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง
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แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
แนวทางที่ 3 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าการลงทุน และระบบฐานข้อมูล
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตโครงการ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและมีการ จ้างที่ปรึกษา 1 ครั้ง
5,000,000
5,000,000 5,000,000
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
บริหารจัดการข้อมูล จัดซื้อชุดโปรแกรม
ท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ ไม่น้อย
กว่า 1 ชุด
7 โครงการพัฒนาระบบห้องประชุม เพื่อพัฒนาระบบให้มี จานวน 1 ครั้ง
การสื่อสารทางไกลผ่านเครือข่าย การประชุมสื่อสาร
อินเทอร์เน็ต (VDO Conference) ทางไกล

700,000

700,000

700,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีการพัฒนาระบบ สามารถนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการน สารสนเทศมาบริหาร
พัฒนาท้องถิ่น
จัดการองค์กรได้จริง

กองแผนฯ

อบจ.ลาพูน มีระบบ
ห้องประชุมการ
สื่อสารทางไกลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(VDO Conference)

สามารถนาระบบ สื่อสาร
ทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (VDO
Conference) มาใช้ใน
การประชุม

กองแผนฯ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
แนวทางที่ 4 ศูนย์กลางทางการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศวัฒนธรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชีว้ ดั
(ผลผลิต
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง เพื่อส่งเสริมและ
จานวนไม่น้อยกว่า 2,000,000
1,000,000 1,000,000 มีการส่งเสริมการ
เกษตรเชิงวัฒนธรรมและการ
สนับสนุนการท่องเที่ยว 1 แห่ง/ปี
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อบจ.ลาพูน ใน จ.ลาพูน
เชิงวัฒนธรรมและเชิง
อนุรักษ์
2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพบุคลากรและผู้เกี่ยว ข้อง ผู้เกีย่ วข้องด้านการ
ด้านการท่องเที่ยว จ.ลาพูน
ท่องเทีย่ ว จ.ลาพูน

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนและ
สานักปลัดฯ
นักท่องเที่ยวได้รู้จกั และ
มาท่องเที่ยวจังหวัดลาพูน
เพิ่มขึ้น

จานวนไม่น้อยกว่า
1 รุ่น/ปี

500,000

500,000

500,000 มีการฝึกอบรมและ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง สานักปลัดฯ
พัฒนาบุคลากรด้าน ด้านการท่องเที่ยว จ.
การท่องเที่ยว
ลาพูน มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น

เพื่อเผยแพร่ การบริหาร จานวนไม่น้อยกว่า
การดาเนินกิจกรรม/
5 ครั้ง/ปี
โครงการของ อบจ.ลาพูน

300,000

300,000

300,000 มีการประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ
จานวน 5 ครั้ง/ปี

ประชาชนรับทราบ
กิจกรรม โครงการต่างๆ
และนักท่องเที่ยวรู้จกั จ.
ลาพูน

เพื่อให้ประชาชนได้รู้จกั จานวนไม่น้อยกว่า
และเพื่อ ส่งเสริมการ
1 แห่ง/ปี
ท่องเที่ยว จ.ลาพูน
5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เพื่อส่งเสริมและ
จานวน 1 ครั้ง/ปี
ท่องเที่ยวแบบ Home Stay ใน จ. สนับสนุนการท่องเที่ยว
ลาพูน
ใน จ.ลาพูน

800,000

800,000

200,000

200,000

800,000 มีการก่อสร้าง จัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์
อบจ.ลาพูน
200,000 จานวนกิจกรรมการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
Home Stay

ประชาชนและนักท่อง- สานักปลัดฯ
เที่ยวได้รู้จกั และมา
ท่องเที่ยว จ.ลาพูนเพิ่มขึ้น
ประชาชนและ
สานักปลัดฯ
นักท่องเที่ยวรู้จกั และมา
ท่องเที่ยว จ.ลาพูน

3 จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์แผ่น
พับหรือโบชัวร์ อบจ.ลาพูน

4 โครงการก่อสร้าง จัดทาป้าย/
ประชาสัมพันธ์ อบจ.ลาพูน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

สานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
แนวทางที่ 4 ศูนย์กลางทางการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศวัฒนธรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิต
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการบูรณาการการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและ
จานวน 1
2,000,000 2,000,000 2,000,000
ทางรถไฟจังหวัดลาพูน-เชียงใหม่ สนับสนุนการท่องเที่ยว โครงการ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ทีค่ าดว่าจะได้รับ

มีการบูรณาการการ ประชาชนและ
ท่องเที่ยวทางรถไฟ นักท่องเที่ยวรู้จกั และมา
ท่องเที่ยว จ.ลาพูน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ
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แบบ ผ 02
บัญชีประสานโครงการพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลาพูน

แบบ ผ.02
บัญชีประสานโครงการพัฒนา
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนฐานรากทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพละเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน
ลาดับ
โครงการ
หน่วยงานที่
งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
รวม
ขอประสาน
1 โครงการสนับสนุน อปท.เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.อุโมงค์
70,000
70,000 ทต.อุโมงค์
2 โครงการสนับสนุน อปท.เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.หนองช้างคืน
50,000
50,000 ทต.หนองช้างคืน
3 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและสมาชิกอาสาสมัคร
92,100
92,100 ทต.ประตูป่า
ตารวจบ้าน ต.ประตูป่า
รวมทัง้ สิน้ จานวน 3 โครงการ
212,100
212,100

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองแผนฯ
กองแผนฯ
กองช่าง
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แบบ ผ.02
บัญชีประสานโครงการพัฒนา
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ลาดับ
โครงการ
หน่วยงานที่
งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561 ปี 2562
รวม
ขอประสาน
1 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ต.แม่แรง อ.ป่าซาง
300,000
300,000 ทต.แม่แรง
2 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ต.น้้าดิบ (หมู่ 7) อ.ป่าซาง
300,000
300,000 ทต.แม่แรง
3 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ หมู่ 4, 5, 6 ต.ทากาศ
300,000
300,000 ทต.ทากาศ
หมู่ 5, 11 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา
4 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค บ้านหนองยางฟ้า หมู่ 5
300,000
300,000 ทต.ทาทุ่งหลวง
ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา
5 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค บ้านบูชา ต.บ้านแป้น อ.เมือง
300,000
300,000 ทต.บ้านแป้น
ล้าพูน ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 4 บ้านศรียอ้ ย ต.ต้นธง
6 โครงการแก้
300,000
300,000 ทต.ต้นธง
อ.เมืองล้าพูน
7 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 9 บ้านหมูเปิง้ ต.เหมืองจี้
300,000
300,000 ทต.เหมืองจี้
อ.เมืองล้าพูน
8 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 1, 2, 4, 9 ต.บ้านแป้น
300,000
300,000 ทต.ท่าเชียงทอง
อ.เมืองล้าพูน
9 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 5 บ้านหนองเหียง อ.เมือง
300,000
300,000 อบต.หนองหนาม
ล้าพูน
10 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 12 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง
300,000
300,000 ทต.ศรีบัวบาน
ล้าพูน ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 1 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง
11 โครงการแก้
300,000
300,000 อบต.เหล่ายาว

