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สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
ของจังหวัดล�ำพูน
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดล�ำพูน
	 จังหวัดล�ำพูน	 ตั้งอยู ่ทำงภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย	 อยู ่ห ่ำงจำก

กรุงเทพมหำนคร	ตำมทำงหลวงแผ่นดิน	หมำยเลข	11	(	สำยเอเชีย	)	เป็นระยะทำง	689	

กิโลเมตร	ตำมทำงหลวงแผ่นดิน	สำยพหลโยธิน	เป็นระยะทำง		724	กิโลเมตร	

และตำมทำงรถไฟ	729	กิโลเมตร	ตั้งอยู ่ระหว่ำงเส้นรุ ้ง 

ที่	18	องศำ	เหนือ	และเส้นแวงท่ี	99	องศำตะวันออก	พื้นท่ี 

ส่วนใหญ่มีสภำพเป็นเนินเขำ	 และภูเขำสลับซับซ้อน 

ต่อเนื่องกัน	มีศักยภำพในกำรพัฒนำเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญ 

ของภำคเหนือตอนบนและอนุภูมิภำคลุ ่มน�้ำโขง	หรือพื้นที่ส่ีเหลี่ยม

เศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่	อยู ่ในกลุ ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน	 

อยู่ห่ำงจำกจังหวัดเชียงใหม่เพียง	22	กิโลเมตร

ขนำด
	 จังหวัดล�ำพูน	เป็นจังหวัดที่มีขนำดเล็กท่ีสุดของภำคเหนือ	มีพ้ืนที่

ทัง้หมดประมำณ	4,505.882	ตร.กม.	หรอืประมำณ	2,815,675	ไร่	หรอืคดิเป็น

ร้อยละ	4.85	ของพื้นที่ภำคเหนือตอนบน	บริเวณที่กว้ำงที่สุดประมำณ	

43	กิโลเมตร	และยำวจำกเหนือจดใต้	136	กิโลเมตร	แบ่งกำรพื้นที่ 

กำรปกครองเป็น	8	อ�ำเภอ		ได้แก่	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	อ�ำเภอป่ำซำง	

อ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง	อ�ำเภอแม่ทำ	อ�ำเภอลี้	อ�ำเภอทุ่งหัวช้ำง	อ�ำเภอบ้ำนธิ	

และอ�ำเภอเวียงหนองล่อง

อำณำเขต
	 ทิศเหนือ	 	ติดต่อกับ	อ.สำรภี	อ.สันก�ำแพง	จ.เชียงใหม่

	 ทิศใต้		 	 ติดต่อกับ	อ.เถิน	จ.ล�ำปำง	และ	อ.สำมเงำ	จ.ตำก

	 ทิศตะวันออก		 ติดต่อกับ	อ.ห้ำงฉัตร	อ.สบปรำบ	อ.เสริมงำม	จ.ล�ำปำง

	 ทิศตะวันตก		 ติดต่อกับ	อ.ฮอด	อ.จอมทอง	อ.หำงดง	อ.สันป่ำตอง	จ.เชียงใหม่

ประชากร
	 ประชำกรของจังหวัดล�ำพูน	ตำมประกำศส�ำนักทะเบียนกลำง	กระทรวงมหำดไทย	ณ	วันทื่	31	ธันวำคม	2564		

มีจ�ำนวนทั้งสิ้น	401,139	คน	(เป็นบุคคลสัญชำติไทย	398,137	คน,	เป็นบุคคลไม่ได้สัญชำติไทย	3,002	คน)
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สำรจำกนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน
	 ในปัจจบัุนสภำวกำรณ์ท่ีท่ัวโลกยงัคงได้รบัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ	2019	(	COVID-19	)	 

บทบำทหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	จะต้องท�ำงำนแบบบูรณำกำรร่วมมือกับจังหวัดล�ำพูน 

และทุกภำคส่วนรำชกำร	ในกำรตรวจเชิงรุก	กำรเฝ้ำระวังพื้นที่เสี่ยง	เพิ่มมำตรกำร			คัดกรอง	และเร่งรัดกำรให ้

ควำมช่วยเหลือ	บรรเทำควำมเดือดร้อนของพ่ีน้องประชำชนในทุก	ๆ	ด้ำน		กระผมเชื่อมั่นว่ำด้วยควำมสำมัคค	ี 

ควำมร่วมมือ	ร่วมใจ	และร่วมรับผิดชอบ	ของประชำชนชำวจังหวัดล�ำพูนทุกคน	เรำสำมำรถจะก้ำวผ่ำนช่วงเวลำ 

ของปัญหำจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ	2019	(	COVID-19	)	ไปด้วยกันอย่ำงปลอดเชื้อ	ปลอดโรค	 

และปลอดภัย

 ส�ำหรับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่น	องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	ได้ก�ำหนดกรอบแนวทำงกำรพฒันำ 

ท้องถิน่ไว้อย่ำงชดัเจน		อำทเิช่น		ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน		ด้ำนเศรษฐกจิ	กำรท่องเทีย่วด้ำนสังคมสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต	 

ด้ำนกำรศึกษำ	กีฬำและกำรสนับสนุนส่งเสริมศำสนำ	วัฒนธรรม			ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม	 

และด้ำนกำรเมือง	กำรบริหำร		รวมทั้งให้ควำมส�ำคัญกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมหลักสิทธิมนุษยชน		โดยมุ่งเน้น 

กำรท�ำงำนเชงิรกุในกำรพฒันำอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	สะดวก	รวดเร็ว	ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จรงิ	 

ในหลักกำรของควำมถูกต้อง	โปร่งใส	และตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล	ภำยใต้งบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัดและ

เป็นไปตำมหน้ำที่	อ�ำนำจ	ที่กฎหมำยก�ำหนดไว้

 กระผมและคณะผู้บริหำรทุกคน	มีควำมมุ่งมั่นที่จะบริหำรงำนบนหลักกำร	“มุ่งมั่น โปร่งใส ตั้งใจ พัฒนา”  

และให้ค�ำมั่นสัญญำว่ำ	จะใช้ควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และควำมซ่ือสัตย์สุจริต	ในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำร 

ส่วนจังหวดัล�ำพนู	เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดูบรรลุเป้ำหมำยทีส่�ำคญั	คอื	“การอยูดี่  มสุีข” ของประชำชนชำวล�ำพนูต่อไป

(นำยอนุสรณ์			วงศ์วรรณ)

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน
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สำรจำกประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน
	 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	เป็นหน่วยงำนท้องถิ่นที่จัดต้ังขึ้นมำ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริกำรสำธำรณะ 

ในเขตจังหวัด	มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำให้กับพี่น้องประชำชนในพื้นที่จังหวัด	ตลอดจนกำรประสำน

แผนพัฒนำท้องถ่ินเพื่อไม่ให้งำนซ�้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ในกำรปกครองตนเอง	โดยกำรเลือกตัวแทน	เพื่อท�ำหน้ำที่บริหำรและตรวจสอบงบประมำณได้ตรงตำมควำมต้องกำร

ของพี่น้องประชำชนในจังหวัด

	 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ	องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	โดยคณะผู้บริหำร	และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 

ส่วนจังหวัด	รวมถึงพี่น้องข้ำรำชกำร	และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้ำท่ี	

ตำมภำระควำมรับผิดชอบทั้งอ�ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย	ตำมยุทธศำสตร์ชำติ	รวมถึงยุทธศำสตร์ของจังหวัด	ซึ่งเป็น

กลไกส�ำคัญในกำรพัฒนำพื้นท่ีในจังหวัดล�ำพูน	เพื่อจะน�ำไปสู่เป้ำหมำย	ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด	จ�ำนวน	3	ยุทธศำสตร์		ดังนี้

