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พันธกิจด้านการเตรียมเมือง
พันธกิจที่  1 ด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทาง 
วัฒนธรรมชุมชน
   การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานวัฒนธรรมชุมชน  ความเชื่อ  ศรัทธาและ

ความรู้  พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ ให้เป็นสังคมแห่งดุลยภาพ  

สุข สงบ เข้มแข็ง เชื่อมโยงฐานความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม

พันธกิจด้านการแต่งเมือง
พันธกิจที่ 2 ด้านการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมชุมชนบนฐานอารยธรรม “หริภุญชัย” (ความเช่ือและความศรัทธาใน 

พระพุทธศาสนา) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีส่อดคล้องตามผังเมอืง  โดยต้องรักษารากและคุณค่าวฒันธรรมไว้ อนรุกัษ์ 

ฟ้ืนฟ ูและสร้างความมัน่คง สมดลุของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วม โดยใช้ความรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจด้านการเปิดเมือง
พันธกิจที่ 3 ด้านการพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
  การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางและผู้น�าเร่ืองการจัดการทุนวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือความยั่งยืน ส่งเสริมพัฒนา

เศรษฐกิจท้องถิน่สูเ่ศรษฐกจิสเีขียว  และเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ทัง้ในภาคเกษตร อตุสาหกรรม ท่องเท่ียว หตัถอตุสาหกรรม  

โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน

MISSION
พันธกิจองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดล�าพูน
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สารจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ ่านมา การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน   

ได ้ด�าเนินการโดยค�านึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ ่งเน ้นกระบวนการน�านโยบายไปสู ่ภาคปฏิบัติ 

โดยผ่านการจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่ เช่ือมโยงแผนพฒันาจังหวัดและแผนการใช้งบประมาณอย่างคุม้ค่า ยดึหลกั

ธรรมาภบิาล ตามหลกัการบรหิารจดัการบ้านเมอืงทีดี่ มุง่เน้นการมส่ีวนร่วมของประชาชน ส่งเสรมิให้ประชาชนได้

มีการจดัการแก้ไขปัญหาร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เดนิตามแนวทาง วถิคีรบูา งานหน้าหมู ่ท�างานอย่าง

มีบูรณาการ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการคิดผ่านเวทีการท�าประชาคม ประชาชนมีบทบาทในการ 

ร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมทุน ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมดูแลรักษา และรับผลประโยชน์ร่วมกัน ตามหลัก

ยุทธศาสตร์ ล�าพูนเมืองแห่งความ รุ่งเรือง ร่มเย็น เป็นสุข 

 การขับเคล่ือนโครงการต่าง ๆ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะให้การ

บรหิารการด�าเนนิงานมีความครอบคลุมทกุพ้ืนที ่ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างด้านพืน้ฐาน ด้านการศกึษา ด้านเศรษฐกจิ

และสงัคมและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ สะดวก รวดเรว็ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริงภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ากัด และกรอบอ�านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายได้ก�าหนดไว้ 

 กระผม นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน มีความพร้อมและต้ังใจที่จะ 

มุ่งมั่นพัฒนาจังหวัดล�าพูน ให้เป็นจังหวัดที่ความส�าเร็จในการสร้างเครือข่ายทุนทางวัฒนธรรมชุมชน มีมาตรฐาน

ทางหลักเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร และแนวทางเกษตรอินทรีย์ สร้างเศรษฐกิจให้ย่ังยืนบน

รากฐานวฒันธรรมชุมชน เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม สนับสนุนให้คนในจังหวดัล�าพนู มสีขุภาพอนามยัทีเ่ป็นสขุ และ

แผ่ขยายในวงกว้าง   ไปยงัภูมิภาคและประเทศ เช่นเดยีวกับการแสดงออกทางอัตลกัษณ์ทางวฒันธรรมของแต่ละ

ชมุชนท้องถ่ิน ให้แพร่หลายเป็นทีรู่จ้กั โดดเด่น เช่น ประเพณสีลากย้อม ยกระดบัวฒันธรรมล�าพนูสูก่ารเป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมของโลก (World Heritage) มุ่งให้เกิดความย่ังยืนเชิงนิเวศ พร้อมกับการพัฒนาผังเมือง โครงสร้าง 

พื้นฐาน เชื่อมกลุ่มจังหวัด รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต  

 ขอขอบคุณ ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน ทุกท่าน  

หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องมา ณ โอกาสนี้ ท่ีได้สนับสนุนการท�างาน 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน ด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน  

ที่เป็นก�าลังใจให้ พร้อมทั้งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่ได้ตรวจสอบควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดล�าพูน เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

(นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน    
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สารจากประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
 เรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดล�าพูนทุกท่าน กระผม ในนามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน  
เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พี่น้อง ได้ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน  
พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูนแห่งนี้  
 ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน ได้มุ ่งปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ 
ความไว้วางใจจากประชาชน ด้วยความมุ่งมั่นทุ ่มเทอย่างเต็มก�าลังความรู ้ความสามารถ ยึดหลักการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาจังหวัดล�าพูน ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เสนอปัญหาและร่วมกัน 
ตัดสินใจ ส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อน�าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ของพี่น้องประชาชน สมาชิกสภาทุกท่านมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการพิจารณาข้อบัญญัติ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน ซึ่งเป ็นกฎหมายของท้องถิ่นและการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบ
ประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน ซ่ึงล้วนเป็นแนวทางในการน�าแผนงานโครงการและ
งบประมาณไปสู ่การพัฒนา กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิดความสุขสู่พ่ีน้องประชาชนในจังหวัด
ล�าพูน อีกทั้งบทบาทหน้าท่ีในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน ที่ได้รับความไว้วางใจจาก
เพื่อนสมาชิกสภาด้วยกันและเป็นสภาแห่งความคิด ความร่วมมือร่วมใจ ที่สมาชิกสภาทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจ 
ท�าหน้าที่ของตนในฐานะตัวแทน ประสานการท�างานร่วมระหว่างประชาชนท�างานร่วมกับราชการ มีความยินด ี
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพี่น้องประชาชน รับฟังความเดือดร้อน ข้อเสนอแนะ เพื่อน�าเสนอเป็นเชิงนโยบายของชาว 
จงัหวดัล�าพนูทกุเขต  โดยมวีตัถปุระสงค์เดยีวกันคอืเพือ่ประโยชน์ของพีน้่องประชาชนเป็นหลกั ภายใต้กรอบความร่วมมอื 
และการประสานงานของทกุฝ่ายด้วยการตระหนักในหน้าทีท่ี่ได้รบัความไว้วางใจจากประชาชน ผมจะด�าเนนิกจิการของ
สภาแห่งนี้ตามอ�านาจหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตลอดไป 
  ในโอกาสนี้  ผมขอส่งความระลึกถึงพร้อมความปรารถนาดีมายังทุกท่าน และขออาราธนา 
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ  
มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

(นายทรงศักดิ์  วังธิยอง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
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โครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

ล�าพูน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ

ส�านักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนและ
งบประมาณ กองคลัง กองช่าง

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริม

 การท่องเที่ยว

 ฝ่ายนโยบายและ
     แผนพัฒนา
 ฝ่ายงบประมาณ

     และพัฒนารายได้
 ฝ่ายตรวจติดตาม

     และประเมินผล
     แผนงานโครงการ
 ฝ่ายสารสนเทศ

 ฝ่ายการประชุม
 ฝ่ายกิจการสภาองค์การ

     บริหารส่วนจังหวัด
 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม

     ของประชาชน

 ฝ่ายการเงิน
 ฝ่ายบัญชี
 ฝ่ายเร่งรัดและ

     จัดเก็บรายได้

 ฝ่ายก่อสร้างและ
 ซ่อมบ�ารุง
 ฝ่ายส�ารวจ

     และออกแบบ
 ฝ่ายสาธารณภัย

    และสิ่งแวดล้อม
 ฝ่ายเครือ่งจกัรกล
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

เลขานุการนายกฯ

หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษานายกฯ

โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองพัสดุ
และทรัพย์สิน กองการเจ้าหน้าที่

 ฝ่ายบริหารการศึกษา
 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  

     ศาสนาและวัฒนธรรม
 ฝ่ายส่งเสริมกีฬา 

     นันทนาการและ
     กิจการพิเศษ

 ฝ่ายจัดหาพัสดุ
 ฝ่ายทะเบียน

     พัสดุและทรัพย์สิน

 ฝ่ายสรรหาและ 
 บรรจุแต่งตั้ง
 ฝ่ายส่งเสริม

     และพัฒนาบุคลากร
 ฝ่ายวินัยและส่งเสริม

 คุณธรรม

 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย
 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา
 วิทยาลัยเทคโนโลยี

     และการจัดการ
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คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

นายนิรันดร์   ด่านไพบูลย์  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 

นายก�าธร   เนตรผาบ   

รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 

นายภาณุพงศ์    ไชยวรรณ์

รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
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นายอนุชา  ยะอนันต์  

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

นายผิน   มายาง   

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

นางบานเย็น  ปัญโญใหญ่ 

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

นายมนู  ศรีประสาท 

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

นายอุดม  ปิงคะยอม 

ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
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สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

นายทรงศักดิ์  วังธิยอง 

ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

นายเทิดธง  เตจ๊ะพิงค์ 

รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 

นายสุรสิทธิ์  วงค์การณ์

รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 

นายชัยณรงค์  ภู่พิสิฐ

เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
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นายกัลป์   สะค�าปัน  

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอเมือง เขต 1

นายสุทิพย์   ศรีพงษ์   

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอเมือง เขต 4

นายสอน   อิ่นแก้ว   

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอเมือง เขต 7

นายวัชระ   เทพวรรณ์   

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอเมือง เขต 2

นายชัยณรงค์   ภู่พิสิฐ   

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอเมือง เขต 5

นายยศ   ศรีวิชัย    

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอเมือง เขต 8

นายกิติพัฒน์   ธนินภิตินันท์  

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอเมือง เขต 3

นายสรเดช   พยัคฆศักดิ์   

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอเมือง เขต 6

นายเขมชาติ   สุคันธวงศ์   

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอเมือง เขต 9

เขตอ�ำเภอเมือง
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สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

นายเทิดธง  เตจ๊ะพิงค์  

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอแม่ทา เขต 1

นายบัญญัติ  กิติกาศ   

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอแม่ทา เขต 2

นายทรงศักดิ์ วังธิยอง 

 สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอป่าซาง เขต 1

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ 

 สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอป่าซาง เขต 2

นายบุญเลิศ อินบุรี

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอป่าซาง เขต 3

เขตอ�ำเภอป่ำซำง

เขตอ�ำเภอแม่ทำ
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นายเจริญ  มณีทอง 

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอบ้านโฮ่ง เขต 1

นายสุรสิทธิ์  วงศ์การณ์  

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอบ้านโฮ่ง เขต 2

นายชุมพร  ยะสินธุ์ 

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอบ้านโฮ่ง เขต 3

นายประวิน  อุประโจง   

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอลี้ เขต 1

พ.ต.ท.สกล  สีบานชื่น  

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอลี้ เขต 2

ว่าท่ีร้อยตร ีวศิรตุ  อตุโพธ์ิ  

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอลี้ เขต 3 

นายอดุลย์  มโนรมย์ชื่น

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอลี้ เขต 4 

เขตอ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง

เขตอ�ำเภอลี้

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 21



สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

นายธนวัฒน์ สิทธิใหญ่ 

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอบ้านธิ

- ต�าแหน่งว่าง - นายสิทธิชัย มูลทา 

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
อ�าเภอทุ่งหัวช้าง 

เขตอ�ำเภอเวียงหนองล่อง เขตอ�ำเภอทุ่งหัวช้ำง

เขตอ�ำเภอบ้ำนธิ
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หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

นายเสริมชัย   ลี้เขียววงศ์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 

นางสุดสงวน  จักร์ค�า

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 

นายดรุณพัฒน์   อินดี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
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หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

นางณัชชา สิทธิไพศาล

หัวหน้าส�านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางวลัยพร ศิริคง

ผู้อ�านวยการกองคลัง

ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี

ผู้อ�านวยการกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นายพิทักษ์  อ่อนน้อม

ผู้อ�านวยการกองช่าง

นายสมชัย สุคัมภีร์  

ผู้อ�านวยการกองแผนและงบประมาณ

นางสุวิมล กันทะสี

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ

ผู้อ�านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์

ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่
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ผู้อ�านวยการโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