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
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แบบ ผ.02
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ลาดับ
โครงการ
12 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 7 บ้านศรีลาภรณ์ ต.ศรีเตี้ย
อ.บ้านโฮ่ง
13 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 13 บ้านใหม่พัฒนา ต.ป่าพลู
อ.บ้านโฮ่ง
14 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค บ้านห้วยแทง หมู่ 5 ต.ป่าพลู
อ.บ้านโอ่ง
15 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง
16 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภคหมู่ 6 บ้านแม่ปันเดง อ.ทุ่งหัวช้าง
17 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 1 บ้านทุ่งก้อ ต.ก้อ อ.ลี้
18 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 3 บ้านแม่ลาน ต.แม่ลาน
อ.ลี้
าเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองสลีกเชื่อมบ้านท่าต้นงิ้วเชื่อมบ้านกอ
19 โครงการขยายเขตไฟฟ้
ม่วง (เชื่อมหมู่ 3 ต.ปากบ่อง และหมู่ 8 ต.แม่แรง) อ.ป่าซาง
20 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ต.มะกอก อ.ป่าซาง
21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านน้้าย้อย หมู่ 10 ต.นครเจดีย์ อ.เมืองล้าพูน
22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง
23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง
24 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 1, 2, 8, 9 ต.ทากาศเหนือ อ.แม่ทา
25 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 9 บ้านหล่ายท่า ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา
26 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา
27 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านป่ายาง หมู่ 8 ต.ริมปิง อ.เมืองล้าพูน

ปี 2560
300,000

งบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562
-

หน่วยงานที่
หน่วยงานที่
รวม
ขอประสาน
รับผิดชอบ
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
300,000 ทต.ศรีเตี้ย

300,000

-

-

300,000 อบต.ป่าพลู

กองช่าง อบจ.ล้าพูน

300,000

-

-

300,000 อบต.ป่าพลู

กองช่าง อบจ.ล้าพูน

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

-

-

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

ทต.ทุ่งหัวช้าง
อบต.ทุ่งหัวช้าง
ทต.ก้อ
อบต.แม่ลาน
ทต.ป่าซาง

กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองแผนฯ อบจ.

300,000
450,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

-

-

300,000
450,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

ทต.มะกอก
อบต.นครเจดีย์
ทต.ม่วงน้อย
ทต.ท่าตุ้ม
ทต.ทากาศเหนือ
ทต.ทาสบเส้า
อบต.ทาแม่ลอบ
ทต.ริมปิง

กองแผนฯ อบจ.
กองแผนฯ อบจ.
กองแผนฯ อบจ.
กองแผนฯ อบจ.
กองแผนฯ อบจ.
กองแผนฯ อบจ.
กองแผนฯ อบจ.
กองแผนฯ อบจ.

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.02
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ลาดับ
โครงการ
28 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายวังมุยเกษตร สาย 1 และสายถนนเลียบล้า
เหมืองฮ่องน้อยจา ติดกับ ต.ริมปิง อ.เมืองล้าพูน
29 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 1 เชื่อมหมู่ 4 ต.หนองช้างคืน อ.เมืองล้าพูน
30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 5 ต.เหมืองง่า อ.เมืองล้าพูน
31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 5 บ้านป่าตึง ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ
รวมทัง้ สิน้ จานวน 31 โครงการ

ปี 2560
600,000
300,000
300,000
300,000
9,750,000

งบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562
-

-

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

หน่วยงานที่
หน่วยงานที่
รวม
ขอประสาน
รับผิดชอบ
กองแผนฯ อบจ.
600,000 ทต.ประตูป่า
300,000 ทต.หนองช้างคืน กองแผนฯ อบจ.
300,000 ทต.เหมืองง่า กองแผนฯ อบจ.
300,000 อบต.ห้วยยาบ กองแผนฯ อบจ.
9,750,000
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แบบ ผ.02
บัญชีประสานโครงการพัฒนา
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
แนวทางที่ 1 แนวทางการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒรธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
ลาดับ
โครงการ
หน่วยงานที่
งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
รวม
ขอประสาน
1 โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ต.น้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
300,000
300,000 อบต.น้าดิบ
2 โครงการเส้นทางเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามรอยฤาษีพุทธชฎิล (พระหยาดดอยไซ)
1,269,350
1,269,350 อบต.ป่าสัก
ต.ป่าสัก อ.เมืองล้าพูน
1,569,350
1,569,350
รวมทัง้ สิน้ จานวน 2 โครงการ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองแผนฯ อบจ.
กองแผนฯ อบจ.
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แบบ ผ 02/1
บัญชีประสานโครงการพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลาพูน

แบบ ผ.02/1
บัญชีประสานโครงการพัฒนา
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนฐานรากทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพละเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน
ลาดับ
โครงการ
หน่วยงานที่
งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
รวม
ขอประสาน
1 โครงการสนับสนุน อปท.เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.อุโมงค์
70,000
70,000 ทต.อุโมงค์
2 โครงการสนับสนุน อปท.เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.หนองช้างคืน
50,000
50,000 ทต.หนองช้างคืน
3 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและสมาชิก
92,100
92,100 ทต.ประตูป่า
อาสาสมัครตารวจบ้าน ต.ประตูป่า
รวมทัง้ สิน้ จานวน 3 โครงการ
212,100
212,100

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองแผนฯ
กองแผนฯ
กองช่าง
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แบบ ผ.02/1
บัญชีประสานโครงการพัฒนา
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ลาดับ
โครงการ
หน่วยงานที่
งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
รวม
ขอประสาน
1 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ต.แม่แรง อ.
300,000
300,000 ทต.แม่แรง
ป่าซาง
2 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ต.น้้าดิบ (หมู่
300,000
300,000 ทต.แม่แรง
7) อ.ป่าซาง
3 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ หมู่ 4, 5, 6
300,000
300,000 ทต.ทากาศ
ต.ทากาศ หมู่ 5, 11 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา
4 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค บ้านหนองยางฟ้า หมู่
300,000
300,000 ทต.ทาทุ่งหลวง
5 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา
5 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค บ้านบูชา ต.บ้านแป้น
300,000
300,000 ทต.บ้านแป้น
องล้าพูนไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 4 บ้านศรียอ้ ย ต.
โครงการแก้
6 อ.เมื
300,000
300,000 ทต.ต้นธง
ต้นธง อ.เมืองล้าพูน
7 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 9 บ้านหมูเปิง้ ต.
เหมืองจี้ อ.เมืองล้าพูน
8 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 1, 2, 4, 9 ต.
บ้านแป้น อ.เมืองล้าพูน
9 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 5 บ้านหนองเหียง
อ.เมืองล้าพูน
10 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 12 ต.ศรีบัวบาน
อ.เมืองล้าพูน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน
กองช่าง อบจ.ล้าพูน

300,000

-

-

300,000 ทต.เหมืองจี้

กองช่าง อบจ.ล้าพูน

300,000

-

-

300,000 ทต.ท่าเชียงทอง

กองช่าง อบจ.ล้าพูน

300,000

-

-

300,000 อบต.หนองหนาม

กองช่าง อบจ.ล้าพูน

300,000

-

-

300,000 ทต.ศรีบัวบาน

กองช่าง อบจ.ล้าพูน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.02/1
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ลาดับ
โครงการ
11 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 1 ต.เหล่ายาว อ.
บ้านโฮ่ง
12 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 7 บ้านศรีลาภรณ์
ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง
13 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 13 บ้านใหม่
พัฒนา ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง
14 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค บ้านห้วยแทง หมู่ 5
ต.ป่าพลู อ.บ้านโอ่ง
15 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่ง
หัวช้าง
16 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภคหมู่ 6 บ้านแม่ปันเดง
อ.ทุ่งหัวช้าง
17 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 1 บ้านทุ่งก้อ ต.
ก้อ อ.ลี้
18 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้้าอุปโภคบริโภค หมู่ 3 บ้านแม่ลาน ต.
แม่ลาน อ.ลี้
19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองสลีกเชื่อมบ้านท่าต้นงิ้ว
เชื่อมบ้านกอม่วง (เชื่อมหมู่ 3 ต.ปากบ่อง และหมู่ 8 ต.แม่แรง) อ.ป่าซาง