	 1.	พัฒนำเศรษฐกิจบนศักยภำพ	3	ด้ำน	ได้แก่	ด้ำนอุตสำหกรรม	ด้ำนเกษตรกรรม	และด้ำนวัฒนธรรม	 

ให้ได้มำตรฐำนสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล	โดยแนวคิดควำมยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 2.	เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและควำมยั่งยืน

	 3.	พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมกลุ่มจังหวัด	เพื่อรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต	

	 องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัล�ำพนู		โดยสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัล�ำพนู	หวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำกำรท�ำงำนร่วมกัน 

ระหว่ำงฝ่ำยบริหำร		ฝ่ำยนิติบัญญัติ		พี่น้องข้ำรำชกำรและบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	จะส่งผล 

ต่อพี่น้องประชำชนจังหวัดล�ำพูน	ให้อยู่เย็น	เป็นสุข	ปรำศจำกควำมทุกข์ที่เกิดจำกภัยต่ำงๆ	และเพื่อประโยชน์สูงสุด 

เป็นไปตำมนโยบำยของผู้บริหำรที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	

	(นำยกัลป์		สะค�ำปัน)

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน		
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โครงสร้ำง
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด

ล�ำพูน

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

รองประธำนสภำฯ เลขำนุกำรสภำฯ

ส�ำนักปลัดฯ ส�ำนักงำนเลขำนุกำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

กองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ กองคลัง กองช่ำง

 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
 ฝ่ำยสวัสดิกำรสังคม   

   และสำธำรณสุข
 ฝ่ำยส่งเสริม

 กำรท่องเที่ยว

 ฝ่ำยนโยบำยและ
     แผนงำน
 ฝ่ำยงบประมำณ
 ฝ่ำยตรวจติดตำม

     และประเมินผล
 ฝ่ำยสถิติข้อมูล

 และสำรสนเทศ

 ฝ่ำยกำรประชุม
 ฝ่ำยกิจกำรสภำองค์กำร

     บริหำรส่วนจังหวัด
 ฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

 ของประชำชน

 ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง
 ฝ่ำยกำรเงนิและบัญชี
 ฝ่ำยพัฒนำรำยได้

 ฝ่ำยก่อสร้ำง
     และซ่อมบ�ำรุง
 ฝ่ำยส�ำรวจ

     และออกแบบ
 ฝ่ำยสำธำรณูปโภค
 ฝ่ำยเครื่องจักรกล
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กองกำรเจ้ำหน้ำที่

 ฝ่ำยสรรหำและ 
     บรรจุแต่งตั้ง
 ฝ่ำยส่งเสริม

     และพัฒนำ
     บุคลำกร
 ฝ่ำยวินัยและ

     ส่งเสริมคุณธรรม

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

เลขำนุกำรนำยกฯ

หน่วยตรวจสอบภำยใน

ที่ปรึกษำนำยกฯ

กองสำธำรณสุขกองกำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม

กองพัสดุ
และทรัพย์สิน โรงเรียนในสังกัด 

 ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ
 ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ  

     ศำสนำและวัฒนธรรม
 ฝ่ำยส่งเสริมกีฬำ 

     นันทนำกำรและ
     กิจกำรพิเศษ

 ฝ่ำยจัดหำพัสดุ
 ฝ่ำยทะเบียน

     พัสดุและทรัพย์สิน

 โรงเรียนนำทรำย
     วิทยำคม
 โรงเรียนบ้ำนป่ำป๋วย
 โรงเรียนบ้ำนป่ำแป๋
 วิทยำลัยเทคโนโลยี

     และกำรจัดกำร

 ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข
 ฝ่ำยส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
 กลุ่มงำนบรกิำรทำงกำรแพทย์
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คณะผู้บริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

นำยอนุสรณ์ วงศ์วรรณ  

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	

นำยวิชัย บุญอุดมพร 

รองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	

นำยวิทยำ สะค�ำปัน   

รองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน
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นำยวรชัย อุตตมชัย 

ที่ปรึกษำนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

นำยแสวงชัย ยศกำศ 

ที่ปรึกษำนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

นำยอุดม จันตำใหม่ 

ที่ปรึกษำนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

นำยชัยภัทร สะค�ำปัน  

เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน
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สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

นำยกัลป์  สะค�ำปัน

ประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

นำยชัยณรงค์  ภู่พิสิฐ  

รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	

นำยศรำวุฒิ  ณ ล�ำพูน  

รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	

ส.ต.ท.วุฒิภัทร  เรือนมณี  

เลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน
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นำยกัลป์  สะค�ำปัน      

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอเมือง	เขต	1

นำยปวีณวัชร์   ศรีพงษ์      

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอเมือง	เขต	4

จ่ำสิบเอก ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล  

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอเมือง	เขต	7

นำยธนำรักษ์   วงค์ษำ      

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอเมือง	เขต	2

นำยชัยณรงค์  ภู่พิสิฐ      

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอเมือง	เขต	5

นำยสืบสวรรค์  เก่งสำริกรรณ์ 

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอเมือง	เขต	8

นำยพัฒนเดช   สมบูรณ์ชัย       

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอเมือง	เขต	3

นำงสำวเข็มเพชร สมนำศักดิ์ 

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอเมือง	เขต	6

นำยเขมชำติ สุคันธวงศ์       

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอเมือง	เขต	9

เขตอ�ำเภอเมืองล�ำพูน
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สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

นำยนิวัติ  เพียรพนัสสัก    

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอแม่ทำ	เขต	1

นำยนัทธวัฒน์  เศวตศิรพงศ์  

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอแม่ทำ	เขต	2

นำยสุพจน์  ปันสุรัตน์ 

	สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอป่ำซำง	เขต	1

นำยศรำวุฒิ  ณ ล�ำพูน 

	สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอป่ำซำง	เขต	2

นำยบุญเลิศ  อินบุรี

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอป่ำซำง	เขต	3

เขตอ�ำเภอป่ำซำง

เขตอ�ำเภอแม่ทำ
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นำยสุรชัย  ขัติปัญญำ   

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง	เขต	1

นำยถนอม  เมืองสุวรรณ์    

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง	เขต	2

นำยสุรสิทธิ์  วงศ์กำรณ์ 

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง	เขต	3

นำยสุริยัน  ปัญญำ   

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอลี้	เขต	1

นำยศิรศักดิ์  ทองยอด  

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอลี้	เขต	2

จ่ำสิบเอก บญุทว ี อนิตำชยั

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอลี้	เขต	3	

นำยอดุลย์  มโนรมย์ชื่น

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอลี้	เขต	4	

เขตอ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง

เขตอ�ำเภอลี้
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สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

นำยหิรัญ  ชัยนุ

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอบ้ำนธิ

นำยสิทธิชัย มูลทำ 

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอทุ่งหัวช้ำง	

นำยสุวรรณ  หอยแก้ว 

สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
อ�ำเภอเวียงหนองล่อง

เขตอ�ำเภอเวียงหนองล่อง เขตอ�ำเภอทุ่งหัวช้ำง

เขตอ�ำเภอบ้ำนธิ
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หัวหน้ำส่วนรำชกำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	 รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	
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หัวหน้ำส่วนรำชกำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

นำงสำวณปภัช อุตตมชัย

หัวหน้ำส�ำนักปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

นำงวลัยพร ศิริคง

ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง

ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี

เลขำนุกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
 

นำยพิทักษ์  อ่อนน้อม

ผู้อ�ำนวยกำรกองช่ำง

 นำงณัชชำ สิทธิไพศำล 

ผู้อ�ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และงบประมำณ

นำงสุวิมล  กันทะสี 

ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรศึกษำ	ศำสนำ
และวัฒนธรรม	
 

นำงสำวเอี่ยมศิริ สุริยะ

ผู้อ�ำนวยกำรกองพัสดุและทรัพย์สิน

นำยสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์

ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่

นำงศรีพรรณ์  หินสวน

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรสภำ	รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ�ำนวยกำรกองสำธำรณสุข
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ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน
ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