นายโกศล กัญญสาย 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

นายโกศล กัญญสาย

ผู้อ�านวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม 
รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
โรงเรียนบ้านป่าป๋วย

นายสันติภาพ  ตันอุตม์

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล�าพูน 

นายสันติภาพ  ตันอุตม์ 

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
โรงเรียนป่าแป๋
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 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัล�าพนู สืบสาน
วัฒนธรรมความเป็นล้านนา ด้วยการส่งเสริม
ให้บุคลากรในสังกัดแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง 
สะพายถุงย่าม ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ถือว่าเป็น
เอกลักษณ์อย่างชัดเจนขององค์กร

 วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
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 วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ”แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง   สะพายถุงย่าม“ 
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 ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล�าพูน แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล�าพูน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ได้ก�าหนด
นโยบายในการพัฒนาจังหวัดล�าพูน โดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และภาคประชาชน 
ในทุกระดับ เพื่อกระจายการพัฒนาให้มีความเสมอภาค
และครอบคลุมทุกพื้นที่ ซ่ึงได้แต่งต้ังคณะผู ้ประสาน
แผนการพัฒนาศักยภาพหมู ่บ้าน/ชุมชนจังหวัดล�าพูน 
เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนทุกภาคส่วน ในการพัฒนา
จังหวัดล�าพูนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
และการประสานการจัดท�าแผนพัฒนา ขององค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัล�าพนูให้เหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพ
ปัญหาความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
การให้ค�าปรึกษา ข้อเสนอแนะ การประสานงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาท้องถ่ินแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
และประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล�าพูน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างประชาชน กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
เพือ่ความผาสกุของประชาชน และความเจรญิของท้องถิน่
และประเทศชาติโดยรวม ซึ่งจะด�าเนินการ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

ค�ำแถลงนโยบำยของนำยก
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ค�ำแถลงนโยบำยของนำยก

 •  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน 
และชุมชนในจังหวัดล�าพูน ให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง  
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดล�าพูนต่อไป
 • สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพก� านัน 
ผู ้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดล�าพูน เพื่อประสานการพัฒนาท้องถิ่น 
ร่วมกับ อบจ.ล�าพูน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาบทบาท 
ของสตรี กลุ ่มแม ่บ ้านในจังหวัดล�าพูน  ให ้มีศักยภาพและ 
มีความเข้มแข็ง
 •  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุดรักษา 
ความปลอดภัยประจ�าหมู่บ้าน สมาชิกต�ารวจบ้าน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ลูกเสือชาวบ้านในจังหวัดล�าพูน ให้มี
ศักยภาพและมีความเข้มแข็ง
 •  ส ่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและ 
การท�างานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน(อสม.)  
ในจังหวัดล�าพูน ให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง
 •  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ  
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดล�าพูนให้มีความเข้มแข็ง  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นโยบายการบรหิารงาน  4  ปี  ด้วยการมีส่วนร่วม
 •  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของเด็ก 
และเยาวชนในจงัหวดัล�าพนู ให้มศีกัยภาพมคีวามเข้มแขง็ และเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต
 •  ส ่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของ 
ผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้พิการในจังหวัดล�าพูน ให้มีศักยภาพและ 
มีความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
 •  สนับสนุนกิจกรรมด ้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 •  ส่งเสริมสถาบันทางสังคมต่าง ๆ  ให้มีบทบาทส�าคัญ 
ในการท�านุบ�ารุงศาสนา อนุรักษ์ สืบสาน ฟื ้นฟู เผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงาม ตลอดจนสถาปัตยกรรมโบราณ
สถานและแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดล�าพูน ให้เป็นคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม ด�าเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนา
 •  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน 
ฟื้นฟูและเผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธุ์ ไทยอง ไทล้ือ ไทยวน มอญ  
ปกาเกอะญอ ฯลฯ ให้เป็นอัตลักษณ์ของเมืองล�าพูน
 •  ส่งเสรมิการพฒันาการศกึษาทัง้ในระบบ นอกระบบและ 
ตามอธัยาศยัให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และสนบัสนนุให้จงัหวัดล�าพนู 
มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
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 •  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาษาต่างประเทศ 
ที่จ�าเป็นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 •  สนบัสนนุและส่งเสรมิการกฬีาและนนัทนาการในท้อง
ถิ่น การค้นหานักกีฬาช้างเผือก พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ  และ
พัฒนาสู่กีฬาอาชีพ
 •  ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายและแลกเปล่ียน
สินค้าทั้งสินค้าเกษตร และสินค้า OTOP การคัดสรรผลิตภัณฑ์
สินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 •  บรูณาการความร่วมมอืในการดแูลด้านการพฒันาฝีมอื 
และสวัสดิการแก่แรงงานในภาคต่าง ๆ ในท้องถ่ิน โดยเฉพาะ
แรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากนิคมอุตสาหกรรม ให้สามารถด�ารงชีพ 
อยู่ได้อย่างเหมาะสม
 • ส่งเสริมการด�าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศ ดูแลฟื ้นฟูพื้นที่ลุ ่มน�้าต่าง ๆ โดยการเสริม 
กล่องเกเบี้ยน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตลิ่งพัง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม พฒันาระบบก�าจดัขยะทีม่ปีระสทิธภิาพครบวงจร
และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

 • สนบัสนนุให้ประชาชนมกีารรวมกลุม่กันและมีส่วนร่วม  
เพื่อด�าเนินการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตามความต้องการของคน 
ในชุมชนอย่างแท้จริง พร ้อมกับการเสริมสร ้างอุดมการณ์
ประชาธิปไตย แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าในท้องถิ่น โดยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรที่ได้รับการยอมรับ เป็นต้น
  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
ที่เคารพทุกท่าน นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล�าพูนนี้ ตั้งม่ันอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงาน ตามหลัก
การบรหิารจดัการบ้านเมอืงทีด่ ีกล่าวคอื ท�างานอย่างซือ่สตัย์สจุรติ 
มคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเป็นธรรมในระบบ
การบรหิารงาน เพือ่ประโยชน์ต่อการพฒันาจงัหวดัล�าพนู ให้เจรญิ
รุ่งเรืองก้าวหน้า ทั้งนี้ ด้วยความสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภา
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัล�าพนูทกุท่าน ข้าพเจ้าจะได้น�านโยบาย
ดงักล่าวมานีไ้ปปฏบิตั ิเพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่ประชาชนชาวล�าพนู
ให้มากที่สุดต่อไป ขอขอบคุณ
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 นโยบายด้านการเกษตร  มีเป้าหมายหลัก
เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลัก 
ของคนล�าพูน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งจะ
ด�าเนินการ ดังนี้
•  ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ
•  พฒันาและจัดหาแหล่งน�า้ มุง่เน้นแหล่งน�า้ส�าหรบั 
 ใช้เพื่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภคบริโภค  
 โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
•  ก่อสร้างถนน มุ่งเน้นการก่อสร้างถนนให้เข้าถึง 
 พื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
•  จัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตรในจงัหวดัล�าพนู
•  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

นโยบายด้านการเกษตร
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นโยบายด้านการค้า การท่องเที่ยว
 นโยบายด้านการค้า การท่องเที่ยว  มีเป้าหมายหลักคือการ
เปิดบ้านเปิดเมืองล�าพนู ให้เป็นทีรู่จ้กัของประชาชนและนกัท่องเทีย่ว
ยิ่งขึ้น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้
 • จัดกิจกรรมประชาสมัพันธ์ เพือ่ส่งเสรมิการค้าและการท่องเท่ียว  
โดยให้พีน้่องประชาชนน�าสนิค้าของดีในท้องถ่ิน มาแสดงและจ�าหน่าย
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
 • ส่งเสรมิและพฒันาถนนสายวฒันธรรม และสายหตัถกรรม
ในท้องถิน่ เปิดเมอืงล�าพูน มกีารเชือ่มโยงเป็นเส้นทางวฒันธรรม อาทิ 
ถนนสายวฒันธรรมวดัพระยนื เชือ่มโยงระหว่างวดัพระธาตุหริภญุชยั  
วรมหาวหิาร และขวัมุง ท่าสงิห์  กบัวดัพระยนื ปรบัปรงุขวัมงุ การพฒันา 
ถนนสายหัตถกรรมไม้แกะสลักแม่ทา ส่งเสริมงานผ้าฝ้ายป่าซาง  
ส่งเสริมประเพณีไหว้สา 3 ครูบา แห่งอ�าเภอลี้ เป็นต้น  
 •  ก ่อสร ้างศูนย ์แสดงและจ�าหน่ายสินค้าหนึ่งต�าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ขนาดใหญ่ บริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย 
วัดดอยติ ทั้ง 2 ฝั่ง  ให้เป็นจุดดึงดูดทางการท่องเท่ียว (Landmark) 
ของจังหวัดล�าพูน เพื่อเป็นสถานที่แสดงและจ�าหน่ายสินค้า OTOP 
ที่ส�าคัญของจังหวัดล�าพูน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

ยทุธศาสตรท์ี่

1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน 
บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

ยทุธศาสตรท์ี่

2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรม 
และอารยสถาปัตย์ 

ยทุธศาสตรท์ี่

3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม  
สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์  



ยทุธศาสตรท์ี่

1
การพัฒนาและเพิ่ม

ขีดความสามารถประชาชน 
บนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชน 



โครงการที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตย 300,000.00

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล�าพูน

200,000.00

3 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 100,000.00

4 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 500,000.00

5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 1,500,000.00

6 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการองค์กรหรือสถาบันกลาง เพื่อเป็นผู ้ด�าเนินการส�ารวจ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

250,000.00

7 โครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดท�าข้อมูลการบริหารจัดการน�้าจังหวัดล�าพูน 300,000.00

8 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 1,000,000.00

9 โครงการฝึกอบรมหรือสัมมนาทัศนศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ของบุคลากรสังกัด อบจ.ล�าพูน

1,500,000.00

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติของ อบจ.ล�าพูน 1,000,000.00

11 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 250,000.00

12 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 150,000.00

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ ชรบ. อปพร.และภาคีเครือข่าย 200,000.00

14 โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจ�าปี 500,000.00

15 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน ของ อบจ.ล�าพูน       2,000,000.00 

16 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในจังหวัดล�าพูน

300,000.00

17 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ           500,000.00 

18 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการจ้างท่ีปรึกษาทางวิชาการ วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ของสถาบันการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

3,000,000.00

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าป๋วย 4,931,000.00

20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแป๋           675,000.00 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2562
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ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท)

21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม  

อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน

      6,400,000.00 

22 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 

การจัดการ

4,860,000.00

23 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข อสม. และผู้เกี่ยวข้อง แบบบูรณา

การในจังหวัดล�าพูน

          700,000.00 

24 โครงการส่งเสริมการอบรมการแพทย์แผนไทย 500,000.00

25 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 100,000.00

26 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดล�าพูน           300,000.00 

27 โครงการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคในจังหวัดล�าพูน           300,000.00 

28 โครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ  

ครั้งที่ 5/2561

      5,000,000.00 

29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดล�าพูน           700,000.00 

30 โครงการส่งเสรมิสนับสนุนงานวนัต่อต้านยาเสพตดิโลกและกิจกรรม TO BE NUMBER  

ONE ของจังหวัดล�าพูน

          400,000.00 

31 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบจ.ล�าพูน 500,000.00

32 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีน

ในปัสสาวะ ชนิดตลับพร้อมอุปกรณ์ จ�านวน 13,000 ชุดๆ ละ 18 บาท

          221,000.00 

33 โครงการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน       1,700,000.00 

34 โครงการสนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบ้านในภาพรวมระดับจังหวัด           300,000.00 

35 โครงการเสรมิสร้างความเข้มแขง็องค์กรกลุม่พฒันาสตร ีกลุม่สตรแีม่บ้าน กลุม่เกษตรกร 

กลุ่มพลังมวลชน และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดล�าพูน

          700,000.00 

36 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดแบบบูรณาการในจังหวัดล�าพูน           100,000.00 

37 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการผ้าทอ คณะกรรมการและ 

ผู้เกี่ยวข้องสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย

          200,000.00 

38 โครงการปฏิบัติธรรมน�าชีวิต 550,000.00

39 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ PVC ท่อเซาะร่อง กรวดคัด โคลนผง ดินเหนียว ฯลฯ       1,000,000.00 

40 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หินเกร็ด ยางมะตอย หินคลุก ฯลฯ     10,400,000.00
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โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
ประจ�าปีงบประมาณ 2562

   องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัล�าพนู จดัท�าโครงการ 

ฝึกอบรมและสมัมนาเพือ่เสรมิสร้างอดุมการณ์ประชาธปิไตย  

ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ภายใต้กิจกรรม “องค์กร

ปกครองส ่วนท ้องถิ่นกับการเสริมสร ้างอุดมการณ์

ประชาธิปไตย และทิศทางการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น  

ในปี 2563” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดล�าพนู มวัีตถุประสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้า

รบัการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้าง 

อดุมการณ์ประชาธปิไตย การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

และการได้มาซ่ึงสมาชกิวุฒสิภา พลเมอืงดีวถิปีระชาธปิไตย 

และความคืบหน ้าการเตรียมความพร ้อมเกี่ยวกับ 

การเลือกตั้งท้องถิ่น ในปี 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จ�านวน 500 คน 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2562
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  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการคุณธรรมจริยธรรมน�า
ชวีติข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ข้าราชการครอูงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน ประจ�า
ปีงบประมาณ 2562 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดล�าพูน เพ่ือสร้างจติส�านกึในการกระท�าความด ีรูจ้กัการให้ การเสยีสละ มจีติอาสา ชือ่
สตัย์ สจุรติ และมคีวามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศน�าทางสู่แนวทางการปฏิบัติ พร้อมได้คัดเลือกให้
รางวัลกับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน ที่
ประพฤตปิฏิบตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีเพือ่เป็นการยกย่องเชิดช ูถอืปฏบิตัเิป็นตวัอย่าง
ต่อไป พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติ และการบรรยายเร่ือง การสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการ
ประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (ITAS) โดย ส�านกังาน ป.ป.ช. ประจ�าจงัหวดัล�าพนู

โครงการคณุธรรมจรยิธรรมน�าชวีติข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
ข้าราชการครอูงค์การบรหิารส่วน จงัหวดั ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้าง 
สังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวดัล�าพนู ประจ�าปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2562
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน  
การบรหิารจดัการความรู ้(Knowledge Management) :  
KM 4.0 โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพฒันา 
บุคลากรในการปฏิบัติงานให้สอดรับกับแผนพัฒนา 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดล�าพนู 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ประชาชน บนรากฐานทนุทางวฒันธรรมชุมชน เพือ่ส่งเสรมิ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร ่วมกันของบุคลากรในองค์กร  

กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 

กิจกรรมที่  2 การศึกษาวิจัยระบบการ 

บริหารงานขององค์กร เพื่อการพัฒนา  

(การปรับปรุงรูปแบบ/วิธีการปฏิบัติงาน

ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

เพื่อให้สอดรับและเชื่อมโยงกับนโยบาย 

การพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) 

และระบบราชการ 4.0)

โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน  
การบริหารจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) : KM 4.0

สร้างความรู้ใหม่หรือน�าความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการท�างาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อส่งเสริม 
ให้มกีารถ่ายทอดองค์ความรูร้ะหว่างบุคลากร มกีารพฒันา
และใช้ศกัยภาพของบคุคลในการท�างานได้อย่างเตม็ทีแ่ละ
มีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมและยกระดับการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมผลักดัน 
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การท�างานจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรภายใน
องค์กร  
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กิจกรรมท่ี 3 การศึกษาวิจัยระบบการบริหารงานขององค์กรเพื่อการพัฒนา (การริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนา 

กระบวนงานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการท�างาน)

กิจกรรมท่ี 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน  

(แลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์หลังการฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคนิคการท�างาน) วันท่ี 24 มิถุนายน 2562  

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

กิจกรรมที่ 5 การถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน  

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท ต�าบลห้วยยาบ อ�าเภอบ้านธิ จังหวัดล�าพูน
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการ

พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 

“หลักสูตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อต่อต้าน

การทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ 

หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน เพื่อเป็นการ

เสรมิสร้างความรูใ้ห้ข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวดั 

โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้าง สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูฯถือปฏิบัติต่อไป ซึ่งมีผู้

เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 258 คน โดยมกีจิกรรมรบัฟังการ

บรรยาย เรือ่ง พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 และการ

ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยส�านกังาน ป.ป.ช. ประจ�า

จังหวัดล�าพูน 
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  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการ

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

(อสม.) ในจงัหวัดล�าพนู ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ 

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) โดยมกีลุม่เป้าหมายจ�านวน 450 คน 

ในพืน้ที ่8 อ�าเภอด�าเนนิการระหว่างวันที ่21 กมุภาพันธ์ ถงึ

วันที่ 5 เมษายน 2562 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสาธารณสุข 

ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ 

เพื่อน�าความรู ้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพ

แวดล้อมในพื้นท่ี และสร้างความเข้าใจในแนวคิดหลักการ 

กระบวนการจัดการชุมชน จนน�าไปสู ่การขับเคล่ือน 

แผนชุมชน ต�าบล ให้สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่

โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)  ในจงัหวดัล�าพนู
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กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ
ภาคประชาชน”  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดล�าพูน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการ

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

(อสม.) ในจงัหวัดล�าพนู ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ 

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาเครือข่าย 

สุขภาพภาคประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนน�า 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ ้าน (อสม.) ได  ้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างานจากหน่วยงานต่าง ๆ   

อันเป็นการเพิ่มศักยภาพ ยกระดับการท�างานในพื้นที่ 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพื่อการพัฒนาการ

ท�างาน การประยุกต์ใช้ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ให้ตรงกับบริบทของพ้ืนท่ีอย่าง

แท้จรงิ ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะกรรมการ

สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดล�าพูนแกนน�า 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) 8 อ�าเภอ 

ของจงัหวดัล�าพนู และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง จ�านวน 120 คน  

ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดล�าพูน จังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการ

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดล�าพูน ประจ�า

ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้น�าสู่ผู ้สูงอายุแข็งแรง เมื่อวันที่ 11 ถึง 

13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วน

จังหวัดล�าพูน จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพ 

โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพ
ผู้สูงอายุในจงัหวดัล�าพนู

มีโอกาสได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังในกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่

จังหวดัตนเองและผู้สูงอายใุนจังหวดัอืน่ พร้อมทัง้น�าความ

รู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของ

ตนเอง เป็นการสนับสนุนให้ผู ้สูงอายุมีการรวมกลุ่มท�า

กจิกรรมอย่างเข้มแขง็ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายมุสุีขภาพกาย

และใจที่ดี 
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โครงการเทศกาลปลา “อะดื้อ” 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน ได้บูรณาการ

ร่วมกับ เทศบาลต�าบลก้อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ส�านักงานล�าปาง และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จัด

กิจกรรมภายใต้โครงการเทศกาลปลา “อะดื้อ” ระหว่าง

วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ณ อทุยานแห่ง

ชาติแม่ปิง (แก่งก้อ) ต�าบลก้อ อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน เพ่ือ

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของต�าบลก้อ และ

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวเมืองรอง

ตามนโยบายรฐับาล เป็นการดงึดดูนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย

และชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในต�าบลก้อได้รับรู้รับ รับ

ทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน

ต�าบลก้อให้มากขึ้น สร้างจิตส�านึกชุมชนให้เห็นคุณค่าของ

ทรพัยากรธรรมชาต ิส่งเสรมิและสนบัสนนุแหล่งท่องเทีย่ว

ทีย่งัยนื สนิค้าและบรกิารมคีณุภาพ มรีะบบการจดัการการ

รักษาระบบนิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี มีการพัฒนา

อย่างสมดุลต่อเนื่อง เพ่ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน 

ยกระดับรายได้ พัฒนาการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ต�าบลก้อ และเพือ่อนรุกัษ์วฒันธรรมท้องถิน่และวิถกีารกิน 

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของพื้นที่นั้น
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 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัล�าพนู ร่วมกบั เทศบาล

ต�าบลแม่แรง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน จัดกิจกรรม 

ภายใต้โครงการแต่งสอีวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครัง้ท่ี 17 

ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 9 เมษายน 

2562 ณ บ้านดอนหลวง ต�าบลแม่แรง อ�าเภอป่าซาง 

จงัหวดัล�าพนู เพือ่เป็นการประชาสมัพันธ์หมูบ้่านท่องเทีย่ว 

หัตถกรรมผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวงให้เป็นที่รู ้จักอย่าง 

แพร่หลาย เพื่อเพิ่มพูนและเป็นการสร้างรายได้ให้แก ่

โครงการแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครัง้ท่ี 17

ผู ้ประกอบการหรือผู ้ผลิตสินค้าหัตถกรรมและสินค้า

ชมุชนในพืน้ทีต่�าบลแม่แรงและอ�าเภอป่าซาง เพือ่น�าเสนอ 

และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่คนในชุมชนและ 

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รับชมและถ่ายทอด เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล โครงการหน่ึงต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี 

และรวมพลังกันท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง

ภาคประชาชนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน46



โครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 5

  องค์การบริหารส่วนจังหวดัล�าพูน ร่วมกบั สถาบนั
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดการประชมุการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 5  
“การแพทย์ฉุกเฉินไทย ต�าบลปลอดภัย” เมื่อวันท่ี 4 - 6 
กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน  
เพื่อสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการแพทย์
ฉกุเฉนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สร้างความเข้มแขง็ 
ของภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถด�าเนินงานและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินได้ รวมทั้งเปิด
โอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดนิทรรศการน�า
เสนอผลงานด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นเวท ี
น�าเสนอผลงานทางวิชาการและผลการด�าเนนิงานทีป่ระสบ
ความส�าเร็จ ซ่ึงจะเป็นแหล่งเรียนรู้การปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉินจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติ
จาก นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และประธาน
ในพิธีเปิดอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์
ฉกุเฉนิจงัหวดัล�าพนู องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัล�าพนู และ 
การมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จ�านวน 17 คัน แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล�าพูน 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดล�าพูน ประจ�าปี 
งบประมาณ 2562 ภายใต้การอบรมหลกัสูตร “การปฐมพยาบาล
เเละช่วยปฎิบัติการเเพทย์ขั้นพื้นฐาน” 40 ช่ัวโมง เมื่อระหว่าง 
วันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล�าพูน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน (รายใหม่) จ�านวน 50 คน วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดล�าพูน 
(รายใหม่) ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
แห่งชาติก�าหนด เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน่วย
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ครอบคลุมการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และยังเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญในวัสดุอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ ๆ  ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

โครงการพฒันาศกัยภาพผู้ปฏบัิติการการแพทย์ฉุกเฉิน
ในจังหวดัล�าพนู
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการ

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจ�า

ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการฝึกอบรมทบทวนอาสา

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ครั้งที่ 1 วันท่ี 15 - 17 

พฤษภาคม 2562 และครั้งที่ 2 วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 

2562 ณ บ้านไร่แม่ทารีสอร์ท อ�าเภอแม่ทา จังหวัดล�าพูน 

กลุ่มเป้าหมายรุ่นละ 50 คน โดยคัดเลือกอาสาสมัครจาก

ชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ ที่ผ่านฝึก  

อปพร. มาแล้ว เพือ่เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและการรักษา

ความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน เพื่อเสริมสร้างให้มี

ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในเร่ืองการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ น�าความรู้และ

ประสบการณ์ไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพิ่มสมาชิกเครือข่ายในการแจ้งเหตุสาธารณภัยให้

กับศูนย์ประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท้องถิ่น ที่ตั้งขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการ

แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน ประจ�าปี 

งบประมาณ 2562 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ แรงกระตุ้น 

ในบรบิทสงัคมประชาคมอาเซยีน ด้วยการส่งเสรมินกัเรยีน

ในจังหวัดล�าพูนให้มีความรู ้ สามารถเข้าถึงการสื่อสาร

ภาษาและเข้าใจวัฒนธรรมจีน โดยการเรียนการสอน

ผ่านเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทาง 

การศกึษาร่วมกนัระหว่างองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัล�าพนู 

เครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดล�าพูน และสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ในการยกระดับและพัฒนาการศึกษาของ

จังหวัดล�าพูนในบริบทแห่งสังคมประชาคมอาเซียน โดย

การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนระหว่างสถานศึกษาใน

ไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามแนวคิด “โรงเรียน

โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรมไทย - จนี 
ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัล�าพนู

พ่ีโรงเรียนน้อง” พิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนในจังหวัด

ล�าพูน เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

ภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน ระหว่างองค์กรทาง 

การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชนในจังหวัด

ล�าพูน ประเทศไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัย 

สถานศกึษา องค์กรของส่วนท้องถิน่ สาธารณรัฐประชาชน

จีน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างภาคีเครือข่าย 

ด้านการศึกษาระหว่างจังหวัดล�าพูน ประเทศไทย และ

เมืองตูเจียงเอี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือน�าไปสู ่

ความร ่วมมือทางด ้านเศรษฐกิจท ่องเท่ียวในบริบท 

แห่งสังคมประชาคมอาเซียน
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการ

การแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา 

และวัฒนธรรมไทย - จีน (อบจ.ล�าพูนนิทัศน์ 2562)  

ภายใต้โครงการแลกเปลีย่นภาษาและวฒันธรรมไทย – จนี 

ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัล�าพูน ประจ�าปีงบประมาณ 

2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย  

วรมหาวิหาร จังหวัดล�าพูน เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร ่

ผลงานการจัดการศึกษาด ้านภาษาและวัฒนธรรม 

ไทย – จีน ให้ประชาชนโดยท่ัวไปได้รับทราบถึงศักยภาพ 

โครงการการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการ
ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน 

ความสามารถ เพือ่เป็นการกระตุน้ให้สถานศกึษาในจงัหวดั

ล�าพูนได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย – จีน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเป็นการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันระหว่างประเทศไทย

และสาธารณรัฐประชาชนจีน และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 

ให้เดก็ เยาวชน และบุคลากรทางการศกึษาได้พฒันาทกัษะ 

ความรูแ้ละได้แสดงความรูค้วามสามารถของตนด้านภาษา

และวัฒนธรรมไทย – จีน 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนงานวันต่อต ้านยาเสพติดโลกและ
กิจกรรม To be number one ของจังหวัดล�าพูน ประจ�า
ปีงบประมาณ 2562 เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดล�าพูน
ได้มีพื้นที่แสดงความรู ้ สามารถแสดงออกในสิ่งที่สนใจ 
และที่ส�าคัญเพ่ือให้ห่างไกลจากยาเสพติด ภายใต้กรอบ
แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” โดยมีเด็กและ
เยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ  เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวน
มาก มีกิจกรรมให้ร่วมมากมายอาทิ เช่น กิจกรรมการ
ประกวดชมรม To be number one ดีเด่น, การประกวด
หนังสั้นต่อต้านยาเสพติด, การประกวดเต้น  Aerobics 
& Dancercise Lamphun Championship, การแสดง
วงดนตรีโฟล์คซอง, การประกวดวาดภาพรณรงค์ต่อต้าน 
ยาเสพติด, การขับร้องเพลงหมู่, การแข่งขันฟุตบอล และ
ยังมีการจัดนิทรรศการของชมรม To be number one 
ในจังหวัดล�าพูน

โครงการส่งเสรมิสนับสนุนงานวนัต่อต้านยาเสพติดโลก
และกิจกรรม To be number one ของจงัหวดัล�าพนู
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการ

ประชุมประชาคมท้องถิ่นและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

ภายใต้กิจกรรมประชุมประชาคมท้องถิ่นและประสาน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดล�าพูน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในจังหวัดล�าพูน และรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการ  

น�ามาจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูนมีความถูกต้อง  

เหมาะสม สามารถสนองตอบต่อวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล�าพูนอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน สามารถน�า

ไปเป็นกรอบในการจัดท�างบประมาณ ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง 

โดยด�าเนินการประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นที่ ทั้ง 57 แห่ง และได้รวบรวมโครงการท่ีเป็นปัญหา

ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน จ�านวน 

74 โครงการ เป็นเงิน 97,365,000.-บาท (เก้าสิบเจ็ดล้าน 

สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
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ยทุธศาสตรท์ี่

2
การพัฒนา

ภูมินิเวศวัฒนธรรมและ
อารยสถาปัตย์



โครงการที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay)  

สายทางบ้านหนองท่า หมู่ท่ี 1 ต�าบลป่าสัก เช่ือมบ้านกอข่อย หมู่ที่ 6 ต�าบลหนองหนาม 

อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน 

         740,000.00 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคันคลองบ้านล้อง หมู่ที่ 2 ต�าบล

ป่าซาง เชื่อมบ้านหนองผ�า หมู่ที่ 4 ต�าบลปากบ่อง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน 

         408,000.00 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 ต�าบลศรีวิชัย อ�าเภอลี้  

เชื่อมบ้านแม่หาด หมู่ที่ 6 ต�าบลป่าพลู อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน  

 

     1,100,000.00

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็   สายทางบ้านดอยคร่ัง หมูท่ี ่7 ต�าบลทาขมุเงนิ 

อ�าเภอแม่ทา เชื่อมบ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ต�าบลเหมืองจี้ อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

     1,100,000.00 

5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านป่าหมุ้น หมู่ที่ 7 ต�าบลมะกอก  

เชื่อมบ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 ต�าบลแม่แรง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน   

     1,943,000.00 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายทางเทคโนโลยหีมูบ้่านคร ูบ้านศรีดอนชัย  

หมู่ที่ 8 - บ้านสันมะนะ หมู่ท่ี 10 ต�าบลบ้านธิ อ�าเภอบ้านธิ เชื่อมต�าบลมะเขือแจ้ และ

ต�าบลอุโมงค์ อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน   

     1,000,000.00 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 ต�าบลหนอง

ล่อง อ�าเภอเวยีงหนองล่อง เชือ่มบ้านหนองเขยีด หมูท่ี ่4 ต�าบลหนองปลาสะวาย อ�าเภอ

บ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน 

     1,100,000.00 

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

(Over Lay) สายทางบ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ท่ี 8 ต�าบลเหมืองจ้ี เชื่อมบ้านแป้น หมู่ท่ี 6  

ต�าบลบ้านแป้น อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

         531,000.00 

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

(Over Lay) สายทางบ้านก้อง หมูท่ี ่5 ต�าบลปากบ่อง เชือ่มบ้านสันนา หมูท่ี่ 1 ต�าบลป่าซาง 

อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน

         990,000.00 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

(Over Lay) สายทางบ้านวังกู่ ต�าบลน�้าดิบ อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน เชื่อมต�าบล 

ดอยหล่อ อ�าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

     1,995,000.00 
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ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท)

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

(Over Lay) สายทางบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 1 ต�าบลป่าไผ่ เช่ือมบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ต�าบลแม่ตืน 

อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน

     1,630,000.00 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

(Over Lay) สายทางบ้านใหม่จรญิญา หมูท่ี่ 8 (เทศบาลต�าบลทุ่งหวัช้าง) ต�าบลทุ่งหวัช้าง 

อ�าเภอทุ่งหัวช้าง เช่ือมบ้านหนองผ�า หมู่ท่ี 10 (องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งหัวช้าง)  

ต�าบลทุ่งหัวช้าง อ�าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล�าพูน 

     1,000,000.00

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

(Over Lay) สายทางบ้านห้วยไซ คันคลองชลประทาน (4L– 3R LMC ) หมู ่ท่ี 14  

เชือ่มบ้านป่าตงึ หมูท่ี ่5 ต�าบลห้วยยาบ อ�าเภอบ้านธ ิจงัหวดัล�าพนู เชือ่มอ�าเภอสนัก�าแพง 

จังหวัดเชียงใหม่  

     1,700,000.00 

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

(Over Lay) สายทางบ้านวังหมุ ้น หมู ่ที่  7 ต�าบลวังผาง เช่ือมต�าบลหนองล่อง  

อ�าเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดล�าพูน

     1,410,000.00 

15 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ�าเภอล้ี : โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า 

ในการติดตั้งหม้อแปลงเข้าพื้นที่เหมืองลี้ มีรัก ต�าบลลี้ อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน

         838,200.00 

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดล�าพูน      2,000,000.00 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดล�าพูนประจ�าปี 2562  
ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดทางการท่องเท่ียว “สะพานขาวยาวถึง
ขุนตาน”

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดล�าพูนประจ�าปี 

2562 ภายใต้กิจกรรม “การส่งเสริมการตลาดทางการ

ท่องเทีย่ว สะพานขาวยาวถงึขนุตาน” ระหว่างวนัที ่8 - 10  

กุมภาพันธ์ 2562 ณ สะพานขาวทาชมภู และอุทยาน 

แห่งชาติดอยขุนตาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัด

กิจกรรมที่เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่

จังหวัดล�าพูนให้เป็นที่รู ้จักมากยิ่งขึ้น และเพื่อกระตุ ้น

ให้นักท่องเที่ยวได้เกิดการรับรู้และเดินทางมาท่องเที่ยว

ในจังหวัดล�าพูนอย่างแพร่หลายในวงกว้าง โดยจัดให้มี

กจิกรรมเดิน - วิง่ ป่ันจกัรยาน น่ังรถไฟมาเท่ียว นอนแคมป์  

สัมผัสธรรมชาติ ลมหนาว บันทึกความทรงจ�าอันงดงาม  

กับสะพานขาวสะพานที่สวยที่สุดในล�าพูน
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดล�าพูนประจ�าปี 2562  
ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียว “เปิดเมืองล้ีวิถีครูบา 100 โล 
100 ลี้ ”
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดล�าพูนประจ�า

ปี 2562 ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว  

“เปิดเมืองล้ีวิถคีรบูา 100 โล 100 ลี ้” โดยร่วมกบัการท่อง

เท่ียวแห่งประเทศไทยส�านักงานล�าปาง  อุทยานแห่งชาติ

แม่ปิง  สภาวฒันธรรมจงัหวัดล�าพนู สภาวฒันธรรมอ�าเภอลี้ 

จัดคาราวานท่องเท่ียวเส้นทางท่องเท่ียวของจังหวัดล�าพูน

ตั้งแต่อ�าเภอเมืองล�าพูน เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวจนถึง

อ�าเภอลี้ เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเดินทาง 

ท่องเทีย่วด้วยตนเองร่วมกจิกรรม สมัผสับรรยากาศวถิชีวีติ

ของคนในแต่ละท้องที่ รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี และ

สถานท่ีท่องเที่ยวส�าคัญ ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่าง

ยาวนานในแต่ละอ�าเภอ ได้รู้จักผลิตภัณฑ์สินค้าของฝาก

ของที่ระลึกในแต่ละพื้นที่ เกิดการส่งต่อบอกเล่าเรื่องราว

ท่ีได้พบเห็นไปทางส่ือต่าง ๆ  โดยเฉพาะทางส่ือออนไลน์ 

เพื่อเป็นการขยายการรับรู้ให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นท่ีรู้จัก 

ในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการประชาสัมพันธ ์

ชือ่เสยีงภาพลกัษณ์และส่งผลต่อเศรษฐกจิการค้าในจงัหวัด

ล�าพูน ให้ดียิ่งขึ้น
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ยทุธศาสตรท์ี่

3
การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม  

สู่เศรษฐกิจชุมชน 
สร้างสรรค์  



โครงการที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์  

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท)

1 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  

และสินค้า OTOP จังหวัดล�าพูน ทั้งในและต่างประเทศ

           200,000.00 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับสินค้าทุนทางวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดล�าพูน            100,000.00 

3 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองประจ�าปี            300,000.00 

4 โครงการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูและเผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธุ์ต่าง ๆ            700,000.00 

5 โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาในจังหวัดล�าพูน            400,000.00 

6 โครงการฝึกอบรมและการจดักจิกรรมสบืสานศลิปวฒันธรรมท้องถ่ินประเพณพ้ืีนบ้าน  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดล�าพูน

           300,000.00 

7 โครงการจัดประเพณีไหว้เจ้าพ่อผาด่าน อ�าเภอแม่ทา            100,000.00 

8 โครงการประวัติศาสตร์นครหริภุญชัย        1,500,000.00 

9 โครงการไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ        1,500,000.00 

10 โครงการส่งเสริมประเพณีแห่แค่หลวง อ�าเภอบ้านโฮ่ง            400,000.00 

11 โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ไม้ค�้าสลี            200,000.00 

12 โครงการจัดงานประเพณีสลากภัต สลากย้อมประจ�าปี        1,050,000.00 

13 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน�้าในจังหวัดล�าพูน            400,000.00 

14 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน�้าพระพุทธบาทตากผ้า            300,000.00 

15 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน�้าพระธาตุวัดหริภุญชัยวรมหาวิหาร        1,000,000.00 

16 โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้สาครูบาในจังหวัดล�าพูน            500,000.00 

17 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประจ�าปีแบบบูรณาการ       1,909,000.00  

18 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดล�าพูน        1,410,000.00 

19 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดล�าพูน            200,000.00 