ปี 2560
300,000

งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562
-

หน่วยงานที่
รวม
ขอประสาน
300,000 อบต.เหล่ายาว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง อบจ.ล้าพูน

300,000

-

-

300,000 ทต.ศรีเตี้ย

กองช่าง อบจ.ล้าพูน

300,000

-

-

300,000 อบต.ป่าพลู

กองช่าง อบจ.ล้าพูน

300,000

-

-

300,000 อบต.ป่าพลู

กองช่าง อบจ.ล้าพูน

300,000

-

-

300,000 ทต.ทุ่งหัวช้าง

กองช่าง อบจ.ล้าพูน

300,000

-

-

300,000 อบต.ทุ่งหัวช้าง

กองช่าง อบจ.ล้าพูน

300,000

-

-

300,000 ทต.ก้อ

กองช่าง อบจ.ล้าพูน

300,000

-

-

300,000 อบต.แม่ลาน

กองช่าง อบจ.ล้าพูน

300,000

-

-

300,000 ทต.ป่าซาง

กองแผนฯ อบจ.

300,000 ทต.มะกอก
450,000 อบต.นครเจดีย์

กองแผนฯ อบจ.
กองแผนฯ อบจ.

300,000 ทต.ม่วงน้อย

กองแผนฯ อบจ.

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ต.มะกอก อ.ป่าซาง
300,000
21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านน้้าย้อย หมู่ 10 ต.นครเจดีย์ อ.
450,000
เมืองล้าพูน
22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง
300,000
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ.02/1
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดคล้องกับภูมิสถาปัตย์
ลาดับ
โครงการ
23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง
24 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 1, 2, 8, 9 ต.ทากาศเหนือ อ.
แม่ทา
25 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 9 บ้านหล่ายท่า ต.ทาสบเส้า อ.
แม่ทา
26 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา
27 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านป่ายาง หมู่ 8 ต.ริมปิง อ.เมืองล้าพูน
28 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายวังมุยเกษตร สาย 1 และสายถนน
เลียบล้าเหมืองฮ่องน้อยจา ติดกับ ต.ริมปิง อ.เมืองล้าพูน
29 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 1 เชื่อมหมู่ 4 ต.หนองช้างคืน อ.
เมืองล้าพูน
30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 5 ต.เหมืองง่า อ.เมืองล้าพูน
31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 5 บ้านป่าตึง ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ
รวมทัง้ สิน้ จานวน 31 โครงการ

ปี 2560
300,000
300,000

งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562
-

หน่วยงานที่
รวม
ขอประสาน
300,000 ทต.ท่าตุ้ม
300,000 ทต.ทากาศเหนือ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองแผนฯ อบจ.
กองแผนฯ อบจ.

300,000

-

-

300,000 ทต.ทาสบเส้า

กองแผนฯ อบจ.

300,000
300,000
600,000

-

-

300,000 อบต.ทาแม่ลอบ
300,000 ทต.ริมปิง
600,000 ทต.ประตูปา่

กองแผนฯ อบจ.
กองแผนฯ อบจ.
กองแผนฯ อบจ.

300,000

-

-

300,000 ทต.หนองช้างคืน

กองแผนฯ อบจ.

300,000
300,000

-

-

300,000 ทต.เหมืองง่า
300,000 อบต.ห้วยยาบ

กองแผนฯ อบจ.
กองแผนฯ อบจ.

9,750,000

-

-

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

9,750,000
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แบบ ผ.02/1
บัญชีประสานโครงการพัฒนา
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
แนวทางที่ 1 แนวทางการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒรธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
ลาดับ
โครงการ
หน่วยงานที่
งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
รวม
ขอประสาน
1 โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ต.น้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
300,000
300,000 อบต.น้าดิบ
2 โครงการเส้นทางเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามรอยฤาษีพุทธชฎิล (พระหยาดดอยไซ) ต.
1,269,350
1,269,350 อบต.ป่าสัก
ป่าสัก อ.เมืองล้าพูน
1,569,350
1,569,350
รวมทัง้ สิน้ จานวน 2 โครงการ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูนสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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แบบ ผ 03
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลาพูน

แบบ ผ.03

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
1.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท./ชุมชน
และประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการตนเอง
1.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประชาชน
1.3 แนวทางการเสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่าเทียม
ในสังคม
1.4 แนวทางท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม
รวม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและ
อารยสถาปัตย์
2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้อง
กับภูมิสถาปัตย์
2.2 แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ บน
พื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม
2.3 แนวทางการพัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียวและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
ปี 2560
ปี 2561
จานวน
งบประมาณ (บาท)
จานวน
งบประมาณ (บาท)
จานวน
โครงการ
โครงการ
โครงการ

17

10,250,000

17

10,250,000

17

15

8,550,000

15

8,550,000

15

28

49,804,000

28

50,304,000

28

68

204,931,500

65

128

273,535,500 125

173,084,000

65

242,188,000 125

ปี 2562
งบประมาณ (บาท)

10,250,000.00

จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี
งบประมาณ (บาท)

51

30,750,000

8,550,000

45

25,650,000

50,304,000

84

150,412,000

198

546,499,500

237,588,000 378

753,311,500

168,484,000

40

42,800,000

2

18,000,000

2

18,000,000

44

78,800,000

28

95,220,000

28

107,720,000

28

107,720,000

84

310,660,000

13

65,700,000

11

64,500,000

11

64,500,000

35

194,700,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
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แบบ ผ.03
ยุทธศาสตร์

2.4 แนวทางการพัฒนาผังเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ
วัฒนธรรม
รวม

จานวน
โครงการ
4

ปี 2560
งบประมาณ (บาท)

จานวน
โครงการ
9,000,000 4

ปี 2561
งบประมาณ (บาท)

จานวน
โครงการ
8,000,000 4

ปี 2562
งบประมาณ (บาท)

จานวน
โครงการ
8,000,000 12

198,220,000 175

รวม 3 ปี
งบประมาณ (บาท)
25,000,000

85

212,720,000

45

198,220,000

45

609,160,000

3.1 แนวทางการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

26

19,490,000

26

19,490,000

26

19,490,000

78

58,470,000

3.2 แนวทางการสร้างแบรนด์วัฒนธรรม ทาการตลาด
สร้างภาพลักษณ์สู่สากล
3.3 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการค้า การลงทุน และระบบฐานข้อมูล
3.4 แนวทางการสร้างศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศวัฒนธรรม
รวม
รวมทัง้ สิน้