นำยโกศล  กัญญสำย 

ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ
โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	นำทรำย

นำยสำยทอง  เขียวข�ำ

ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ
โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	ป่ำป๋วย

นำยสันติภำพ  ตันอุตม์

ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ
วิทยำลัยเทคโนโลยี	
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	

นำยแสงบุญ  รีพิมพ์ 

ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ
โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	ป่ำแป๋
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นโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน 
(นำยอนุสรณ์  วงศ์วรรณ) 

ที่ได้แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน
เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2564

นโยบำยกำรด�ำเนินงำน

	 ตำมท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง		ได้ประกำศผลกำร 

เลอืกตัง้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัล�ำพนู	เมือ่วนัท่ี		4		มกรำคม	 

พ.ศ.	2564		ให้ข้ำพเจ้ำนำยอนุสรณ์		วงศ์วรรณ		ได้รับเลือกต้ัง 

ให้ท�ำหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	ตำมแนวทำง 

กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย  ์

ทรงเป็นประมุข	ประกอบกับ	มำตรำ	35/4	แห่งพระรำชบัญญัติ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	พ.ศ.	2540	แก้ไขเพิ่มเติมถึง	(ฉบับที่	5)	 

พ.ศ.	2562	ก�ำหนดว่ำ	ก่อนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

เข้ำรับหน้ำที่	ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	แถลงนโยบำยต่อ

สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดโดยไม่มีกำรลงมติ	นั้น
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นโยบำยกำรด�ำเนินงำน

	 ข ้ำพเจ ้ำ		ในฐำนะนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน		ได ้ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำร	 

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	ตำมอ�ำนำจหน้ำที่และแนวทำงในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กำร 

บริหำรส่วนจังหวัด	โดยสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล	ยุทธศำสตร์ชำติ	20	ปี	แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 

แผนพัฒนำภำค	แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนำจังหวัด	และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดล�ำพูน	มุ ่งเน้นกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำ	โดยกำรพัฒนำศักยภำพขององค์กร	รวมทั้งกำรบูรณำกำร 

ควำมร่วมมือ	ร่วมคิด	ร่วมท�ำ	กับทุกภำคส่วนรำชกำร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ท้องที่	ภำคเอกชน	กลุ่มพลังมวลชน

ต่ำง	ๆ 	และประชำชน	เพื่อพัฒนำจังหวัดล�ำพูนให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ	และประโยชน์สุขแก่ประชำชนชำวล�ำพูนทุกคน	

ดังนั้น		เพื่อให้กำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว	จึงได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรงำนองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน		ดังต่อไปนี้
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	 เพื่อปรับปรุงพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำน	เพื่อให้

เกดิประโยชน์ต่อกำรด�ำรงชวีติ	กำรประกอบอำชพี	และควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ	โดยมแีนวทำง 

กำรด�ำเนินกำร	ดังนี้

 1.1 ก่อสร้ำง/ปรับปรุงเส้นทำงกำรคมนำคมอย่ำงทัว่ถึง โดยมุ่งเน้นเส้นทำงสู่แหล่งกำรท่องเที่ยว  

และพื้นที่กำรเกษตร

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน1

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน28



 1.2 ปรบัปรงุและพฒันำแหล่งน�ำ้เพ่ือกำรเกษตรและกำรอปุโภคบรโิภค โดยกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม  

อ่ำงเก็บน�้ำ ฝำยทดน�้ำ สระเก็บน�้ำ ขุดลอกคูคลองท่ีต้ืนเขิน กำรท�ำระบบธนำคำรน�้ำใต้ดิน กำรขุดเจำะ 

บ่อบำดำล รวมทั้งกำรจัดระบบบริหำรจัดกำรน�้ำแบบครบวงจร

 1.3 สนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรจดัระบบ

บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนครบวงจรและตอบสนองประโยชน์สุขของประชำชน
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 2.1   สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคเกษตร หัตถกรรม อุตสำหกรรม เพื่อเพิ่มรำยได้สร้ำงมูลค่ำ

ทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน เช่น

	 เพื่อเป็นกำรสร้ำงโอกำสและเพิ่มรำยได้ของประชำชนให้เพียงพอต่อกำรด�ำรงชีพ	อย่ำงมีควำมสุข

บนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	และเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ	รวมทั้งพัฒนำ

แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและทำงวัฒนธรรม	เพื่อสร้ำงรำยได้ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน	โดยมีแนวทำง 

กำรด�ำเนินกำร	ดังนี้

 2.2   ส่งเสรมิคณุภำพและยกระดบักำรพฒันำผลิตภณัฑ์ชมุชน (OTOP) และวสิำหกิจชมุชน (SME) 

โดยเน้นภมิูปัญญำท้องถิน่ เพือ่เพิม่มูลค่ำของสินค้ำและผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัล�ำพนู เช่น

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว2

	 1)	ส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรปลอดภัย	เกษตรแปรรูป	และเกษตรมูลค่ำเพิ่ม	 

ตำมแนวพระรำชด�ำร	ิเน้นกำรลดต้นทนุ	เพิม่คณุภำพและมลูค่ำผลผลติ	อย่ำงครบวงจร

	 2)	เพิ่มศักยภำพกลุ่มวิสำหกิจกำรเกษตรแปรรูปให้มีคุณภำพมำตรฐำน

	 3)	ส่งเสริมกำรเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองและสัตว์เศรษฐกิจอินทรีย์พื้นบ้ำน

	 4)	 ส ่งเสริมกำรจัดหำตลำดผลผลิตทำงกำรเกษตร	 รวมท้ังเชื่อมโยง 

กำรแลกเปลี่ยนจ�ำหน่ำยผลผลิตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่ำงจังหวัด	 

ภำยใต้หลักกำร	“ตลำดน�ำกำรผลิต”

	 1)	สนับสนุนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน	ให้มีคุณภำพมำตรฐำน 

กำรผลติ	รวมทัง้ส่งเสรมิให้ได้รบักำรรองรบัมำตรฐำนสิง่บ่งชีท้ำงภมูศิำสตร์	(GI)	

เพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ

	 2)	สนับสนุนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์	ให้มี

คุณภำพและมำตรฐำน

	 3)	ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์	กำรพัฒนำ

ระบบตลำด	และกำรจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ชมุชน	(OTOP)	

ผ่ำนทุกช่องทำง	รวมท้ัง	กำรจัดงำนแสดงสินค้ำชุมชน

ให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย
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 2.3   ส่งเสรมิพฒันำกำรท่องเทีย่วของจงัหวดัล�ำพนู  

โดยมุ่งเน้นกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและทำงวัฒนธรรม  

รวมถงึสนับสนุนกิจกรรมกำรท่องเท่ียว และกำรประชำสัมพนัธ์ 

กำรท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นและดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังชำวไทย 

และชำวต่ำงประเทศ
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 เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในจังหวัดล�ำพูน		โดยมีแนวทำงกำรด�ำเนินกำร	ดังนี้

 3.1 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและกำรพัฒนำศักยภำพของประชำชนทุกกลุ่มวัย เช่น
	 1)	ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพของกลุ ่มสตรี	กลุ ่มเยำวชน	และกลุ ่มพลังมวลชนต่ำงๆ	ให้เป็นบุคลำกรที่มี 

คุณภำพ	และมีองค์ควำมรู้ในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

	 2)	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกำรพัฒนำของกลุ ่มสตรี		อำสำสมัครประจ�ำหมู ่บ้ำน	(อสม.)	ผู ้สูงอำยุ			 