20 โครงการส่งเสริมประเพณีตักน�้าทิพย์ในจังหวัดล�าพูน            400,000.00 

21 โครงการส่งเสริมประเพณีวันมาฆบูชาสืบสานเจดีย์สองธาตุ            150,000.00 

22 โครงการสืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมคุณค่าสร้างมูลค่าโคมยี่เป็งในจังหวัดล�าพูน        1,000,000.00 

23 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในจังหวัดล�าพูน            830,000.00 

24 โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดล�าพูน        3,000,000.00 

25 โครงการบรหิารจดัการสถาบนัผ้าทอมอืหริภญุชัยและหอศิลปวฒันธรรมและการแสดง

จังหวัดล�าพูน

           700,000.00 

26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่น        1,000,000.00 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการสืบสาน

วัฒนธรรมส่งเสริมคุณค่าสร้างมูลค่าโคมยี่เป็งในจังหวัดล�าพูน โดยจัดให้

มีงานประเพณียี่เป็ง ฟังเทศน์มหาชาติ ถวายทานโคมหน่ึงแสนดวง แด่

องค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลโคมแสนดวง 

ที่เมืองล�าพูน” ในช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 เพ่ือต่อยอด 

การสร้างคุณค่าให้เป็นมลูค่า ตลอดจนเป็นการเสรมิสร้างอาชพีให้กบัเยาวชน

และประชาชนในจังหวัดล�าพูนให้มีรายได้เสริมจากการท�าโคมล้านนา  

เกิดรายได้เป็นเศรษฐกจิหมนุเวยีนในชมุชน ท�าให้เยาวชนและประชาชนเกดิ

การตระหนักร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ ตามแนวทางวิถีครูบางานหน้าหมู่  

โครงการสืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมคุณค่า
สร้างมูลค่าโคมยี่เป็งในจังหวัดล�าพูน

รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดจน 

เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ

จังหวัดล�าพูน เป ็นการอนุ รักษ ์สืบสาน 

วัฒนรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงมีนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน

จังหวัดล�าพูน และพ้ืนท่ีใกล้เคียงให้ความ

สนใจร่วมถวายโคมล้านนาเป็นจ�านวนมาก
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 

จดัท�าโครงการประวัตศิาสตร์นครหรภุิญชัย  

โดยจัดให้มีกิจกรรม “วันพระแม่น่ังเมือง 

ครั้งที่  3” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561  

ณ ลานอนสุาวรยีพ์ระนางจามเทว ีเพือ่เป็น 

การเทิดพระเกียรติ ร ่วมแสดงความรัก 

ความศรัทธา ความกตัญญู และร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิ คุณของพระนางเจ ้า

จามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย  

เกิดจิตส�านึกรักและหวงแหนในความเป็น

นครหริภุญชัย

โครงการประวัติศาสตร์นครหริภุญชัย
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โครงการไหว้สาปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการไหว้สาปาระมีครูบาเจ้า
ศรีวิชัย วัดดอยติ โดยจัดให้มีงาน “11 มิถุนา ตีกลองถวายบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย 
ครั้งที่ 7” เม่ือวันท่ี 10 – 11 มิถุนายน 2562 ณ วัดดอยติ จังหวัดล�าพูน เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อส่งเสริมและ
ปลกูฝังให้เดก็ เยาวชน และประชาชนได้ตระหนกัถงึการท�าความดีโดยยดึหลกัตาม
ค�าสอนของครบูาเจ้าศรวีชิยั และเพือ่อนรุกัษ์และส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการ
จัดงานประเพณีสลากภัต สลากย้อม โดยจัดให้มีงาน 
“ประเพณสีลากย้อมเมอืงล�าพนู หนึง่เดยีวในโลก ประจ�าปี  
2562” เมื่อวันที่ 10 -13 กันยายน 2562 ณ วัดพระธาตุ
หริภุญชัย วรมหาวิหาร เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของ
จังหวัดล�าพูน สืบสานมรดกวัฒนธรรมอันล�้าค่าก่อให้เกิด 
การต่อยอดทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตระหนกัถงึความส�าคญัของวฒันธรรมประเพณี
ท้องถ่ินอันดีงาม เกิดความรู้สึกหวงแหนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดล�าพูน ท�านุบ�ารุง
พระพุทธศาสนา และเพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงรากเหง้า
ของตนเอง สามารถน�ามาต่อยอดเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน ก่อเกิดรายได้ เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
เพื่อให้เมืองล�าพูนเกิดความ “รุ่งเรืองและร่มเย็น” ด้วย  
“วิถีครูบางานหน้าหมู่” เน้นการมีส่วนร่วมและเสียสละ
จากทุกภาคส่วน

โครงการจัดงานประเพณีสลากภัต สลากย้อม
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการ
ส่งเสริมการท�าเกษตรอินทรีย์ วิถีธรรมชาติสู่เกษตรยังยืน 
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใน
ท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 
ถึง 2 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล�าพูน จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกร เกี่ยวกับพิษภัย 
จากการใช้สารเคมีในการท�าเกษตร และสร้างความ
ตระหนักถึงสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร  
เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมี
มาเป็นเกษตรอินทรีย์ ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เน้นการไม่เบียดเบียนต่อตนเอง รวมท้ังเพื่อยกระดับ
สินค้าทางการเกษตร โดยการส่งเสริมให้ผลิตพืชผลทาง 
การเกษตรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน เป็นที่
ยอมรบัของผูบ้รโิภคทัง้ภายในท้องถิน่และภายนอกท้องถิน่ 

โครงการส่งเสริมการท�าเกษตรอินทรีย์ 
วิถีธรรมชาติสู่เกษตรยังยืน
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน บูรณาการ

การท�างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าดิบ จัดท�า

โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดล�าพูน 

ภายใต้โครงการวิถีชีวิตคนต�าบลน�้าดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย 

ครั้งที่ 4 ประจ�าปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันท่ี 21 – 22 

ธันวาคม 2561 ณ ตลาดกลางต�าบลน�้าดิบ อ�าเภอป่าซาง 

จังหวัดล�าพูน เพื่อสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทาง

วัฒนธรรมของคนต�าบลน�้าดิบ เป็นการอนุรักษ์ สืบสาน  

ส่งเสรมิภมูปัิญญาท้องถ่ิน ศลิปวฒันธรรมด้านต่าง ๆ  ควบคู่

ไปกับวิถีชีวิตคนต�าบลน�้าดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย

โครงการวิถีชีวิตคนต�าบลน�้าดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย 
ประจ�าปีงบประมาณ 2562
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการ

เรียนรู้ภูมิปัญญา การทอผ้าด้วยกี่เล็ก (Table Loom) 

และการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ภายใต้โครงการบริหาร

จัดการสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยและหอศิลปวัฒนธรรม

และการแสดงจังหวัดล�าพูน ประจ�าปีงบประมาณ 2562 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ

ประชาชนที่สนใจ ได้ศึกษาทักษะและกระบวนการทอผ้า

เบือ้งต้นด้วยกีเ่ลก็ (Table Loom) เพือ่ให้สามารถน�าความ

รู้และทักษะไปต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพทอผ้าอีกช่องทาง

หนึ่ง และเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอมือยกดอก

ล�าพูนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและคงอยู่สืบไป

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกี่เล็ก 
(Table Loom) และการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน จัดท�าโครงการ

จดักจิกรรมการอนรุกัษ์ สบืสาน ฟ้ืนฟ ูและเผยแพร่วถิชีวีติ

ชาติพันธุ์ต่าง ๆ  โดยจัดให้มีงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม “บ้านธิเมืองสามไต เสน่ห์มัดใจไตลื้อ ไตยอง 

ไตยวน” ประจ�าปี 2562 เมือ่วันที่ 5 – 7 เมษายน 2562  

ณ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมบ้านธิ อ�าเภอบ้านธิ จังหวัด

ล�าพูน เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่า

และชาติพันธุ์ในจังหวัดล�าพูนให้คงอยู่สืบไป ให้ประชาชน

และเยาวชนได ้ศึกษาเรียนรู ้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาพื้นบ้านท่ีดีของแต่ละชนเผ่า ได้เห็นคุณค่าและ

ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานต่อไป เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์และ

แลกเปลีย่นประเพณวีฒันธรรมของแต่ละชนเผ่าในจังหวดั

โครงการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน 
ฟื้นฟู และเผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธุ์

ล�าพูน ตลอดทัง้เพ่ือประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ประเพณศีลิปะ

วัฒนธรรมของชนเผ่าและชาติพันธุ์ในจังหวัดล�าพูนให้เป็น 

ที่ รู ้ จักและเป ็นแหล ่งศึกษาค ้นคว ้าข ้อมูลของผู ้ ท่ีม ี

ความสนใจด้านวัฒนธรรมชนเผ่าต่อไป
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โครงการดีเด่น
ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท�าโครงการระบบ
บรกิารการแพทย์ฉกุเฉินจงัหวดัล�าพนู ประจ�าปีงบประมาณ 
2562 ด�าเนินการจัดหารถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
พร้อมอุปกรณ์ จ�านวน 1 คัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
และทั่วถึง เพ่ือป้องกันและลดการบาดเจ็บของผู ้ป่วย
ภาวะฉุกเฉิน เป็นการลดอัตราการเสียชีวิตของการบาด
เจ็บให้เกิดน้อยที่สุด เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉกุเฉนิในท้องถิน่ และเพือ่สามารถ
จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ โดยความร่วมมือ 
ระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ส�านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดัล�าพนู และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในจังหวัดล�าพูน

โครงการระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัล�าพูน ประจ�าปีงบประมาณ 2562
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โครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดล�าพูน : ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองนิเวศน์ 

(Eco - Town)
โครงการศูนย์ข้อมูลการบริหารจัดการน�้าจังหวัดล�าพูน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัล�าพนู จดัท�าโครงการศนูย์ข้อมลูการบริหารจัดการน�า้จังหวดัล�าพูนภายใต้กจิกรรม 

“การฝึกอบรมสัมมนาการจัดท�าข้อมูลการบริหารจัดการน�้าจังหวัดล�าพูน” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือเสริม

สร้างความรู้และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันแบบบูรณา

การกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และให้มข้ีอมลูเกีย่วกบัผังน�า้ชมุชนในระบบศนูย์บริหารจัดการน�า้เพ่ือประกอบการวางแผน  

โดยมพีืน้ทีเ่ป้าหมาย 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลทาปลาดุก ต�าบลทากาศเหนอื และต�าบลล้ี ด�าเนนิการจัดฝึกอบรมตามโครงการ 

ครัง้ที ่1 วนัที ่3 – 4 พฤษภาคม 2562 ณ เทศบาลต�าบลทาปลาดกุ ต�าบลทาปลาดกุ อ�าเภอแม่ทา ครัง้ที ่2 วนัที ่27 – 28 

สงิหาคม 2562 ณ วดัพวงค�า ต�าบลลี ้อ�าเภอลี ้และครัง้ที ่3 วนัที ่29 – 30 สงิหาคม 2562 ณ เทศบาลต�าบลทากาศเหนอื 

ต�าบลทากาศ อ�าเภอแม่ทา
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กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
จังหวัดล�าพูน
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1.  ด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
  1.1 มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ อนุมัติและด�าเนินการแล้ว จ�านวน 206 ชิ้น จ�านวน 10 หน่วยบริการ 

งบประมาณทั้งสิ้น 1,808,390.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

การด�าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดล�าพูน
ประจ�าปีงบประมาณ 2562
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 1.2 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์

  โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ อนุมัติ จ�านวน 3 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 204,218.- บาท  

(สองแสนสี่พันสองร้อยสิบแปดบาทถ้วน) ดังนี้

 (1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการของรพ.สต.ห้วยไซ

 (2) โครงการให้ความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูและผู้พิการรายบุคคลโรงพยาบาลศิริเวช

 (3) โครงการศิลปะบ�าบัดแนวมนุษยปรัชญาฟื้นฟูสภาวะจิต

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน74



2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ และการศึกษาพิเศษ
  ด้านการพฒันาคณุภาพชวีติ ส่งเสรมิอาชพี และการศกึษาพเิศษ อนมุตักิารปรบัสภาพทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัคนพิการ

ในปีงบประมาณ 2562 จ�านวน 93 ราย จ�านวน 31 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณท้ังสิ้น 3,845,823.- บาท 

(สามล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) 
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3.  ด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ
 3.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดล�าพูน จ�านวน 5 ครั้ง 