4

4,000,000

4

4,000,000

4

4,000,000

12

12,000,000

7

10,900,000

7

10,900,000

7

10,900,000

21

32,700,000

6

5,800,000

6

4,800,000

6

4,800,000

18

15,400,000

39,190,000 129
474,998,000 682

118,570,000
1,481,041,500

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองวัฒนธรรมสูเ่ ศรษฐกิจ
ชุมชนสร้างสรรค์

43
256

40,190,000 170
526,445,500 340

39,190,000 43
479,598,000 213

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
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ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตาม ประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนสาคัญในกระ
บวนการวางแผนการดาเนินงานตามแผน
จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานตามแผน
บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดหรือไม่
การติดตาม คือ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบว่าความก้าวหน้าของโครงการ
ดาเนินไปอย่างไร มีอุปสรรคอะไรหรือไม่
การประเมินผล คือ
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการจริงกับผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ โดยชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติตามแผนงานโครงการจริงเกิดผลตรงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่

ความสาคัญของการติดตามผล
1. ทาให้ผู้บริหารทราบถึงการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลาพูน และความสอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ
2. ทาให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผน และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจาปี
3. ทาให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาและอุปสรร
คในการดาเนินงาน สาหรับเป็นข้อพิจารณาใน
การปรับปรุงการวางแผนการทางานให้เหมาะสมและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

4.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
องค์กรรับผิดชอบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลาพูน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่สภา อบจ.ลาพูน คัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายก
อบจ.ลาพูน คัดเลือกจานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายก
อบจ.ลาพูน คัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน ทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2559-25๖1)
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
มีอานาจ หน้าที่ ดังนี้
(1)
กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่ว น
จังหวัดลาพูน
(2)
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาพูนต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลาพูนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
ฝ่ายติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ ได้จัดทาแนวทาง การ
ตรวจติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน โดยนาแนวคิดการประเมินผลภายใน
แบบเสริมพลัง (empowerment evaluation) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานในสังกัด
สรุปได้ดังนี้
การประเมินภายใน
คือกระบวนการที่ดาเนินการคล้ายการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยสมาชิก
ของโครงการ/องค์กร ที่ทาการประเมินโดยอิสระตามการมอบหมายของผู้จัดการโครงการ และมีเป้าหมายไปที่
การแสวงหาข้อเท็จจริงที่ทันต่อสถานการณ์ เพื่อการตัดสินใจที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ/องค์กร
และสร้างองค์กรเรียนรู้ในที่สุด
การประเมินผลภายใน
(Internal evaluation) คือ กระบวนการประเมินผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานที่กระทาโดยบุคลากรในหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการทางาน
ของตนเอง (Self-evaluation) และควรทาเป็นกิจกรรมหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (Wilcox,
1992) ลักษณะสาคัญของการประเมินผลภายใน คือ การประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่นาไปสู่
การพัฒนาตนเอง และพร้อมที่จะได้รับตรวจสอบจากการประเมินภายนอกอีกด้วย
การประเมินผลภายนอก
(External evaluation) คือ กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
การดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งกระทาโดยกลุ่มบุคคลที่เป็นนักประเมินโดยอาชีพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณค่าของหน่วยงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการทางานและนาไปสู่การรับรองคุณภาพการดาเนินงาน
ของหน่วยงานตามมาตรฐานที่กาหนด (Scriven, 1991)
คุณค่าของการประเมินภายใน
- เกิดการสะท้อนข้อมูลเพื่อการพัฒนาโครงการ (
constant feedback) โดยใช้กระบวนการ
ตัดสินใจ
- ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ (
Organizational Learning) เช่น การมีเวทีถอด
บทเรียน การมีชุดความรู้ หน่วยจัดการความรู้
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560-25๖2)

182
- มีการพัฒนาศักยภาพ (
Capacity Building) กระแสการ ประเมินภายใน เกิดประเมิน
ภายในขึ้นทั่วโลก (อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย) เช่น 3 ใน 4 ของกิจกรรมการประเมินโครงการในแคนาดา
เป็นประเมินภายใน
- เป็นวิธีการในการประเมินที่เน้นการเพิ่มโอกาสในการประสบความสาเร็จของโครงการ โดย
1) จัดหาเครื่องมือดีๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการเพื่อทาการประเมินแผนและการทากิจกรรม ด้วย
ตนเอง และ 2) ทาให้ประเมินกับการวางแผนและบริหารโครงการ/องค์กร รวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
(Wandersman และคณะ ; 2005)
บทบาทผู้ประเมินภายใน
- ต้อง สนับสนุน (Supporting) วินิจฉัย (Diagnosing) เป็นที่ปรึกษา ( Consulting ) ผู้ให้
ข้อสนเทศ (Informing) และผู้ประสานงาน (Linking) การพัฒนาในโครงการใด ๆ จะเริ่มจากการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ หรือปัญหาที่ประสบอยู่แล้วนามาสู่ขั้นตอนของการพัฒนาหรือเสนอนโยบาย เพื่อหาวิธีป้องกัน
สาเหตุที่ไม่พึงประสงค์หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆนั้น เป็นขั้นของการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
- เกิดภาวะประชาธิปไตยในโครงการ/องค์กรจากการดาเนินงาน จะผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า การ
ประเมินนโยบาย ซึ่งการประเมินนโยบายนี้จะประกอบด้วย กิจกรรมการประเมินแผน แผนงาน
และโครงการได้หลายระยะเวลา อาจแบ่งเป็น การประเมินก่อนเริ่มโครงการ การประเมินระหว่างโครงการ และ
การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ บทบาทการประเมินผลภายในโครงการ จะเน้นการการประเมินระหว่างการ
ดาเนินโครงการเป็นหลัก และมุ่งให้ฝ่ายต่างๆของโครงการรับผิดชอบต่อการกระทา และมุ่งเน้นให้นาโครงการ
ไปสู่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีเอกภาพ คุณภาพ และประหยัด หากบุคลากรในหน่วยงานทาการประเมิน
โครงการที่เกี่ยวข้องในงานที่ทาอยู่ เรียกว่าการประเมินภายใน( Internal Evaluation ) ถือเป็นการตรวจสอบ
การทางานของตนเอง และควรทาอย่างต่อเนื่อง ความสัมฤทธิ์ผลมากน้อยของโครงการจึงเป็นความร่วมมือ และ
ความร่วมรับผิดชอบของทีมประเมินผลภายในด้วย
หัวใจสาคัญในการประเมินเสริมพลัง
ใช้การประเมินเพื่อช่วยให้เขาประเมินตัวเอง และยกระดับความสามารถในการทาโครงการ
ไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุด
เราจะไม่มีความสุขในการทาอะไร ถ้า “ใจ” เราไม่ไปตามและเราเปลี่ยน “ใจ”
หรือความคิดได้โดยผ่านการได้มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆ ที่เรียกว่า “กระบวนการเรียนรู้”
การติดตามประเมินผล จะต้องมี ฐานคิดของการออกแบบ มีองค์ประกอบย่อย และ ดัชนี
(key performance indicators - KPI) ในการติดตามประเมินผล โครงการต่างๆ
- รูปแบบการประเมินเชิงระบบ
(CIPO) ที่ประกอบด้วยบริบท (context) ปัจจัยนาเข้า
(input)กระบวนการ (process) และผลผลิต/ผลลัพธ์ (out put/out come)
รูปแบบการประเมิน
CIPP Stuffebeam (1968) ได้เสนอแนวคิดที่เรียกว่า CIPP ซึ่งได้จาก
การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยจาแนกประเภทของการตัดสินใจแบ่งออกเป็น 4 ขั้น
แต่ละขั้นอาศัยข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจไม่เหมือนกันสิ่งที่มุ่งหวัง สิ่งที่เกิดขึ้นจริงการตัดสินใจขั้นการวางแผน
(Planning Decisions) เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการได้ข้อมูลจากการประเมินบริบท
(Context
Evaluation) ตัดสินใจขั้นทบทวน (Recycling Decisions) เพื่อตัดสินใจอนาคตโครงการได้ข้อมูลจากการ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนสามปี (พ.ศ.2560-25๖2)