เด็กและเยำวชน	ผู้ด้อยโอกำส	ผู้พิกำร	และกลุ่มพลังมวลชนต่ำง	ๆ 	ให้มีศักยภำพควำมเข้มแข็งและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

	 3)	สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของท้องถิ่น	ท้องที่	ชุมชน	และสถำนศึกษำ	ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติด

ด้านการพฒันาสงัคม สาธารณสขุและคณุภาพชวีติ3
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 3.2   ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ เพื่อป้องกันและดูแลรักษำสุขภำพของประชำชน

ในระดับพื้นฐำนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี เช่น 

	 1)	 ส ่งเสริมคุณภำพกำรให ้บริกำรด ้ำนสำธำรณสุข 

ขั้นพื้นฐำนแก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง	รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพ 

กำรท�ำงำนของอำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน	(อสม.)	ในด้ำน

วิชำกำรและองค์ควำมรู้

	 2)	สนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์สุขภำวะชุมชนระดับอ�ำเภอ	 

เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู	้กำรให้บรกิำรด้ำนสำธำรณสขุและด้ำนวชิำกำร	

ตำมภำรกิจของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน	(อสม.)
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	 เพื่อพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ	พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรกีฬำ	กำรท�ำนุบ�ำรุงรักษำศำสนำ	 

ศิลปวัฒนธรรม	จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น	ให้ด�ำรงอยู ่และสืบทอดต่อไป	โดยมีแนวทำง 

กำรด�ำเนินกำร	ดังนี้

 4.1     ส่งเสรมิและพฒันำยกระดบัคณุภำพกำรศกึษำให้มีคณุภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศกึษำ

แห่งชำติ เช่น

4.2   ส่งเสริมพัฒนำกำรกีฬำเพื่อสุขภำพและสู่ควำมเป็นเลิศ  เช่น
	 1)	ปรับปรุงสนำมกีฬำ	อุปกรณ์กำรกีฬำ	และภูมิทัศน์ภำยในสนำมกีฬำ	ให้สมบูรณ์และได้มำตรฐำน	ส�ำหรับ 

กำรออกก�ำลังกำยของประชำชนทุกเพศทุกวัย	และสำมำรถรองรับกำรแข่งขันกีฬำในระดับจังหวัดและระดับชำติ

	 2)	ส่งเสริม	สนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน	กีฬำประชำชน	ในระดับอ�ำเภอและจังหวัด

ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
การสนับสนุนส่งเสรมิศาสนาและวฒันธรรม4

	 1)	ส ่งเสริม	สนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

ทั้งในระบบและนอกระบบ	ให ้มีคุณภำพเท่ำทันกับ 

กำรเปลี่ยนแปลงของโลกและสำมำรถเชื่อมต่อสู่กำรสร้ำง

งำน	สร้ำงอำชีพ

	 2)	สนับสนนุกำรพฒันำผูบ้รหิำร	คร	ูและบคุลำกร

ทำงกำรศึกษำให้มีทักษะทำงวิชำกำรเทคโนโลยีและ 

กำรบริหำรงำนแบบมืออำชีพ

	 3)	จัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องในโรงเรียนสังกัด

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	ให้เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ
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 4.3   ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณีท้องถิ่น ให้ด�ำรงอยู่ 

และสืบทอดต่อไป เช่น

	 1)	ท�ำนุบ�ำรุง	ส ่งเสริมพระพุทธศำสนำ	 ท้ัง 

ศำสนสถำน	ศำสนวัตถุ	และ	ศำสนธรรมเพื่อปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวทำงจิตใจให้แก ่

เด็ก	เยำวชนและประชำชน

	 2)	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	สืบสำน	มรดกวัฒนธรรม	จำรีต	

ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ให้คงอยู ่

คู่เมืองและชุมชนสืบไป
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	 เพื่ออนุรักษ์และฟื ้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน	โดยมี 

แนวทำงกำรด�ำเนินกำร	ดังนี้

 5.1   ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ให้มีสภำพสมบูรณ์และ 

พัฒนำเมืองน่ำอยู่บนพื้นฐำนของกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน

 5.2   สนับสนุนกำรป้องกันแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำอย่ำงมีส่วนร่วม

 5.3   สนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม5
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 5.4   ส่งเสริม สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำขยะ และกำรก�ำจัดผักตบชวำ ร่วมกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

 5.5   สนับสนุนกำรสร้ำงสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นสถำนท่ีพักผ่อน

หย่อนใจและเป็นพื้นที่สันทนำกำรของประชำชน
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	 เพื่อให ้ประชำชนมีส ่วนร ่วมในกำรบริหำรกำรพัฒนำ	 และกำรเพิ่มประสิทธิภำพใน 

กำรท�ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	เพื่อสนองควำมต้องกำรของประชำชน	โดยม ี

แนวทำงกำรด�ำเนินกำร	ดังนี้

ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร6

	 6.1			ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย	

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข	รวมท้ังหลักกำร 

แห่งสิทธิ	เสรีภำพและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพลเมือง

	 6.2			ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร

จัดท�ำแผนพัฒนำและกำรบริหำรงำนของงำนท้องถิ่น

	 6.3			พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

และทักษะด้ำนกำรบริหำรงำน	กำรวำงแผนและกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศ	เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพและประสทิธผิล	พร้อมท้ังดแูลด้ำนสวสัดิกำร

ให้แก่บุคลำกร

	 6.4			ส่งเสริมกำรสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำร

บ้ำนเมืองที่ดี
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7 ด้านการพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ

	 เพื่อประสำนกำรท�ำงำนระหว ่ำงองค ์กำรบริหำรส ่วนจังหวัดล�ำพูนกับองค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนภำครัฐ		ในกำรวำงแผนและพัฒนำจังหวัดล�ำพูน	ให้มีประสิทธิภำพและ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน	โดยมีแนวทำงกำรด�ำเนินกำร	เช่น

 ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน ที่เคารพ 

ทุกท่าน  นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูนดังกล่าว เป็นกรอบใหญ่ และแนวทางในการท�างาน  

มเีป้าหมายส�าคญั คอื “การอยูด่ ีมสีขุ” ของประชาชนจงัหวดัล�าพนู ซึง่ผมและคณะผูบ้รหิารทกุคนมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะบรหิารงาน 

บนหลักการ “มุ่งมั่น โปร่งใส ตั้งใจ พัฒนา” และผมขอสัญญาว่าจะใช้ความรู ้ ความสามารถ และความซื่อสัตย์สุจริต 

ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูดแก่ประชาชนชาวล�าพูนต่อไป

	 7.1	ประสำนกำรจัดท�ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภำพ

และมีศักยภำพในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำ	รวมท้ังผลักดันแผนงำน	โครงกำรพัฒนำ 

ทีเ่กนิศกัยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เพือ่บรรจไุว้ในแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

	 7.2			ประสำนผลกัดนัโครงกำรก่อสร้ำงขยำยถนนสำย	106	(ช่วงอ�ำเภอเถนิ	–	ลี	้	- 

-บ้ำนโฮ่ง)	เป็น	4	ช่องทำงจรำจร	เพื่อพัฒนำเป็นถนนสำยวัฒนธรรมตำมรอยครูบำฯ	และ

เป็นเส้นทำงเชื่อมโยงด้ำนกำรค้ำ	กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวกับกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ

ตอนบน	

	 7.3			ประสำนผลักดันมหำวิทยำลัยเชียงใหม่		ในกำรด�ำเนินกำรขยำย 

กำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยในจังหวัดล�ำพูน	เพื่อให้บริกำรแก่ประชำชนทั้งด้ำนกำรศึกษำ	