 3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ จ�านวน 3 ครั้ง 

 3.3 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพ ชีวิตส่งเสริมอาชีพ และการศึกษาพิเศษ จ�านวน 5 ครั้ง
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สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

 สถาบันผ้าทอมอืหรภิญุชยั องค์การบรหิารส่วนจังหวดัล�าพูน 

จัดตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่เป็นสถาบันท่ีส่งเสรมิการเรยีนรู้วธีิการ

ทอผ้าด้วยมอื สบืทอดศลิปวฒันธรรมการทอผ้าของคนจังหวดัล�าพูน  

ส่งเสรมิด้านการตลาด พฒันาต่อยอดในเรือ่งของผ้าทอจงัหวดัล�าพนู 

ให้ไปสู่ตลาดสากล สร้างอาชีพที่มั่นคงและมีคุณค่าของจังหวัดล�าพูน 

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อพัฒนาผ้าทอของจังหวัดล�าพูน 

ให้มีคุณภาพ ทรงคุณค่าเป็นที่นิยม และมีรูปแบบลวดลายใหม่ ๆ   

ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดล�าพูน โดยมีเป้าหมายการด�าเนินงาน 

ดังนี้

 1. เป็นศนูย์รวบรวมข้อมลู ข่าวสาร ในเรือ่งของผ้าทอจงัหวดั

ล�าพูน

 2. เป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมผ้าเก่าของจังหวัดล�าพูน

 3. เป็นแหล่งเรียนรู ้  เป ็นศูนย์ฝ ึกอบรมในด้านต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวกับผ้าทอมือทุกชนิดของจังหวัดล�าพูน

 4. เป็นสถาบันที่ช่วยในด้านการพัฒนาคุณภาพของผ้าทอ 

รวมถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ

 5. เป็นตัวกลางเชื่อมต่อด้านการตลาดให้กับกลุ่มผ้าทอ

 6. เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดล�าพูน
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สรุปจ�านวนผู้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน ประจ�าปีงบประมาณ 2562

ล�าดับ วันที่ หน่วยงาน จ�านวน 
(คน)

1 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัท แอท วี ทัวร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด เข้าถ่ายท�าภาพยนตร์และถ่ายภาพ 9

2 12 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าตาล อ�าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 30

3 9 มกราคม 2562 คณะอาจารย์จากวิทยาลัยสงฆ์ภาคเหนือ 30 

4 11 มกราคม 2562 ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี และครอบครัว 3

5 14 มกราคม 2562 คุณพวงพร ศรีสมบูรณ์ (นักวิทยาศาสตร์) และคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ กรมศิลปกร 40

6 14 มกราคม 2562 คุณทศพร ทองค�า และคณะฯ 10

7 16 มกราคม2562 คุณจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดล�าพูน  2 

8 18 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 40 

9 25 มกราคม 2562 เทศบาลต�าบลห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี 160 

10 27 มกราคม 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานจังหวัดล�าปาง น�าผู้ประกอบการจาก

ประเทศเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

20 

11 28 มกราคม 2562 คณะอาจารย์และนกัศกึษา คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

50

12 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมแฟชั่นผ้าไทยสีธรรมชาติจากว่านยา

อูเนะ ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สู่สากล”

25

13 11 กุมภาพันธ์2562 คุณธนัญธิดา ชูเอิญ และคณะแฟชั่นดีไซน์เนอร์ และสไตล์ลิสล์ 15

14 12 กุมภาพันธ์ 2562 คุณนรินทร์ อ�าไพโภคา และคณะกลุ่มเพื่อนตั้งใจเที่ยว 20

15 27 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) 

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกล�าพูน ฯ 

25

16 2 มีนาคม 2562 คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารในเครือบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด (Central 

Group) 

30

17 18 มีนาคม 2562 คณะอาจารย์และนกัศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบเครือ่งแต่งกาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

45

18 20 มีนาคม 2562 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดล�าพูน  80

19 10 เมษายน 2562 การประชุมผูป้ระกอบการผ้าไหมยกดอกล�าพนู (GI) และตรวจสอบ

มาตรฐานการผลิตผ้าไหมยกดอกล�าพูน( GI) ครั้งที่ 1/2562

25

20 16 พฤษภาคม 2562 คณะอาจารย์มาลีน ริญญาภัสร์ 15

21 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์หลกัสตูรการท่องเทีย่วและการบรหิาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ล้านนา ล�าปาง

40

22 22 พฤษภาคม 2562 คุณบ�ารุง ซัทดลิฟฟ์ และคณะ จาก Switzerland 5

23 22 พฤษภาคม 2562 คุณเพชรรัตน์ ภัทรวรกุลวงศ์ และคณะ 5
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ล�าดับ วันที่ หน่วยงาน จ�านวน 
(คน)

24 1 มิถุนายน 2562 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 35

25 4 มิถุนายน 2562 กระทรวงมหาดไทย น�าโดย นายพรพจน์ เพ็ญภาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 10

26 5 มิถุนายน 2562 คณะจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันธา

88

27 20 มิถุนายน 2562 นายทรงศักด์ิ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีต�าบลพระแท่น และนายวิวัฒน์  

ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศบาลต�าบลหนองลาน อ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

2

28 20 มิถุนายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 1

29 21 มิถุนายน 2562 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 1

30 22 มิถุนายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 1

31 22 มิถุนายน 2562 คณะจากสถาบนันโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลัย เชยีงใหม่ และคณะผูร่้วมโครงการ

จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 พื้นที่ประกอบด้วยจังหวัด

บุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด

60

32 24 มิถุนายน 2562 ธนาคารออมสินสาขาล�าพูน 15 

33
25 มิถุนายน 2562

คณะนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

20

34 3 กรกฎาคม 2562 ท่านอรมน ทรพัย์ทวธีรรม อธบิดกีรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมคณะ 8 

35 5 กรกฎาคม 2562 คุณพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดก�าแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 10

36 12 กรกฎาคม 2562 คณะแม่บ้านกรมสรรพาวธุทหารบก น�าโดยนางกติตยิา กาญจนสูตร ประธานสมาคม

แม่บ้านทหารบก สาขากรมสรรพาวุธทหารบก 

40

37 16 กรกฎาคม 2562 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ คณะผู้บริหารบุคลากรฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

12

38 19 กรกฎาคม 2562 นางณัฐกาญจน์ ถาวรรัตน์ พร้อมคณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาล�าปาง 

จังหวัดล�าปาง 

24 

39 22 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 27

40 25 กรกฎาคม 2562 คณะผู้รับการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดบัสงูของกระทรวงศกึษาธกิาร รุน่ที ่9 80

41 25 กรกฎาคม 2562 คุณอดิสรณ์ พรพรหมินทร์พร้อมครอบครัว 5

42 27 กรกฎาคม 2562 บริษัทเผ่าทอง ทองเจือและเพื่อน จ�ากัด 25 

43 28 กรกฎาคม 2562 คุณณัฎช์พร ค�าสุข พร้อมคณะ 5

44 28 กรกฎาคม 2562 คุณชาตินัช เทืองกมล พร้อมคณะ 8 

45 28 กรกฎาคม 2562 ทีมงานสาระดี จ�ากัด เข้าถ่ายท�าเพื่อน�าไปเผยแพร่ข้อมูลไปสู่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 5

46 1 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 27

47 2 สิงหาคม 2562 หน่วยอบรมประชาชนต�าบลต้นธง 80 

48 2 สิงหาคม 2562 คุณสายใจ นาธงและครอบครัว 5

49 12 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมอบรมการทอผ้าด้วยกี่เล็ก และการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ 100 
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ล�าดับ วันที่ หน่วยงาน จ�านวน 
(คน)

50 15 สิงหาคม 2562 อบจ.ล�าพูน ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดล�าพูน ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอของจังหวัด

ล�าพูนสู ่สากล“Creative Craft Innopolis” การอบรมเชิงปฏิบัติการตาม

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพช่างทอผ้าเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ผ ้าทอสู ่การ

รับรองมาตรฐานส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

หัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากลประจ�าปี 2562 รุ่นที่ 1

60 

51 16 สิงหาคม 2562 คณะเพื่อนคุณจิณณารัชช์   สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดล�าพูน 3 

52 22 สิงหาคม 2562 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18

53 23 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 76 

54 26 สิงหาคม 2562 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าทอ 

คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการผลติผ้าไหมยกดอกล�าพนู (GI) และเจ้าหน้าที่

ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่พฒันาองค์ความรูต่้อยอดการอนรุกัษ์สบืสานภมูปัิญญาผ้ายกของไทย 

และทศิทางการมุง่สู่ตลาดสากล เพือ่รองรับการปรบัตวัให้เข้ากบัยคุเศรษฐกจิอาเซียน

25 

55 26 สิงหาคม 2562 เทศบาลต�าบลท่าผา อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 55 

56 29 สิงหาคม 2562 Thai PBS ถ่ายท�ารายการและสัมภาษณ์ คุณนพรัตน์ โสภา 3

57 29 สิงหาคม 2562 โครงการหุน้ส่วนทางทนุวฒันธรรมชมุชนเพือ่สร้างมลูค่าและพฒันาชวีติคนในชมุชน 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปี 2562 ที่จัดขึ้นโดย สภาวัฒนธรรมต�าบล

ต้นธง ร่วมเปิดประเด็นชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมในชุมชน แก่นักเรียน และ

ประชาชนผู้ร่วมโครงการ 

40

58 3 กันยายน 2562 นายรักชาติ หนูสม พร้อมคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 10

59 8 กันยายน 2562 คณะนิสิตครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดล�าพูนและจังหวัดแพร่ 

50

60 9 กันยายน 2562 คุณจิณณารัชช์สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดล�าพูน เข้าร่วมถ่าย

ท�ารายการคุณนายจ่ายตลาด โดยมีพิธีกรเป็นคุณน�้าหวาน พิมรา เจริญ

ภักดี 

10 

61 13 กันยายน 2562 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา 30 

62 19 กันยายน 2562 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศกัยภาพบคุลิกภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้านพลัง

มวลชน กลุ่มช่างฟ้อนจังหวัดล�าพูน ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง

วันที่ 19 - 20 กันยายน 2562

50 

63 25 กันยายน 2562 คุณอัญชลี งอยผาลา ผู ้แทนส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมคณะ

40
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10

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน ด�าเนินกิจกรรม “10 มหัศจรรย์ล้านนาท่ีล�าพูน” ประจ�าปี 2562 ซึ่งเป็น
กิจกรรมส่งเสรมิการท่องเท่ียวของจงัหวดัล�าพนู โดยมีฐานจากทนุทางวฒันธรรม ประเพณ ีและอตัลักษณ์ท่ีโดดเด่น
ของจังหวัดล�าพูน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าสู่จังหวัดล�าพูนมากขึ้น  
ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีย่ิงใหญ่ ตระการตา ท้ังน้ี ยังเป็นการส่งเสริมการตลาดทางการท่องเท่ียวของจังหวัด
ล�าพูนให้มีศักยภาพและมีความพร้อมบนพื้นฐานของเอกลักษณ์ ไทย โดยคงรักษาฐานนักท่องเท่ียวตลาดเดิม  
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง อันจะเป็นการวางรากฐานของเศรษฐกิจ 
ในภาพรวม เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล 

1
“เทศกาลโคมแสนดวง ที่เมือง

ล�าพูน”

4
“สะพานขาว ยาวถึงขุนตาน”

7 
“ปี๋ใหม่เมืองหละปูน เมืองบุญ

หลวงแห่งล้านนา”

10
“สลากย้อมเมืองล�าพูน 

หนึ่งเดียวในโลก”

2
“วันพระแม่นั่งเมือง ครั้งที่ 3”

5
“เปิดเมืองลี้ วิถีครูบา”

8
“ประเพณีสรงน�้า

พระธาตุเจ้าหริภุญชัย”

3
“ล�าพูนลานบุญ ล้านนาครั้งที่ 7 

(สวดมนต์ข้ามปี) ”

6
 “บ้านธิ เมืองสามไต”

9
“141 ป ีครูบาเจ้าศรีวิชัย 11 
มิถุนายน ตีกลองถวายบูชา
ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 7”

มหัศจรรย์ล้านนา
ที่ล�พูน
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 เทศกาลแห่งจารีตอันงดงาม ท่ีปลูกฝั่งต่อชนล้านนามาอย่างยาวนาน การแสดงออกถึงความรัก ความศรัทธา ด้วยการร่วม 

บูชาถวายโคม และแขวนโคม แด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวี  

ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองล�าพูน เป็นเทศกาลอันเนื่องในงานประเพณียี่เป็งเมืองล�าพูน พร้อมทั้งสัมผัสกับบรรยากาศอันน่าตื่นตา ต่ืนใจ  