183
ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) การตัดสินใจขั้นกาหนดโครงสร้างแผนงาน
(Structuring
Decisions) เพื่อออกแบบกระบวนการได้ข้อมูลจากการประเมินปัจจัยป้อน (Input Evaluation) การตัดสินใจ
ขั้นการปฏิบัติ (Implementing Decisions) เพื่อนาแผนไปปฏิบัติ และปรับแผนได้ข้อมูลจากการประเมิน
กระบวนการ (ProcessEvaluation)
Stufflebeam, D.L. et al. (1971). Education Evaluation and Decision-Making In
B.R. Worthen & J.R. Sanders. Educational Evaluation: Theory and Practice (pp.133 – 135)
Ohio : Charles A. Jones Publishing Company
- รูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมใดๆ เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การประเมินในส่วนนี้
จะให้น้าหนักความสาคัญต่อการบรรลุเป้าหมายโครงการและการนาผลไปใช้ประโยชน์
- รูปแบบการประเมินผลแบบเสริมพลัง (
empowerment evaluation) เป็นการประเมินผล
ที่มุ่งหวังจะเพิ่มโอกาสในการบรรลุสู่ความสาเร็จของโครงการ โดยการช่วยให้ผู้มีส่วน ได้เสียกับโครงการ
มีเครื่องมือในการประเมินการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และเป็นการจัดทาให้การประเมินผลโครงการเป็น
ส่วนหนึ่งของการวางแผนและการจัดการของโครงการหรือองค์กร
ความแตกต่างจากการประเมินแบบดั้งเดิม
การประเมินแบบดั้งเดิม
- ภายนอก/คนนอก
- ผู้ทรงคุณวุฒิ
- โครงการพึ่งพาผู้ประเมิน
- การตัดสินอย่างอิสระ
การประเมินเพื่อเสริมพลัง
- ภายใน/คนใน
- โค้ชหรือกัลยาณมิตร
- โครงการประเมินตนเองและพัฒนาตนเอง
- การตัดสินแบบร่วมมือ
ความแตกต่างที่สาคัญระหว่างการประเมินผลแบบเดิมกับแบบใหม่
ก็คือในการประเมินผล
แบบใหม่นั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ดาเนินงานในแผนงาน /โครงการ
ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ ผู้รับประโยชน์ผู้ให้ทุน และองค์กรภายนอกอื่น ๆ จะต้องเข้ามากาหนดเป้าหมาย
กระบวนการ ผลลัพธ์และผลกระทบต่าง ๆ ที่ต้องการร่วมกัน นอกจากนี้ผู้ดาเนินโครงการ /แผนงาน และผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝ่าย ยังจะต้องทาการประเมินตนเอง (self-evaluation) ซึ่งโดยปกติ มักจะต้องได้รับการฝึกอบรม การ
ชี้แนะแนวทาง และความช่วยเหลือจากผู้ประเมินผลภายนอก การประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอานาจ เป็นการ
ประเมินผลที่จะต้องดาเนินการด้วยพันธะสัญญาอันเข้มงวดร่วมกัน หรือต้องมีพันธะสัญญา ต่อสิ่งที่เรียกว่า ......
“การพูดความจริงของท่าน ” (speaking your truth) การหลอกลวงจึงเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด นอกจากนี้
กลุ่ม/ทีมงานทั้งหมด ยังจะต้องคอยพิสูจน์หรือคอยจับตาดูด้วยว่า มีข้อค้นพบที่เคลือบไปด้วยน้าตาล หรือมีสิ่ง
สวยหรูเลิศเลอเกินความจริง ปรากฏอยู่ในข้อค้นพบหรือไม่
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กาหนดมาตรฐานในการประเมินผล
1.มาตรฐานด้านประโยชน์ /อรรถประโยชน์ (Utility Standards) มาตรฐานด้านประโยชน์
หรืออรรถประโยชน์ เป็นมาตรฐานที่สร้างขึ้นมา เพื่อเป็นการรับประกันว่า การประเมินผลหนึ่ง ๆ จะสามารถ
ตอบสนองต่อความจาเป็นด้านข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้ประโยชน์จากการประเมินผล สาหรับมาตรฐานต่าง ๆ
เหล่านี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของ แต่ละสังคม หรืองานแต่ละประเภท ที่เราต้องการตรวจสอบ มีองค์ประกอบที่
สาคัญ ๆ ดังนี้ คือ
1) การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Identification) ควรมีการ
ระบุบุคคล/กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการประเมินให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
รับประกันว่า ความจาเป็น และ/หรือความต้องการต่าง ๆ ของบุคคลทุกคน/ทุกกลุ่ม จะได้รับความสาคัญอย่าง
เท่าเทียมกัน
2) ความเชื่อมั่นในตัวผู้ประเมิน (Evaluator Credibility)บุคคลผู้ทาการประเมิน
ควรเป็นบุคคลที่ไว้วางใจได้ และมีความสามารถในการประเมิน เพื่อที่ว่าผลของการประเมินจะบรรลุสู่ความ
เชื่อมั่น และได้รับการยอมรับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
3) ขอบเขตของข้อมูลและการคัดสรร (Information Scope and Selection)
ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะมีการเก็บรวบรวม ควรผ่านการเลือก /การคัดสรรอย่างรัดกุม แต่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ
ที่สาคัญ ๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถตอบคาถามต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนงานได้ตรงกับปัญหา และสามารถตอบสนองต่อ
ความจาเป็น/ความต้องการ และผลประโยชน์ของผู้รับบริการ /ผู้รับประโยชน์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
ได้เป็นอย่างดี มีความครบถ้วน
4) การระบุคุณค่าอย่างชัดเจน (Values Identification)ควรระบุให้เห็นถึงทัศนะ
มุมมอง หลักเกณฑ์/หลักการ และเหตุผลต่าง ๆ ที่ใช้ในการตีความข้อมูลหรือแปลความหมายข้อค้นพบต่าง ๆ ไว้
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความกระจ่างเกี่ยวกับที่มาของการตัดสินเชิงคุณค่า (value judgments) ว่าอยู่บน
พื้นฐานของอะไร หรือมีคุณค่า/ค่านิยม (values) อะไรบ้าง
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5) ความชัดเจนของรายงาน (Report Clarity) รายงานการประเมินผลควร
สาธยาย หรือบรรยายให้เห็นภาพของแผนงาน/โครงการที่ได้รับการประเมินอย่างชัดเจน ซึ่งควรประกอบไปด้วย
บริบทของแผนงาน วัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมาย หลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อค้นพบจากการประเมิน
ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการรับประกันว่า รายงานได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็นอย่างครบถ้วน และสามารถเข้าใจได้ง่าย
6) กรอบเวลาและการเผยแพร่รายงาน (Report Timeliness and
Dissemination) ข้อค้นพบสาคัญในแต่ละช่วงเวลา และรายงานการประเมินผลควรได้รับการเผยแพร่ หรือ
กระจายออกไปให้ผู้ใช้ ที่ตั้งใจจะใช้ผลการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินได้ทัน
การณ์
7) ผลกระทบของการประเมิน (Evaluation Impact) การประเมินผลทั้งหลายควร
มีการวางแผน มีการดาเนินการ และมีการรายงานผลด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่จะทาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทุก
คน ทุกกลุ่มสามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับประกัน หรือเพื่อเพิ่มขีดความ
เชื่อมั่นว่าจะมีการนาผลของการประเมินไปใช้ประโยชน์
หรือผลการประเมินได้ก่อให้เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อการทางานได้อย่างแท้จริง
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2.มาตรฐานด้านความเป็นไปได้
/สามารถดาเนินการได้ (Feasibility Standards)
มาตรฐานนี้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อรับประกันว่า การประเมินผลจะเป็นจริง หรืออยู่บนพื้นฐานของ
ความจริง มีความรอบคอบ /รอบด้าน มีลักษณะสันถวไมตรี (diplomatic) และประหยัด มาตรฐานด้านนี้
ประกอบไปด้วย
1) หลักการต่างๆ ที่สามารถปฏิบัติ ได้ (Practical Procedures) หลักการและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประเมินผลควรจะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และควรเป็นหลักการที่ทาให้เกิดความแตกแยกต่าง
ๆ น้อยที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน กลับช่วยทาให้ได้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จาเป็นมากที่สุดเท่าที่จะทาได้
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2) สามารถปฏิบัติได้ในเชิงการเมือง (Political Viability) ควรมีการวางแผนและ
การดาเนินการในการประเมินผลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทาให้สามารถผนวกบุคลากรในทุกระดับ หรือบุคลากรที่มี
ตาแหน่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมินอย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นการช่วยทาให้คนเหล่านี้เข้าใจมากขึ้น หรือมีการประยุกต์ใช้ผลการประเมินอย่าง
ถูกต้อง โดยไม่มีอคติต่อการประเมิน
3) ความคุ้มทุน (Cost Effectiveness) การประเมินผลควรที่ดีควรเป็นการประเมิน
ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ หรือมีคุณค่ามากเพียงพอ เพื่อที่ว่าจะได้คุ้มค่า