วิชำกำรและสร้ำงโอกำสกำรมีงำนท�ำ

	 7.4			ประสำนมหำวิทยำลัยเชียงใหม่และมหำวิทยำลัยแม่โจ้		ในกำรน�ำผลงำน

วจิยัด้ำนเทคโนโลยแีละนวตักรรมกำรเกษตรมำปรับใช้เพือ่ลดต้นทุน	เพิม่คณุภำพและเพิม่

ผลผลิตสู่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดล�ำพูน

	 7.5			ประสำนมหำวทิยำลยักำรกฬีำแห่งชำต	ิวทิยำเขตเชยีงใหม่ในกำรสนบัสนนุ 

องค ์ควำมรู ้ด ้ำนวิชำกำรและแนวทำงในกำรจัดตั้ งโรงเรียนกีฬำจังหวัดล�ำพูน	 

เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้เกิดควำมเสมภำคและสนองควำมต้องกำรของเยำวชน 

ที่มีควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 39



ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

ยทุธศำสตรท์ี่

1
กำรพัฒนำเศรษฐกิจบนศักยภำพ 3 ด้ำน
อุตสำหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มำตรฐำน
สำกล โดยแนวคิดควำมย่ังยืนและเป็นมิตรต่อส่ิง

ยทุธศำสตรท์ี่

2
กำรพฒันำคณุภำพชวีติและชมุชนท้องถิน่ให้เข้มแขง็  
บนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท ้องถิ่น 
และควำมยั่งยืนเชิงนิเวศ

ยทุธศำสตรท์ี่

3
กำรพัฒนำผังเมืองและโครงสร ้ำงพื้นฐำน 
เชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับกำรพัฒนำเมือง 
ในอนำคต







ยทุธศำสตรท์ี่

1
กำรพัฒนำเศรษฐกิจบนศักยภำพ 3 ด้ำน  
อุตสำหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มำตรฐำนสำกล  

โดยแนวคิดควำมยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



โครงกำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำที่ได้รับ
กำรขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI)

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพฒันำเศรษฐกิจบนศกัยภำพ 3 ด้ำน อตุสำหกรรม เกษตร วฒันธรรม ได้มำตรฐำน

สำกล โดยแนวคิดควำมยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรท่ีด�ำเนินกำรในปีงบประมำณ  2564
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โครงกำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำท่ีได้รับกำรขึ้นทะเบียนสินค้ำส่ิงบ่งช้ีทำง
ภูมิศำสตร์ไทย ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน  ประจ�ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564
	 โครงกำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์	(GI	)	ล�ำไยเบี้ยวเขียวล�ำพูน	

ก่อให้เกิดกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรที่ท�ำกำรปลูกล�ำไยเบี้ยวเขียว	 

ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำเศรษฐกิจในชุมชน	ให้ล�ำไยเบี้ยวเขียว		ซึ่งนอกเหนือจำกจะ

เป็นกำรเพ่ิมมลูค่ำเศรษฐกจิในชมุชน	ให้ล�ำไยเบีย้วเขยีวของเกษตรกรมคีณุภำพ	และได้มำตรฐำน

กำรผลติตำมระเบยีบกรมทรพัย์สนิทำงปัญญำ		ว่ำด้วยกำรอนุญำตใช้ตรำสญัลกัษณ์ส่ิงบ่งชีท้ำง

ภมูศิำสตร์ไทย	พ.ศ.	2551		ก�ำหนดไว้แล้ว		ยงัเป็นกำรยกระดบัล�ำไยเบ้ียวเขียวให้กลำยเป็นสนิค้ำ

สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์	(GI)		ของจังหวัดล�ำพูน

	 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน		ได้ส่งเสริมสินค้ำทุนทำงวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น 
จนได้รับกำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์(Geo		Geographical		Indications-GI)		   
ตำมพระรำชบัญญัติสิ่งบ ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์	พ.ศ.	2546		กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ	 
กระทรวงพำณิชย์	จ�ำนวนทัง้	3	รำยกำร	ได้แก่		ผ้ำไหมยกดอกล�ำพนู		ล�ำไยอบแห้งสทีองล�ำพนู		 
และล�ำไยเบี้ยวเขียวล�ำพูน		ซ่ึงกำรข้ึนทะเบียน	GI	ของสินค้ำประเภทต่ำง	ๆ 	เพื่อคุ้มครอง 
สิทธิปัญญำท้องถ่ิน	คุ้มครองผู้บริโภค	ป้องกันกำรแอบอ้ำง		แสดงให้ผู้ซ้ือหรือผู้บริโภค 
ได้ทรำบถงึแหล่งทีม่ำของสนิค้ำ		เป็นเครือ่งมอืทำงกำรตลำดและเพิม่มลูค่ำสนิค้ำ	ส่งเสรมิ 
พัฒนำคุณภำพสินค้ำที่ผลิต		รวมถึงเป็นเครื่องมือในกำรก�ำหนดมำตรฐำนของสินค้ำ 
แต่ละชนิด		โดยจะต้องมีกำรด�ำเนินกำรประกำศแต่งตั้งคณะท�ำงำนระบบควบคุมภำยใน		
(Internal	Control)		สนิค้ำสิง่บ่งช้ีทำงภมิูศำสตร์	(GI)		เพือ่ท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบและควบคมุ
มำตรฐำนทัง้กระบวนกำรผลติในระดบัผูผ้ลติและในระดบัจังหวดัให้เป็นไปตำมคูม่อืปฏบิตังิำน
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กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและ 
ชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรำกฐำน 

ทุนทำงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
และควำมยั่งยืนเชิงนิเวศ

2
ยุทธศำสตร์ที่



โครงกำรท่ีด�ำเนินกำรในปีงบประมำณ  2564
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นและควำมยั่งยืนเชิงนิเวศ 

ล�าดับที่ โครงการ

1 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

2
โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำทัศนะศึกษำดูงำนของคณะผู้บริหำร	สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	

ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

3 โครงกำรฝึกอบรม	สัมมนำ	ศึกษำดูงำนและพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

4 โครงกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

5 โครงกำรประสำนและจัดท�ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล�ำพูน

6
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	ป่ำป๋วย	

อ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง	จังหวัดล�ำพูน

7 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนนำทรำยวิทยำคม	อ�ำเภอลี้	จังหวัดล�ำพูน

8 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนบ้ำนป่ำแป๋	อ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง	จังหวัดล�ำพูน

9 โครงกำรสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศกึษำ	วทิยำลัยเทคโนโลย	ีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัล�ำพูน

10 โครงกำรโรงเรียนพอเพียงของสถำนศึกษำในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

11 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำและกำรให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน

12 ค่ำจ้ำงจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่น	“ประวัติศำสตร์นครหริภุญชัย”
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน48



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 49



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน50



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 51





กำรพัฒนำผังเมืองและ 
โครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมกลุ่มจังหวัด 

เพื่อรองรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต

3
ยุทธศำสตร์ที่



ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับกำรพัฒนำ 

เมือง ในอนำคต

ที่ โครงกำร

1 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบำยน�้ำ	สำยทำงเลียบล�ำเหมือง

จ่ำแส้	ต�ำบลในเมือง	เชื่อมต�ำบลเหมืองง่ำ	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน

2 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรำงระบำยน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำยทำง	ลพ.ถ.13001	บริเวณ 

บ้ำนสิงห์เคิ่ง	หมู่ที่	6,	บ้ำนร่องส้ำว	หมู่ที่	7	ต�ำบลบ้ำนกลำง	เชื่อมถนน	ทล.11	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน

3 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำยทำงบ้ำนคอกวัว	หมู่ที่	16	ต�ำบลมะเขือแจ้	เชื่อมถนน	ทล.1147	ล�ำพูน	-	

บ้ำนธิ	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน

4 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำยทำง	ซอย	1	บ้ำนสันมะกรูด	หมู่ท่ี	2	ต�ำบลบ้ำนแป้น	(ทต.ท่ำเชียงทอง)	 