และสวยงามของโคมล้านนานับแสนดวง ที่สว่างไสวทั่วเมืองล�าพูน

 กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงศรัทธาของชาวล�าพูนและผู้มี 

จิตศรัทธาต่อพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองล�าพูน ในการร่วมกิจกรรม

การถวายเครื่องไหว้สาบูชาพระนางจามเทวี และการฟ้อนเล็บฟ้อนเจิงถวาย

บูชาร่วมกันกว่า 5,000 คน ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ทอดยาวไปตาม 

ถนนอินทยงยศ พร้อมทั้งยังมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และการแสดง 

เรื่องราวเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี พระแม่เจ้าของแผ่นดินล�าพูน

มหัศจรรย์ที่ 3 ล�ำพนู ลำนบญุ ล้ำนนำ คร้ังที ่7 

(สวดมนต์ข้ำมปี)  วันที่ 31 ธันวำคม 2561
 กจิกรรมการสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวถิไีทย ต้อนรบัปีใหม่วถิพีทุธ 

กิจกรรมที่ครบเคร่ืองเรื่องสิริมงคลตามวิถีชนล้านนา เพื่อเสริมสิริมงคลให้การ

ด�าเนินชีวิตในปี 2562 ด้วยการบูชาเทียนวันเกิด สวดนพเคราะห์ เรียกขวัญ 

 สวดมนต์ข้ามปี สบืชะตา รดน�า้มนต์ และการสักการะบชูาห่มผ้าองค์พระธาตเุจ้า 

หริภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

มหัศจรรย์ที่ 1 เทศกำลโคมแสนดวง ที่เมืองล�ำพูน   วันที่ 16 – 22 พฤศจิกำยน 2561

มหัศจรรย์ที่ 2 วันพระแม่นั่งเมือง ครั้งที่ 2
วันที่ 14 – 15 ธันวำคม 2561
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 กิจกรรมปั ่นจักรยาน และกิจกรรมเดิน – วิ่ง 

สะพานขาวยาวถึงขุนตาน เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวของจังหวัดล�าพูน เชิญชวนให้มาสัมผัส 

ลมหนาว บรรยากาศแห่งความสดชื่นบนยอดดอยขุนตาล 

พร้อมเก็บบันทึกภาพความทรงจ�าอันสวยงาม ณ สะพาน

ขาวทาชมภู สะพานท่ีสวยที่สุดในจังหวัดล�าพูน และแหล่ง

ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ต้อนรับเดือนแห่งความรัก

มหัศจรรย์ที่ 5 เปิดเมืองลี้วิถีครูบำ 

วันที่ 1 – 3 มีนำคม 2562
 กิจกรรมจัดคาราวานท่องเท่ียวเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัด

ล�าพูนตั้งแต ่อ�าเภอเมืองล�าพูน เชื่อมโยงเส ้นทางท่องเที่ยวจนถึง 

อ�าเภอลี้ สัมผัสเมืองลี้ ถิ่นก�าเนิด 3 ครูบา ไหว้สาเมืองเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย  

ไหว้สาครบูาวงศ์ และร่วมพธีิเปลีย่นผ้าครบูาขาวปี ครบูาผูย้ดึมัน่การกระท�า 

มุ่งสร้างสรรค์เป็นท่ีตั้ง ยอมนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมตลอดชีวิต และสัมผัส

บรรยากาศอันบริสุทธิ์ที่แก่งก้อ ทิวทัศน์ที่สวยงามที่ไม่ควรพลาดมาเที่ยวชม

มหัศจรรย์ที่ 6  บ้ำนธิเมืองสำมไต 
  วันที่ 24 – 28 มีนำคม 2562
 พบกจิกรรมอนังดงามของ ชนสามไต ไตลือ้ ไตยอง ไตยวน 

ทีอ่ยูร่่วมกนัมานบัร้อยปี สร้างสรรค์วถีิอนังดงาม กลายเป็นชนส่วน

ใหญ่ของเมืองล�าพนูในปัจจบุนั ร่วม ชม กนิ แอ่ว สัมผสัวถิวัีฒนธรรม 

การแต่งกายอันงดงามของชนสามไต สัมผัสทุกวิถีของเมืองสามไต

ด้วยตัวคุณเองที่อ�าเภอบ้านธิ จังหวัดล�าพูน

มหัศจรรย์ที่ 7 
ปี๋ใหม่เมืองหละปูน เมืองบุญหลวงแห่งล้ำนนำ 
  วันที่ 13 – 15 เมษำยน 2562

 13 เมษายน 2562 สัมผัสกับบรรยากาศแห่งเมืองบุญ และร่วม
ชมขบวนแห่มหาสงกานต์ตามคตคิวามเชือ่ของชาวล้านนา กิน เดนิ 
แอ่ว จ่าย บนถนนอินทยงยศ ถนนสายวัฒนธรรมเมืองล�าพูน

 14 - 15 เมษายน 2562 วนัแห่งสิรมิงคล ในวารดถิขีึน้ปีใหม่ไทย 
เอาโชคเอาชยัด้วยการสบืชะตา ตานตงุ ตานไม้ค�า้สล ีและขนทราย
เข้าวัด ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย

 15 เมษายน 2562 พบกบัขบวนแห่นางสงกานต์ บนถนนคนงาม
เมอืงป่าซาง และสัมผสับรรยากาศมนต์เมืองเหนอื ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี การแต่งกายพื้นเมือง และการรดน�้า เล่นสาดน�้าแบบ 
วิถีล้านนา

มหัศจรรย์ที่ 4  สะพำนขำวยำวถึงขุนตำน 

วันที่ 8 – 10 กุมภำพันธ์ 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2562
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 ประเพณีสรงน�้าพระบรมธาตุหริภุญชัย ก�าหนดจัดขึ้น  
ณ วัดพระบรมธาตุหริภุญชัย จังหวัดล�าพูน ในวันขึ้น 15 ค�่า  
เดือน 8 เหนือ หรือท่ีชาวเหนือเรียกว่า “วันแปดเป็ง” (ระหว่าง
เดอืนพฤษภาคม ซึง่ตรงกบัวันข้ึน 15 ค�า่ เดอืน 6 ของภาคกลาง)  
หรือ “วันวิสาขบูชา” เป ็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต  ่
คร้ังโบราณกาลและเป ็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชนใน
จังหวัดล�าพูนและจังหวัดใกล้เคียง โดยจะประกอบพิธีสรงน�้า 
พระบรมธาตุ ด้วยการอัญเชิญน�้าสรงพระราชทานและน�้า
ทิพย์จากดอยขะม้อ พร้อมท้ังเครื่องสักการะขึ้นสรงน�้าและห่ม 
พระบรมธาต ุอกีทัง้ยงัเปิดโอกาสให้พทุธศาสนกิชนโดยทัว่ไปเข้า
ร่วมพิธี และสักการะพระบรมธาตุ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

 เรื่องราวของการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาว 
ในอดีต ที่เช่ือกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ 
ผลบุญสูงยิ่ง เทียบเท่ากับการบวชของผู้ชาย เป็นที่มาของประเพณีสลาก
ย้อมเมืองล�าพูน โดยมีรากฐานมาจากทุนทางวัฒนธรรมของ “ชาวยอง” 
ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดล�าพูน เม่ือประมาณ 200 กว่าปีท่ีแล้ว 
สู่ประเพณีการทานสลากภัตรของชาวล�าพูน ซึ่งเป็นการท�าบุญประจ�า
ปีก่อนออกพรรษา ที่ถือว่าเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกิดขึ้น 
ที่เดียวในโลก ภายในงานมีการประกวดต้นสลากย้อม เป็นการประกวด
การสร้างสลากย้อมที่สมบูรณ์ ตามคติความเช่ือในเรื่องศาสนาและ 
ความงดงามด้วยการใช้วัสดุท้องถิ่นมาเป็นองค์ประกอบ ขบวนแห่ 
ต้นสลากย้อมสงู 8 เมตร และสงู 4 เมตร ซึง่จะเคล่ือนผ่านถนนอนิทยงยศ 
ในเมืองล�าพูน การประกวดการฮ�่ากะโลง การอ่านเรื่องราวเป็นท�านอง
โบราณ และกิจกรรมต่างๆ ที่ล้วนแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีนี้ไว้ไม่ให้สูญหาย

มหศัจรรย์ที ่8 ประเพณีสรงน�ำ้พระบรมธำตเุจ้ำหรภิญุชัย 

  วันที่ 12 – 18 พฤษภำคม 2562

มหัศจรรย์ที่ 10 
“สลำกย้อมเมืองล�ำพูน  หนึ่งเดียวในโลก”  
  วันที่ 11 – 13 กันยำยน 2562

  “...ตั้งปรารถนาขอหื้อได้ถึงธรรมะ ยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพาน
เป็นสิ่งเดียว...” ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา นักบุญผู ้ ท่ีมี
พุทธศาสนิกชนนับถือเป็นจ�านวนมาก ด้วยคุณงามความดีของครูบาเจ้า
ศรวีชิยัทีไ่ด้ประจกัษ์แก่ผูท้ีไ่ด้ทราบประวตัคิวามเป็นมา การประพฤตติน  
และครองตนอยู่ในศีลธรรม โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์บารมี 30 ทัศ  
การถวายผ้าห่มองค์ครูบา พิธีสรงน�้า ตลอดจนการตีกลองกล้องฟ้า  
และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมร�าลึกและถวายบูชา 
ครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดดอยติ อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

มหัศจรรย์ที่ 9 
 141 ปี ครูบำเจ้ำศรีวิชัย 

“11  มิถุนำ  ตีกลองถวำยบูชำ  ครูบำเจ้ำศรีวิชัย” 

วันที่ 10 – 11 มิถุนำยน 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2562
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รวมโครงการทั้งสิ้น   
 จ�านวน 146 โครงการ

 แล้วเสร็จ 82 โครงการ

 อยู่ระหว่างด�าเนินการ 42 โครงการ

 ไม่ได้ด�าเนินการ 22 โครงการ

 งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนลด/โอนเพิ่ม  131,058,340.00 บาท

 งบประมาณที่ใช้จริง 122,027,417.20  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 
 จ�านวน  55  โครงการ

 แล้วเสร็จ 40  โครงการ

 อยู่ระหว่างด�าเนินการ 0  โครงการ

 ไม่ได้ด�าเนินการ 15  โครงการ

 งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนลด/โอนเพิ่ม 43,013,140.00  บาท

 งบประมาณที่ใช้จริง 37,647,333.79  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ 
 จ�านวน  63  โครงการ

 แล้วเสร็จ 16  โครงการ

 อยู่ระหว่างด�าเนินการ 42  โครงการ

 ไม่ได้ด�าเนินการ 5  โครงการ

 งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนลด/โอนเพิ่ม 75,589,200.00  บาท

 งบประมาณที่ใช้จริง 72,379,551.66  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์  
 จ�านวน  28  โครงการ

 แล้วเสร็จ 26  โครงการ

 อยู่ระหว่างด�าเนินการ 0  โครงการ

 ไม่ได้ด�าเนินการ 2  โครงการ

 งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนลด/โอนเพิ่ม 12,456,000.00  บาท

 งบประมาณที่ใช้จริง 12,000,531.75  บาท 

สรุปผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2562
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รายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ  2562



แผนภูมิสรุปรายรับ – รายจ่าย  
ประจ�าปีงบประมาณ 2562 

 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

รายรับ
559,801,601.16

รายรับสูงกว่ารายจ่าย
53,544,497.10 

รายจ่าย
506,257,104.06 

47%
53%

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2562
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รายรับประจําปีงบประมาณ 4564 
(ตั >งแต่วันทีA B ตุลาคม 456B ถึง GH กันยายน 4564) 

รายรับ ประมาณการ รับจริง 

v รายได้จัดเก็บเอง   

หมวดภาษีอากร  17,000,000.00 19,164,542.09 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,419,000.00 18,690,191.37 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 8,461,000.00 11,413,091.68 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 700,000.00 1,217,860.85 
หมวดรายได้จากทุน 20,000.00 65,500.00 
v รายได้ทีAรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิAน   
หมวดภาษีจดัสรร 282,000,000.00 292,512,859.79 

v รายได้ทีAรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิAน   

หมวดเงินอุดหนุนทัSวไป 151,400,000.00 152,704,841.20 

v รายได้ทีAรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ   

หมวดเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์/เฉพาะกิจ - 64,032,714.18 
รวมรายรับ 463,000,000.00 559,801,601.16 
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152,704,841.20
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ภาษีอากร 