กับทรัพยากร ค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนต่าง ๆ ที่ใช้ไป การประเมินผลเพื่อสร้างเสริม หรือเพื่อเพิ่มพลังอานาจ เป็น
แนวทางการประเมินที่สามารถปฏิบัติหรือดาเนินการได้ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของแผนงานทั้งหมด
จะได้รับการกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ใช้ฐานข้อมูลและเครื่องมือต่าง
ๆ ที่มีอยู่มากกว่าการสร้างขึ้นมาใหม่
ยกตัวอย่างเช่น โดยปกติแผนงานต่าง ๆ มักจะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ การเข้าร่วมในกิจกรรม และ
บันทึกประเภทต่าง ๆ อยู่แล้ว ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นั้น เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าสาหรับการประเมินผล ซึ่งไม่มีความ
จาเป็นที่จะต้องสร้างกลไกใหม่ ๆ ใด ๆ ขึ้นมาใช้ในการเก็บข้อมูลเหล่านี้แต่อย่างใด ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการ
ช่วยไม่ให้เกิดการแตกแยกออกเป็นส่วน ๆ หรือทาให้การแตกแยกออกเป็นส่วน ๆหรือการทับซ้อนต่าง ๆ เกิดขึ้น
ได้น้อยมาก
อย่างไรก็ตาม
การประเมินผลแนวใหม่นี้เป็นการตรวจสอบ และเป็นการทางานเชิงบรรทัดฐาน
ในระดับแผนงาน และยังเป็นการประเมินที่ให้ความสนใจด้วยว่า ปัจเจกบุคคลที่เข้าร่วมอยู่ในแผนงานแต่ละคน
นั้น จัดอันดับหรือให้ความสาคัญกับเนื้อหาสาระ ต่างๆของแผนงานอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา
ในการดาเนินการค่อนข้างมาก และถ้าแผนงานไม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้มากเพียงพอ หรือมองข้ามเรื่องนี้
ไป ก็จะทาให้การประเมินตนเองเป็นเรื่องที่หลอกลวง และไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆตามมาได้เลย อย่างไร
ก็ตามการลงทุนดังกล่าวเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ เพราะกระบวนการทางานเชิงบรรทัด -ฐานนั้น จะช่วยสร้าง
รากฐานของความเข้าใจร่วมกันว่า ผู้เข้าร่วมในแผนงานนั้นสนใจ หรือให้ความสาคัญกับเรื่องอะไรบ้าง และพวก
เขาให้คาจากัดความหรือให้นิยามความหมายกับสิ่งที่เขาให้คะแนน หรือจัดลาดับความสาคัญในแต่ละเรื่องนั้น
อย่างไร ด้วยการประเมินผลเพื่อสร้างเสริม หรือเพื่อเพิ่มพลังอานาจ ซึง่ ดาเนินการโดยกลุม่ /ทีมงาน หรือ
แผนงานนั้น หมายถึง การประเมินที่สามารถครอบคลุมความคิดเห็นหรือทัศนะต่าง ๆ ส่วนใหญ่ หรือ เป็นการ
ประเมินที่เป็นตัวแทนทางความคิดของคนทุกกลุ่มในแผนงาน ซึ่งหมายรวมถึงความคิดเห็น ทัศนะและคุณค่า
ต่างๆ ที่แตกต่างกัน ที่มีลักษณะถอนรากถอนโคนต่าง ๆ ด้วย
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3 มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards)
มาตรฐานด้านนี้
เป็นมาตรฐานที่กาหนดไว้เพื่อเป็นการรับประกัน หรือทาให้มั่นใจได้ว่า
การประเมินผลจะดาเนินไปอย่างถูกต้อง ทั้งทางกฎหมาย จริยธรรม และเป็นการดาเนินการที่จะเป็นประโยชน์
ต่อคนทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการประเมินมาตรฐานต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบ
ไปด้วย
1) เน้นการบริการและความต้องการของผู้รับประโยชน
์ (Service Orientation) การ
ประเมิ นผล ควรได้รับการออกแบบเพื่อช่วยทาให้แผนงาน /หน่วยงาน /องค์กร สามารถเน้นย้าหรือให้ ความ
สาคัญกับความจาเป็น/ความต้องการของประชากรกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้รับประโยชน์ /ผู้ใช้บริการต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิผล
2) การเห็นพ้องต้องกันหรือการตกลงกันอย่างเป็นทางการ (Formal Agreements) ทุก
กลุ่ม/ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีพันธะสัญญาร่วมกันต่อการประเมินผล หรือมีข้อผูกมัดไว้อย่างชัดเจน อย่างเป็น
ทางการ และเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ใคร ต้องทาอะไรทาอย่างไร ทาเมื่อใด และทุกคนควรทาตามข้อผูกมัด
หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
3) สิทธิของมนุษย์ (Rights of Human Subjects) การประเมินผลควรจะได้รับการออกแบบ
และดาเนินการอย่างเคารพ และปกป้องสิทธิ รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ หรือสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของมวล
มนุษยชาติ
4) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ (Human Interactions) ผู้ประเมินควรเคารพในศักดิ์ศรี
และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีปฏิสัมพันธ์ด้านการประเมินผล กับคนอื่น ๆ ในกลุ่ม
หรือนอกกลุ่มนั้น ถือเป็นสิ่งสาคัญ และไม่ควรถูกสั่งห้ามหรือไม่ควรมีการดาเนินการใด ๆ ที่ทาให้เสรีภาพ
ในด้านนี้ลดน้อยลงไป
5) การประเมินที่ยุติธรรมและมีความสมบูรณ์ (Complete and Fair Assessment)
การประเมินผลควรมีความสมบูรณ์และยุติธรรม ทั้งด้านการตรวจสอบ และการบันทึกจุดอ่อน จุดแข็ง ของ
แผนงาน/องค์กรที่ได้รับการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาจุดแข็ง หรือต่อยอด จากสิ่งที่ดี ๆ อยู่แล้วให้ดี
ขึ้น ในขณะเดียวกัน จุดอ่อนก็ได้รับการเน้นย้า ให้ความสาคัญ และนาไปสู่การแก้ไขในที่สุด
6) การเปิดเผยข้อค้นพบ (Disclosure of Findings) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ
กับการประเมินผล ควรจะร่วมกันรับประกัน หรือร่วมกันทาให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ประเมินจะรับทราบ หรือสามารถเข้าถึงผลการประเมิน รวมทั้งทราบเกี่ยวกับจุดอ่อนต่าง ๆ ที่มีอยู่
7) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ถ้ามีความขัดแย้งด้าน ผล
ประโยชน์ใด ๆ เกิดขึ้น ก็ควรจะมีการจัดการร่วมกันอย่างเปิดเผย และด้วยความซื่อสัตย์เพื่อที่ว่าความขัดแย้ง
ดังกล่าว จะไม่นาไปสู่หรือไม่ทาให้เกิดการประนีประนอมที่ไม่อาจยอมรับได้ หรืออาจทาให้กระบวนการและ
ผลลัพธ์ของการประเมินต้องบิดเบี้ยวไป
8) ความรับผิดชอบด้านการเงิน /การคลัง (Fiscal Responsibility) การจัดสรรเงินและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ สาหรับทรัพยากรที่ใช้ในการประเมิน ควรจะสะท้อนให้เห็นถึงหลักการต่างๆ ในการตรวจสอบได้
และควรมีความรอบคอบ ยึดหลักจริยธรรม เพื่อที่ว่าค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะสามารถได้รับการตรวจสอบ และมีความ
เหมาะสมตามความเป็นจริงทุกอย่าง
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4 มาตรฐานด้านความถูกต้องแม่นยา หรือความเที่ยงตรง(Accuracy Standards)
มาตรฐานด้านความถูกต้องแม่นยา หรือความเที่ยงตรง
เป็นมาตรฐานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการ
รับประกัน หรือเพื่อทาให้เกิดความมั่นใจว่า การประเมินผลในแต่ละครั้งจะเป็นการนาเสนอ และ/หรือ สามารถ
ส่งทอดข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างพอเพียงเกี่ยวกับลักษณะหรือโฉมหน้าที่สาคัญ ๆ ที่เป็นการบ่งบอกถึงคุณค่า
หรือคุณประโยชน์ของแผนงาน/โครงการที่ได้รับการประเมิน สาหรับมาตรฐานด้านนี้นั้น ประกอบไปด้วย
1) การจัดทาเอกสารแผนงาน (Program Documentation) ควรจะมีการบรรยาย /สาธยาย
และการบันทึก หรือการจัดทาเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแผนงานที่ถูกประเมินอย่างชัดเจน มีความถูกต้อง เที่ยงตรง
เพื่อที่ว่าจะได้มองเห็นอย่างชัดเจนว่า แผนงานอยู่ ณ จุดไหน หรือเป็นอย่างไร
2) การวิเคราะห์บริบท (Context Analysis) บริบทด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของแผนงานควรจะได้รับการวิเคราะห์ หรือมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพียงพอ เพื่อที่ว่าจะได้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับอิทธิพล หรือผลกระทบของบริบทต่างๆเหล่านี้ที่มีต่อแผนงาน
3) จุดมุ่งหมายและหลักการ (Described Purposes and Procedures) ควรมีการกากับ
ติดตาม และบรรยายให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย และหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประเมินผลอย่างละเอียด หรือมี
รายละเอียดที่พอเพียง ทั้งนี้ จะได้สามารถประเมินได้อย่างชัดเจน
4) แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ (Defensible Information Sources) ควรมีการ
สาธยายหรือบรรยายเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลหรือสารสนเทศ ที่ใช้ในการประเมินผลที่มีรายละเอียดอย่างพอเพียง
ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน หรือทุกคนได้รับข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างพอเพียง
5) ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง (Valid Information) ควรมีการคัดเลือก คัดสรรหรือกาหนด
หลักการ/หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆ หรือมีการพัฒนาหลักการต่าง ๆ เหล่านั้น
ขึ้นมา แล้วนามาใช้ในการดาเนินการอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับประกันว่า การตีความข้อมูลใด ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต หรือเมื่อมีความจาเป็นในการตีความข้อมูลก็จะเป็นการตีความที่ถูกต้อง
ตรงกับการใช้
ประโยชน์ที่ต้องการหรือตามที่กาหนดไว้
6) สารสนเทศที่เชื่อถือได้ (Reliable Information) ควรจะมีการเลือกหลักการ /หลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรืออาจจะมีการพัฒนาหลักการต่างๆขึ้นมาใหม่ และใช้ในการดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล หรือสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับประกันว่าข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศที่ได้รับมานั้น จะมี
ความน่าเชื่อถือ หรือสามารถเชื่อถือได้อย่างเพียงพอ สาหรับการนาไปใช้ประโยชน์ตามที่วางแผนไว้
7) ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ (Systematic Information) ข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ
ต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมมาได้ และนามาประมวลผล ตลอดจนถึงการนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทาเป็นรายงาน ควร
ผ่านการทบทวนอย่างเป็นระบบ และถ้าพบว่ามีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ก็ควรจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง
8) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Analysis of Quantitative Information) ข้อมูลเชิง
ปริมาณควรได้รับการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม และเป็นระบบ เพื่อที่ว่าคาถามต่างๆในการประเมินผลจะได้รับ
การตอบอย่างถูกต้อง หรือเกิดประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
9) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Analysis of Qualitative Information) ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ก็เช่นเดียวกัน ควรจะได้รับการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม และเป็นระบบเพื่อที่ว่าคาถามต่าง ๆ ในการ
ประเมินผลจะได้รับการตอบอย่างถูกต้อง และตรงประเด็น
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10) บทสรุปที่ถูกต้อง (Justified Conclusions) บทสรุป หรือข้อสรุปใดๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอานาจ ควรได้มีการพิสูจน์ว่าเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องหรือแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์
ไว้อย่างชัดเจนทั้งนี้ เพื่อที่ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะสามารถทาการประเมินสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง
57
11) การรายงานที่เป็นธรรม /ปราศจากอคติ (Impartial Reporting) หลักการในการจัดทา
รายงาน หรือการเขียนรายงาน จะต้องเป็นหลักการที่ใช้ในการควบคุม หรือป้องกันความบิดเบี้ยวต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ อันเป็นผลมาจากอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวและอคติต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินผลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ที่อาจมีอยู่แล้ว ดังนั้น การมีหลักการในเรื่องนี้จึงเป็นความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่ว่ารายงานประเมินผลจะ
สามารถสะท้อนข้อค้นพบต่างๆ ที่ได้จากการประเมินได้อย่างเที่ยงตรง และมีความเป็นธรรม
12) การประเมินคุณภาพของการประเมินผล (Meta-evaluation) การประเมินผลควรจะ
ได้รับการประเมินคุณภาพทั้งในเชิงการจัดวางระบบการประเมิน (formative) และในเชิงผลที่ได้รับจากการ
ประเมิน โดยอาจใช้เกณฑ์มาตรฐานดังที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนี้ในการประเมิน และการใช้มาตรฐานอื่น ๆ
ประกอบ ทั้งนี้เพื่อที่จะมีการดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินผลได้อย่างเหมาะสม หรือเป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้อง และเมื่อการประเมินผลสิ้นสุดลง หรือเมื่อเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะได้
สามารถทาการตรวจสอบทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ของการประเมินผลในแต่ละครั้งได้อย่างสะดวกง่ายดาย
นอกจากนั้น รูป แบบ ของการติดตามผลการดาเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ได้กาหนดการประเมินผลโครงการ 8 เกณฑ์ ดังนี้
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดาเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กาหนดตามแผน
การประเมินความก้าวหน้า ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
1.1 ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา
1.2 จานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ
1.3 ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา
1.4 ระยะเวลาที่ใช้ไป
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ
เป็นการประเมินประสิทธิภาพกับผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดาเนินงาน
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
2.1 สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย
2.2 ผลิตภาพต่อกาลังคน
2.3 ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา
2.4 การประหยัดทรัพยากรการจัดการ
3. เกณฑ์ประสิทธิผล
เป็นการพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยดูจากผลลัพธ์การดาเนินงาน
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
3.1 ระดับการบรรลุเป้าหมาย
3.2 ระดับการมีส่วนร่วม
3.3 ระดับความพึงพอใจ
3.4 ความเสี่ยงของโครงการ
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4. เกณฑ์ผลกระทบ
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงาน
ในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
4.1 คุณภาพชีวิต
4.2 ทัศนคติและความเข้าใจ
4.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
5. เกณฑ์ความสอดคล้อง
เป็นเกณฑ์ประเมินความสอดคล้อง มุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหานั้น หรือไม่ เพื่อหาแนวทางและกลยุทธ์ในการดาเนินงานประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
5.1 ประเด็นปัญหาหลัก
5.2 มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
5.3 ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
6. เกณฑ์ความยั่งยืน
เป็นเกณฑ์พิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาถึงระดับความต่อเนื่องของ
กิจกรรมว่าจะสามารถดาเนินการต่อไปได้ตามงบประมาณที่มีอยู่ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
6.1 ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ
6.2 สมรรถนะด้านสถาบัน
6.3 ความเป็นไปได้ในการขยายผล
7. เกณฑ์ความเป็นธรรม
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจาก
การดาเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความ
เสมอภาค ความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่าผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกันประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
7.1 ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ
7.2 ความเป็นธรรมระหว่างเพศ
7.3 ความเป็นธรรมระหว่างชนชั้น
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ
เป็นเกณฑ์การประเมินเพื่อเป็นหลักประกันว่า การดาเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือผลกระทบที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น
8.1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
8.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
8.3 ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
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เกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ได้ใช้
เป็นเครื่องมือประกอบในการประเมินผลโครงการ ซึ่งมีความครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการ
บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการพัฒนาในภาพรวมต่อไป

การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามกรอบแผนดาเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเป็นรายไตรมาส แบ่งเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้
- ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม
2559
- ไตรมาสที่ 2
เดือนมีนาคม
2560
ไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม
2560
ไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน
2560
สาหรับการประมวล
และสรุปผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวม ภายในเดือนธันวาคม
ของปีงบประมาณถัดไป เพื่อประมวลและสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ในภาพรวม
ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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ภาคผนวก

แผนที่จังหวัดลำพูน

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สาหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
****************************
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี)
5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ
5.10 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และแบบ ยท. 04

รวม

คะแนน
10
10
10
10
50
(5)
(5)
(3)
(5)
(3)
(4)
(5)
(3)
(5)
(5)
(4)
(5)
(5)
(3)
100

ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน คะแนน
พิจารณา
เต็ม
ที่ได้
1. สรุปสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์
10
การพัฒนา
สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อค้นหา
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน
ประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ ได้แก่ S – Strength (จุดแข็ง) W –
Weakness (จุดอ่อน) O – Opportunity (โอกาส) และT – Threat
(อุปสรรค) หลักการสาคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสารวจจาก
สภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์
ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหาร
และบริการกิจการสาธารณะ
2. การประเมินผล
การนาแผนพัฒนา
สามปีไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จานวนที่ดาเนินการจริง
ตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
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3. การประเมินผล
การนาแผนพัฒนา
สามปีไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการนาเอา
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน
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4. แนวทางการ
พัฒนาและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนไปสู่การจัดทาโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
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ประเด็นการ
พิจารณา
5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงการต้องกาหนด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
โครงการ
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 จานวน
การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
วัตถุประสงค์มีความ ความเฉพาะเจาะจงในการดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
เหมาะสมกับ
ประเมินผลระดับความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
โครงการ
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้
(4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้
5.4 เป้าหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผล
โครงการ) มีความ ผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลา
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง ดาเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
งบประมาณได้
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
ถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
5.5 เป้าหมาย
การกาหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการต่อเนื่องสามปี
(ผลผลิตของโครง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Ouantity) เชิงคุณภาพ
การ) มีความสอด
(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)
คล้องต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี)
5.6 งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลัดสาคัญ 5 ประการ
ความสอดคล้องกับ ในการจัดทาโครงการ ได้แก่ 1)ความประหยัด (Economy) 2)ความ
เป้าหมาย (ผลผลิต มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 3)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
โครงการ)
4)ความยุติธรรม (Equity) และ 4)ความโปร่งใส (Transparency)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
60
(5)

(5)

(5)

(5)

(3)

(4)

ประเด็นการ
พิจารณา
5.7 มีการประมาณ
การราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี
ย้อนหลังตามความ
เป็นจริง
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ
5.10 มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI)
วัดได้ถูกต้องตาม
หลักของการจัดทา
โครงการ
5.12 ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับโครงการ
5.13 ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
5.14 หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลักสอด
คล้องกับแบบ ยท.
03 แบบ ยท. 04

รายละเอียดหลักเกณฑ์
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์
ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปี ย้อนหลังตามหลักความ
เป็นจริง กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการ
พัฒนาในอนาคตที่กาหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี
โครงการพัฒนาที่ได้จัดทาไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(5)

(3)

(5)

มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indication :KPI)
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้

(5)

ตัวชี้วัด (KPI) ที่กาหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับกาหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการอาจเป็นร้อยละ จานวน เป็นต้น

(4)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดาเนินการ
ได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้ตั้งไว้

(5)

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และแบบ
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกันทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5)

รวมคะแนนที่ได้

100

(3)