เชื่อมบ้ำนเส้ง	หมู่ที่	7	ต�ำบลบ้ำนแป้น	(ทต.บ้ำนแป้น)	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน

5 ก ่อสร ้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	 สำยทำงบ้ำนใหม่สันมะนะ	 หมู ่ ท่ี 	 8	 บ ้ำนพันตำเกิน	 หมู ่ที่ 	 5	 

ต�ำบลต้นธง	เชื่อมบ้ำนป่ำยำง	หมู่ที่	8	ต�ำบลริมปิง	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน

6 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำยทำงบ้ำนป่ำคำ	หมู่ที่	1	ต�ำบลดงด�ำ	เชื่อมบ้ำนแม่หว่ำงห้วยริน	หมู่ที่	10	

ต�ำบลนำทรำย	อ�ำเภอลี้	จังหวัดล�ำพูน

7 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำยทำง	ทล.3008	เชื่อมบ้ำนวังดินใหม่	หมู ่ ท่ี	14	ต�ำบลล้ี	อ�ำเภอลี	้ 

จังหวัดล�ำพูน

8 ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลท์คอนกรีต	สำยทำงบ้ำนป่ำจ้ี	หมู่ท่ี	3	ต�ำบลป่ำไผ่	เชื่อม	(ทต.วังดิน)	ต�ำบลลี	้ 

อ�ำเภอลี้	จังหวัดล�ำพูน

9 ก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัลท์คอนกรีตสำยทำงสวนส้ม	บ้ำนใหม่ศิวิไล	หมู ่ที่	12	(ทต.ลี้)	เชื่อมถนน 

สำยบ้ำนจัดสรรคอกช้ำง	หมู่ที่	8	(ทต.ป่ำไผ่)	ต�ำบลป่ำไผ่	อ�ำเภอลี้	จังหวัดล�ำพูน

10 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำยทำง	ทล.1184	เช่ือมบ้ำนหนองป่ำตึง	หมู่ที่	2	ต�ำบลทุ่งหัวช้ำง	อ�ำเภอ

ทุ่งหัวช้ำง	จังหวัดล�ำพูน

11 ก่อสร ้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร ้อมก�ำแพงกันดิน	 สำยบ้ำนสะปุ ๋ง	 หมู ่ ท่ี 	 3	 ต�ำบลม่วงน ้อย	 

เชื่อมบ้ำนฉำงข้ำวน้อยเหนือ	หมู่ที่	3	ต�ำบลป่ำซำง	อ�ำเภอป่ำซำง	จังหวัดล�ำพูน

12 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำยทำงบ้ำนป่ำสีเสียด	หมู่ที่	8	ต�ำบลท่ำตุ้ม	(ถนนเลียบล�ำเหมืองทรำยแดง)	

เชื่อมต�ำบลบ้ำนเรือน	อ�ำเภอป่ำซำง	จังหวัดล�ำพูน

โครงกำรที่ด�ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2564
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ที่ โครงกำร

13 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำยทำงบ้ำนหนองเงือก	หมู่ที่	5	ต�ำบลแม่แรง	เชื่อมบ้ำนป่ำหมุ้น	หมู่ที่	7	 

ต�ำบลมะกอก	อ�ำเภอป่ำซำง	จังหวัดล�ำพูน	

14 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำยทำง	ทล.3003	เชื่อมบ้ำนห้วยแทง	หมู่ที่	5,	บ้ำนทุ่งม่ำน	

หมู่ที่	4	ต�ำบลป่ำพลู	อ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง	จังหวัดล�ำพูน

15 ก่อสร ้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	 สำยทำงบ้ำนหนองเจริญ	 โครงกำรในพระรำชด�ำริฯ	 หมู ่ที่ 	 6	 

ต�ำบลหนองปลำสะวำย	อ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง	จังหวัดล�ำพูน	เชื่อมต�ำบลแม่สอย	อ�ำเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่	

16 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำยทำงบ้ำนท่ำหลุก	หมู่ที่	4	ต�ำบลหนองล่อง	อ�ำเภอ

เวียงหนองล่อง	เชื่อมบ้ำนหนองเขียด	หมู่ที่	4	ต�ำบลหนองปลำสะวำย	อ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง	จังหวัดล�ำพูน	

17 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำยทำงบ้ำนสันปูเลย	หมู่ที่	2	ต�ำบลศรีเตี้ย	เชื่อมบ้ำนปำกล้อง	หมู่ที่	8	 

ต�ำบลหนองปลำสะวำย	อ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง	จังหวัดล�ำพูน

18 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำยทำงบ้ำนกองหล่ม	บ้ำนห้วยปันจ๊อย	หมู ่ที่	2	ต�ำบลหนองยวง	 

เชื่อมบ้ำนเหล่ำปงเสือ	หมู่ที่	2	ต�ำบลวังผำง	อ�ำเภอเวียงหนองล่อง	จังหวัดล�ำพูน

19 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำยทำงบ้ำนจ�ำตำเหิน	หมู่ท่ี	5	(ทต.ทำสบชัย)	เชื่อมบ้ำนดอนชัย	หมู่ที่	8	 

(ทต.ทำสบเส้ำ)	อ�ำเภอแม่ทำ	จังหวัดล�ำพูน

20 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำยทำงบ้ำนทำป่ำสัก	หมู่ที่	2	ต�ำบลทำปลำดุก	อ�ำเภอแม่ทำ	จังหวัดล�ำพูน	

เชื่อมสำยทำง	ทล.2031	ต�ำบลแม่ทำ	อ�ำเภอแม่ออน	จังหวัดเชียงใหม่

21 ก่อสร้ำงรำงระบำยน�ำ้คอนกรีตเสรมิเหลก็	เลยีบสำยทำง	ลพ.ถ.10005	บ้ำนม้ำ	-	ร่องส้ำว	บรเิวณซุม้ประตบู้ำนม้ำ	 

ต�ำบลศรีบัวบำน	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน	(ถนนถ่ำยโอนฯ)

22 ก่อสร้ำงรำงระบำยน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ถนน	ลพ.ถ.10020	สำยบ้ำนสันห้ำงเสือ	–	เวียงหนองล่อง	บริเวณ 

บ้ำนห้วยอ้อ	หมู่ที่	2	ต�ำบลน�้ำดิบ	อ�ำเภอป่ำซำง	จังหวัดล�ำพูน	(ถนนถ่ำยโอนฯ)

23 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(Over	Lay)	สำยทำงบ้ำนริมเหมืองเหนือ	หมู่ท่ี	6	 

ต�ำบลหนองช้ำงคืน	เชื่อมบ้ำนหลุก	หมู่ที่	8	ต�ำบลเหมืองง่ำ	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน

24 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(Over	Lay)	สำยทำงบ้ำนหนองเส้ง	หมู ่ท่ี	3	 

ต�ำบลในเมือง	เชื่อมบ้ำนหนองมูล	หมู่ที่	4	ต�ำบลประตูป่ำ	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน

25 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(Over	Lay)	สำยทำงบ้ำนกู่เส้ำ	หมู่ที่	2	ต�ำบลเหมืองจี	้

เชื่อมบ้ำนกอลุง	หมู่ที่	3	ต�ำบลหนองหนำม	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับกำรพัฒนำ 

เมือง ในอนำคต
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ที่ โครงกำร

26 ปรับปรุงซ ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	 (Over	 Lay)	 สำยทำง	 ลพ.ถ	 10004	 

บ้ำนสะแล่ง	-	บ้ำนศรีบัวบำน	บริเวณบ้ำนม้ำ	หมู่ที่	6	ต�ำบลศรีบัวบำน	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน	 

(ถนนถ่ำยโอนฯ)

27 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(Over	Lay)	สำยทำงแยกวัดศรีปิงชัย	(ทุ่งป่ำแก)	 