คา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต 

รายได้จากทรัพย์สนิ 

รายได้เบด็เตลด็ 

รายได้จากทนุ 

ภาษีจดัสรร 

เงินอดุหนนุทัSวไป 

หมวดเงินอดุหนนุระบวุตัถปุระสงค์/เฉพาะกิจ 

รับจริง ประมาณการ 

รายรับประจ�าปีงบประมาณ 2562
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

รายรับ ประมาณการ รับจริง

 รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 17,000,000.00 19,164,542.09

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,419,000.00 18,690,191.37

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 8,461,000.00 11,413,091.68

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 700,000.00 1,217,860.85

หมวดรายได้จากทุน 20,000.00 65,500.00

 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 282,000,000.00 292,512,859.79

 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 151,400,000.00 152,704,841.20

 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - 64,032,714.18

รวมรายรับ 463,000,000.00 559,801,601.16

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2562
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รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 4564 
(ตั >งแต่วันทีA B ตุลาคม 456B ถึง GH กันยายน 4564) 

 
รายจ่าย 

 
ประมาณการ รายจ่ายจาก 

เงินงบประมาณ 

รายจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัAวไประบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

 
จ่ายจริง 

งบกลาง 12,723,392.00 12,016,618.71 4,287,014.54 16,303,633.25 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 8,809,120.00 8,808,600.00 - 8,808,600.00 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 82,336,460.00 77,397,463.57 1,166,421.86 78,563,885.43 
ค่าตอบแทน 89,932,890.00 89,434,152.51 43,677,400.00 133,111,552.51 
ค่าใช้สอย 64,646,730.00 55,978,542.66 - 55,978,542.66 
ค่าวสัด ุ 30,464,980.00 28,118,657.27 - 28,118,657.27 
ค่าสาธารณูปโภค 5,662,498.00 5,246,616.00 - 5,246,616.00 
ค่าครุภณัฑ์  85,007,530.00 85,007,530.00 - 84,995,377.50 
ค่าทีSดินและสิSงก่อสร้าง  77,325,200.00 74,137,515.85 14,901,877.78 89,039,393.63 
รายจ่ายอืSน 3,240,000.00 3,240,000.00 - 3,240,000.00 
เงินอดุหนุน 2,851,200.00 2,850,845.81 - 2,850,845.81 

รวมรายจ่าย 463,000,000.0 442,224,389.88 64,032,714.18 506,257,104.06 
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5,662,498.00

85,007,530.00

77,325,200.00

3,240,000.00

2,851,200.00

16,303,633.25

8,808,600.00

78,563,885.43

133,111,552.51

55,978,542.66

28,118,657.27

5,246,616.00

84,995,377.50

89,039,393.63

3,240,000.00

2,850,845.81

งบกลาง 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 

ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 

ค่าวสัด ุ

ค่าสาธารณปูโภค 

ค่าครุภณัฑ์  

ค่าทีSดินและสิSงก่อสร้าง  

รายจ่ายอืSน 

เงินอดุหนนุ 

จา่ยจริง ประมาณการ 

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2562
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

รายจ่าย ประมาณการ
รายจ่ายจาก

เงินงบประมาณ

รายจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไประบุวัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

จ่ายจริง

งบกลาง 12,723,392.00 12,016,618.71 4,287,014.54 16,303,633.25

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 8,809,120.00 8,808,600.00 - 8,808,600.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ�า) 82,336,460.00 77,397,463.57 1,166,421.86 78,563,885.43

ค่าตอบแทน 89,932,890.00 89,434,152.51 43,677,400.00 133,111,552.51

ค่าใช้สอย 64,646,730.00 55,978,542.66 - 55,978,542.66

ค่าวัสดุ 30,464,980.00 28,118,657.27 - 28,118,657.27

ค่าสาธารณูปโภค 5,662,498.00 5,246,616.00 - 5,246,616.00

ค่าครุภัณฑ์ 85,007,530.00 85,007,530.00 - 84,995,377.50

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 77,325,200.00 74,137,515.85 14,901,877.78 89,039,393.63

รายจ่ายอื่น 3,240,000.00 3,240,000.00 - 3,240,000.00

เงินอุดหนุน 2,851,200.00 2,850,845.81 - 2,850,845.81

รวมรายจ่าย 463,000,000.0 442,224,389.88 64,032,714.18 506,257,104.06

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2562
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รายละเอียดรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน ประจําปีงบประมาณ 4564 

(ตั >งแต่วันทีA B ตุลาคม 456B ถึง GH กันยายน 4564) 

แผนงาน จ่ายจริง 
บริหารงานทัSวไป 94,768,880.15 
การรักษาความสงบภายใน 999,088.60 
การศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              48,941,301.58 
สาธารณสขุ 127,457,795.73 
สงัคมสงเคราะห ์ 269,620.00 
เคหะและชุมชน 72,454,191.66 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,863,028.78 
การศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 16,240,763.27 
อตุสาหกรรมและการโยธา 124,746,501.04 
การเกษตร 212,300.00 
งบกลาง 16,303,633.25 

รวมรายจ่าย 506,257,104.06 
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บริหารงานทัSวไป 

การรักษาความสงบภายใน 

การศกึษา 

สาธารณสขุ 

สงัคมสงเคราะห์ 

เคหะและชมุชน 

สร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

การศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

อตุสาหกรรมและการโยธา 

การเกษตร 

งบกลาง 

รายละเอียดรายจ่ายจ�าแนกตามแผนงาน 
ประจ�าปีงบประมาณ 2562

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

แผนงาน จ่ายจริง

บริหารงานทั่วไป 94,768,880.15

การรักษาความสงบภายใน 999,088.60

การศึกษา                                                                                                                                             48,941,301.58

สาธารณสุข 127,457,795.73

สังคมสงเคราะห์ 269,620.00

เคหะและชุมชน 72,454,191.66

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,863,028.78

การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 16,240,763.27

อุตสาหกรรมและการโยธา 124,746,501.04

การเกษตร 212,300.00

งบกลาง 16,303,633.25

รวมรายจ่าย 506,257,104.06
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หมายเหตุ ปี 2562 ปี 2561

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 732,637,274.67 682,222,758.29

สินทรัพย์

         สินทรัพย์หมุนเวียน

                  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 679,022,571.40 600,626,148.34

                  เงินฝากกระทรวงการคลัง 4 11,004,800.00 -

                  เงินฝากกองทุน 5 61,846,600.48 55,440,399.35

                  ลูกหนี้เงินยืม 6 702,400.00 20,870.85

                  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

         สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

7

8

3,484,477.78

300.00

21,202,000.00

                  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 756,061,149.66 677,289,418.54

                  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

                  ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 2 132,433,955.35 132,433,955.35

                  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 132,433,955.35 132,433,955.35

รวมสินทรัพย์ 888,495,105.01 809,723,373.89

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ ปี 2562 ปี 2561

ทุนทรัพย์สิน 2 732,637,274.67 682,222,758.29

หนี้สิน

          หนี้สินหมุนเวียน

                    รายจ่ายค้างจ่าย 9 227,299,220.08 204,350,059.99

                    ฎีกาค้างจ่าย 10 3,008,613.38 11,395,459.89

                    รายจ่ายผัดส่งใบส�าคัญ 702,400.00 20,870.85

                    เงินรับฝาก 11 9,280,349.84 6,301,378.57

                    รวมหนี้สินหมุนเวียน 240,290,583.30 222,067,769.30

          หนี้สินไม่หมุนเวียน

                    เจ้าหนี้เงินกู้

 

12 - 3,400,000.00

                    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

          รวมหนี้สิน

เงินสะสม

                    เงินสะสม 

                    ทุนส�ารองเงินสะสม

                    รวมเงินสะสม

รวมหนี้สินและเงินสะสม

 

 
 

13

- 3,400,000.00

240,290,583.30 225,467,769.30

488,438,174.30

159,766,347.41

432,520,931.75

151,734,672.84

648,204,521.71  584,255,604.59

888,495,105.01 809,723,373.89
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1. รายรับจริง

            1.1 รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 343,064,045.78

            1.2 รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป 152,704,841.20

            1.3 รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปก�าหนดวัตถุประสงค์ 49,130,836.40

            1.4 รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 14,901,877.78

            1.5 รายได้ค้างจ่ายจากปี 2560 25,888,305.91

            1.6 รายได้ค้างจ่ายเหลือจ่ายปี 2561 6,270,974.85

รวมรายรับ 591,960,881.92

2. รายจ่ายจริง

            2.1 จ�านวนเงินเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 266,064,663.15

            2.2 จ�านวนเงินเบิกจ่ายตามเงินอุดหนุนก�าหนดวัตถุประสงค์ 48,305,222.00

            2.3 จ�านวนเงินที่เบิกจ่ายตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 14,901,877.78

            2.4 จ�านวนเงินที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินจากเงินรายได้ฯ             167,151,113.35

            2.5 จ�านวนเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายฎีกาค้างจ่ายจากเงินรายได้ 3,008,613.38

            2.6 จ�านวนเงินที่กันไว้เป็นค่าตอบแทนฯ (โบนัส) 6,000,000.00

            2.7 จ�านวนเงินที่กันไว้จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  825,614.40

            2.8 จ�านวนเงินที่ตกเป็นเงินสะสมเฉพาะของปีนี้ 90% 40,961,540.28

            2.9 จ�านวนเงินที่ตกเป็นเงินสะสม กสอ. 10% 4,551,282.25

            2.10 จ�านวนเงินที่ตกเป็นเงินสะสม (ปีงบประมาณ 2560 - 2561) 32,159,280.76

            2.11 เงินทุนส�ารองเงินสะสม  8,031,674.57

รวมรายจ่าย 591,960,881.92

งบหน้าสรุปรายรับ – รายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
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กรอบอัตราก�าลังข้าราชการ ข้าราชการครู 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่ ส่วนราชการ/โรงเรียนในสังกัด

อัตราก�าลังที่มีการบรรจุ/แต่งตั้ง/ว่าจ้าง

ข้าราชการ ลูกจ้าง

ประจ�า 

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง

ทั่วไป 

รวม

1 ปลัดอบจ.ล�าพูน + รองปลัดอบจ.ล�าพูน 3 - - - 3 

2 ส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 21 - 17 7 45 

3 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 8 - - - 8

4 กองแผนและงบประมาณ 17 - 2 - 19

5 กองคลัง 8 - 3 1 12

6 กองช่าง 22 2 46 30 100

7 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 12 - 31 6 49 

8 กองพัสดุและทรัพย์สิน 17 2 1 - 20 

9 กองการเจ้าหน้าที่ 19 - 1 1 21

10 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 - - - 2 

11 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 20 1 1 1 23

12 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 8 - 1 2 11

13 โรงเรียนบ้านป่าแป๋ 3 - 1 1 5

14 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 6 - 1 1 8

รวม 166 5 105 50 326 
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา 
ดร.นิรันดร์  ด่านไพบูลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
นายก�าธร  เนตรผาบ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
นายภาณุพงศ์  ไชยวรรณ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
นายอนุชา  ยะอนันต์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
นางบานเย็น  ปัญโญใหญ่  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
นายผิน  มายาง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
นายมนู ศรีประสาท  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
นายอุดม  ปิงคะยอม  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

บรรณาธิการ 
นายเสริมชัย  ลี้เขียงวงศ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสุดสงวน  จักร์ค�า  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
นายดรุณพัฒน์  อินดี  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
นางณัชชา สิทธิไพศาล  หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี  ผู้อ�านวยการกองกิจการสภาฯ 
นายสมชัย สุคัมภีร์   ผู้อ�านวยการกองแผนและงบประมาณ
นางวลัยพร ศิริคง   ผู้อ�านวยการกองคลัง
นายพิทักษ์  อ่อนน้อม   ผู้อ�านวยการกองช่าง
นางสุวิมล  กันทะสี  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
    รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ  ผู้อ�านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์  ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

กองบรรณาธิการ 
นางศรีพรรณ์  หนิสวน   หวัหน้าฝ่ายพฒันาและส่งเสรมิการท่องเท่ียว
นางสาวชมพูนุท  เหมืองจา  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายปฏิภาณ  อ่อนค�า  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวลลิตา  ศิริโกมล  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
นายสุชีพ  พัวพรสวรรค์  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวสุนารี  เนตรสัก  ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวขวัญฤทัย  พระวิสัตย์ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

จัดท�าโดย : ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2562
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จังหวัดล�าพูน  
1 จังหวัด 3 วิถี

“เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
วัฒนธรรมประเพณี”