หมู่ที่	1	ต�ำบลริมปิง	เชื่อม	บ้ำนวังมุย	หมู่ที่	1	ต�ำบลประตูป่ำ	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน

28 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(Over	Lay)	สำยทำงบ้ำนบูชำ	หมู่ที่	5,	บ้ำนม่วง	 

หมู่ที่	8	ต�ำบลบ้ำนแป้น	(ทต.บ้ำนแป้น)	เชื่อมบ้ำนป่ำซำงน้อย	หมู่ที่	1	ต�ำบลบ้ำนแป้น	(ทต.ท่ำเชียงทอง)	 

อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน

29 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(Over	Lay)	สำยทำงบ้ำนท่ำต้นงิ้ว	หมู ่ที่	2	 

ต�ำบลปำกบ่อง	เชื่อมบ้ำนล้อง	หมู่ที่	2	ต�ำบลป่ำซำง	อ�ำเภอป่ำซำง	จังหวัดล�ำพูน

30 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(Over	Lay)	สำยทำงบ้ำนเจดีย์ขำว	หมู่ที่		5	 

ต�ำบลริมปิง	เชื่อมบ้ำนต้นแงะ	หมู่ที่	9	ต�ำบลประตูป่ำ	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน

31 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(Over	Lay)		สำยทำงบ้ำนเหมืองจี้ใหม่	หมู่ที่	8	 

ต�ำบลเหมืองจี้	เชื่อมบ้ำนแป้น	หมู่ที่	6	ต�ำบลบ้ำนแป้น	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน

32 ปรบัปรงุซ่อมแซมเสริมผวิจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรตี	(Over	Lay)		สำยทำงบ้ำนตนีดอย		หมูท่ี	่2	ต�ำบลมะกอก	

อ�ำเภอป่ำซำง	เชื่อมบ้ำนไร่อ้อย	หมู่ที่	5	ต�ำบลเหมืองจี้	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน

34 ซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(โดยวิธี	PAVEMENT	IN	-	PLACE	RECYCLING)	 

สำยทำงบ้ำนน�ำ้ดบิเหนอื	ซอย	1	วดัโบสถ์	หมูท่ี	่17	ต�ำบลน�ำ้ดบิ	เชือ่มต�ำบลนครเจดย์ี	อ�ำเภอป่ำซำง	จงัหวัดล�ำพนู

35 ซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(โดยวิธี	PAVEMENT	IN	-	PLACE	RECYCLING)	 

สำยทำงบ้ำนใหม่ป่ำฝำง	หมู่ที่	15	ต�ำบลน�้ำดิบ	เชื่อมต�ำบลท่ำตุ้ม	อ�ำเภอป่ำซำง	จังหวัดล�ำพูน

36 ปรบัปรงุซ่อมแซมเสริมผวิจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(Over	Lay)	สำยทำงบ้ำนเหล่ำพระเจ้ำตำเขยีว	หมู่ที	่2	
ต�ำบลบ้ำนเรือน	เชื่อมบ้ำนดอนตอง	หมู่ที่	4	ต�ำบลแม่แรง	อ�ำเภอป่ำซำง	จังหวัดล�ำพูน		

37 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(Over	Lay)	สำยทำง	ทล.	1184	เชื่อมบ้ำนสัญชัย	 
หมู่ที่	7	ต�ำบลทุ่งหัวช้ำง	อ�ำเภอทุ่งหัวช้ำง	จังหวัดล�ำพูน

38 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(Over	Lay)		สำยทำง	ทล.1227	เชื่อมบ้ำนหนองเกี๋ยง	
หมู่ที่	18,	บ้ำนหนองบอน	หมู่ที่	11	ต�ำบลนำทรำย	อ�ำเภอลี้	จังหวัดล�ำพูน

39 ปรบัปรงุซ่อมแซมเสรมิผวิจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรตี	(Over	Lay)		สำยทำงบ้ำนทุง่ปูแ่ดง	หมูท่ี	่13	ต�ำบลเหล่ำยำว	
เชื่อมบ้ำนหนองปลำสะวำย	หมู่ที่	2	ต�ำบลหนองปลำสะวำย	อ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง	จังหวัดล�ำพูน

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับกำรพัฒนำ 

เมือง ในอนำคต
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ที่ โครงกำร

40 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(Over	Lay)	สำยทำงบ้ำนท่ำช้ำง	หมู ่ที่ 	6	 
ต�ำบลหนองล่อง	อ�ำเภอเวียงหนองล่อง	เชื่อมบ้ำนศรีเตี้ย	หมู่ที่	3	ต�ำบลศรีเตี้ย	อ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง	จังหวัดล�ำพูน

41 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(Over	Lay)	สำยทำงบ้ำนน�้ำเพอะพะ	
หมูท่ี	่10	ต�ำบลบ้ำนโฮ่ง	(อบต.เวยีงกำนต์)	เชือ่ม	ทต.บ้ำนโฮ่ง	และ	อบต.เหล่ำยำว	อ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง	จังหวดัล�ำพนู

42 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(Over	Lay)		สำยทำงบ้ำนป่ำป๋วย	หมู่ที่	3	 
เชื่อมถนน	ลพ.3004	ต�ำบลบ้ำนโฮ่ง	อ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง	จังหวัดล�ำพูน

43 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(Over	Lay)	สำยทำงบ้ำนหนองยำงฟ้ำ	หมู่ท่ี	5	ต�ำบล
ทำทุ่งหลวง	เชื่อมบ้ำนร้องเรือ	หมู่ที่	6	ต�ำบลทำสบเส้ำ	อ�ำเภอแม่ทำ	จังหวัดล�ำพูน

44 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	(Over	Lay)	สำยทำงบ้ำนธิ	-	ดอยเวียง	 
ต�ำบลบ้ำนธิ	เชื่อมบ้ำนห้วยยำบ	อ�ำเภอบ้ำนธิ	เชื่อมต�ำบลมะเขือแจ้	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน

45 ซ่อมสร้ำงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็	สำยทำง	ลพ.ถ.10007	สำยบ้ำนสันป่ำเหยีง	-	บ้ำนสันมะนะ	ต�ำบลมะเขอืแจ้	
อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน	(ถนนถ่ำยโอนฯ)

46 ปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมผิวจรำจรแบบพำรำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	(OVER	LAY)			สำยทำง	ลพ.ถ.10011	
สำยแยก	ทล.116	-	บ้ำนถ�้ำหนองหนำม	บ้ำนใหม่ร่องแกลบ	หมู่ที่	17	ต�ำบลป่ำสัก	เชื่อมบ้ำนหนองหนำม	 
หมู่ที่	3	ต�ำบลหนองหนำม	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน	(ถนนถ่ำยโอนฯ)

47 ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงผวิจรำจรแบบพำรำแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี	สำยทำง	ลพ.ถ.10044	สำยทำงเลยีบคันคลอง
ชลประทำน	(สำย	7	R)	ต�ำบลห้วยยำบ	เชื่อมต�ำบลบ้ำนธิ	อ�ำเภอบ้ำนธิ	จังหวัดล�ำพูน	(ถนนถ่ำยโอนฯ)

48 ก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ้ำนป่ำเส้ำ	หมู ่ที่	9	เชื่อมบ้ำนชัยสถำน	หมู ่ที่	10	ต�ำบลอุโมงค์	 
อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน

49 ก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ้ำนป่ำลำน	หมู่ท่ี	6	เช่ือมบ้ำนป่ำเหว	หมู่ท่ี	5	ต�ำบลอุโมงค์	อ�ำเภอเมือง
ล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน

50 ก่อสร้ำงคลองส่งน�ำ้คอนกรตีเสริมเหลก็ล�ำเหมอืงศรป้ีำน	หมูท่ี	่11	บ้ำนแพะรมิน�ำ้	ต�ำบลทำขมุเงนิ	อ�ำเภอแม่ทำ	
จังหวัดล�ำพูน

51 ก่อสร้ำงคลองส่งน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝำยทุ ่งหน้ำบ้ำน	หมู ่ ท่ี	4	บ้ำนห้วยงูสิงห์	ต�ำบลตะเคียนปม	 
อ�ำเภอทุ่งหัวข้ำง	จังหวัดล�ำพูน

52 ก่อสร้ำงคลองส่งน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝำยทุ่งโฮ่ง	หมู่ท่ี	9	บ้ำนหนองหลัก	ต�ำบลตะเคียนปม	อ�ำเภอทุ่งหัวช้ำง	
จังหวัดล�ำพูน

53 ก่อสร้ำงคลองส่งน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝำยห้วยห้ำง	หมู่ที่	7	ต�ำบลตะเคียนปม	อ�ำเภอทุ่งหัวช้ำง	จังหวัดล�ำพูน

54 ก่อสร้ำงคลองส่งน�ำ้คอนกรตีเสรมิเหลก็บริเวณบ้ำนดงเหนือ	หมูท่ี่	8	ต�ำบลวงัผำง	อ�ำเภอเวยีงหนองล่อง	จังหวัดล�ำพนู	

55 ขุดลอกล�ำน�้ำสำร	บริเวณฝำยมหำโชค	บ้ำนป่ำตึงงำม	หมู่ที่	3	ต�ำบลป่ำสัก	อ�ำเภอเมืองล�ำพูน	จังหวัดล�ำพูน

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับกำรพัฒนำ 

เมือง ในอนำคต
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ผลงำนโดดเด่น
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน 

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน		ได้ด�ำเนินกำรจัดซ้ือวัคซีน 

ป้องกนัโรคโควดิ-19	Moderna	ส�ำหรบัฉดีให้แก่ประชำชนกลุ่มเปรำะบำง 

และกลุม่อืน่	ๆ 	โดยไม่คดิมลูค่ำของสภำกำชำดไทย		จ�ำนวน		10,000		โดส		 

ในรำคำโดสละ		1,100		บำท		งบประมำณทั้งสิ้น		11,000,000	บำท		 

(สิบเอ็ดล ้ำนบำทถ้วน)	 	 โดยองค์กำรบริหำรส ่วนจังหวัดล�ำพูน 

ได้บูรณำกำรควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง		ร่วมด�ำเนินกำร 

ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19		องค์กำร 

บริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน		จัดท�ำ	Application	ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน 

และประชำสัมพันธ์รวบรวมข้อมูลจำกระบบลงทะเบียนเกี่ยวกับ

กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19		Moderna	โดยเปิดให้ลงทะเบียน 

ผ่ำน	Application	“คลกิภูม	ิ+	พลสั		ผูม้สีทิธ์ิรบัวัคซนี	จ�ำนวน		5,000	คน

โครงกำรจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ส�ำหรับฉีดให้แก่
ประชำชนกลุ่มเปรำะบำงและกลุ่มอื่นโดยไม่คิดมูลค่ำ
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โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันและควบคุมโรคต่ำง ๆ   รวมถึง
กำรเตรียมควำมพร้อมกำรรับมือโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชำชน 

สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบติดตั้งพื้นในกำรปฏิบัติงำน
ให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน จ�ำนวน 594 เครื่อง  

ให้แก่ อสม.  จ�ำนวน  577  หมู่บ้ำนและ 17 ชุมชนในจังหวัดล�ำพูน

	 ปัจจบุนัจงัหวดัล�ำพนู	มเีครอืข่ำยอำสำสมคัรสำธำรณสุข
ประจ�ำหมู ่บ้ำน	จ�ำนวน	10,880		คน	ครอบคลุมกำรท�ำงำน 
ในพื้นที่	8	อ�ำเภอ		ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ		อสม.	ได้ให้ควำมร่วมมือ
และมบีทบำทในด้ำนกำรสร้ำงสขุภำพกำรป้องกนัโรคให้กบัชมุชน 
ในจังหวัดล�ำพูนเป็นอย่ำงดี		ประกอบกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
ในกำรด�ำเนนิตำมมำตรกำรป้องกนั	และลดควำมเส่ียงในกำรแพร่
ระบำดของโรคตดิต่อเช้ือไวรสัโคโรนำ	2019	โดยด�ำเนินกำรค้นหำ
และเฝ้ำระวังคนพ้ืนที่หมู่บ้ำน		จ�ำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยในกำร 
คัดกรองเบื้องต้นให้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุขจังหวัดล�ำพูน		
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูนได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญและ 
ในฐำนะคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดล�ำพูน	ได้มอบหมำยให้
ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล�ำพูนขอรับกำรสนับสนุนเครื่องวัด
อุณหภูมิแบบตั้งพื้นในกำรปฏิบัติงำนให้อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ�ำหมู ่บ้ำน		จ�ำนวน		594		เคร่ือง	จำกองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัดล�ำพูน	ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรโรคติดต่อ
จังหวัดล�ำพูน		ครั้งที่		14/2564		วันที่		24		มีนำคม		2564	 
ซึง่จ�ำเป็นต้องรวมพลงักนัด�ำเนนิกำรหลำยๆมำตรกำรทกุรปูแบบ 
ในกำรเฝ้ำระวัง	และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019		 
และกระตุ้นเตือนให้เกิดกำรตระหนักของประชำชนในพื้นที
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กำรด�ำเนินกำรป้องกัน ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ 
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดล�ำพูน

 1. อุดหนุนโครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรตรวจวินิจฉัยทำงอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริม 

กำรป้องกันโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  (COVID-19)  โรงพยำบำลล�ำพูน

	 โรงพยำบำลล� ำพูน ได ้
ด�ำเนินกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติ
กำรอณูชีวโมเลกุลให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรควบคุมโรคติดเช้ือ
ของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย	์	
ตัง้แต่วนัที	่19	เมษำยน		2564	และ
ส�ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัล�ำพนู
ได้ใช้เงินบ�ำรุงบริจำคโรงพยำบำล
ล�ำพูนร่วมสมทบส�ำหรับกำรจัดซื้อ 
น�้ำยำตรวจ	COVID-19	จ�ำนวน	
200	 ชุดๆ	 ละ	 850	บำท	 เป ็น
จ�ำนวนเงิน		170,000	บำท		และ
ขอรับเงินอุดหนุนจำกองค ์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน		รวม
เป็นเงิน		4,183,000	บำท		ส�ำหรับ
จัดซื้อเครื่องมือในห้องปฏิบัติกำร 

เป็นเงิน		3,775,000	บำท		และ

จัดซื้อชุดน�้ำยำตรวจ	COVID-19		

จ�ำนวน		480		ชุดๆละ	850	บำท		

เป็นเงิน		408,000	บำท

	 กำรรำยงำนผลกำรตรวจหำ	Covid-19	สำมำรถรำยงำนได้ภำยใน	4	ชัว่โมง	ท�ำให้เจ้ำหน้ำทีส่ำมำรถออกควบคุม 
ผู ้ป ่วยให้มำรับกำรรักษำได้อย่ำงรวดเร็ว	ควบคุมกำรแพร่กระจำยเชื้อสู ่ชุมชน	ผู ้ปฏิบัติงำนมีควำมปลอดภัย 
ระบบกำรรำยงำนจะรำยงำนทัง้ระบบ	CO-LAB-2	ระบบ	E-mail	address		ระบบรำยงำนค่ำวกิฤตกรณพีบผลบวกทนัที
	 ห้องปฏบิตักิำรโควดิ-19	ด�ำเนนิกำรตรวจตัวอย่ำงผู้ป่วยต้ังแต่วันที	่	3		พฤษภำคม		2564	ถงึวนัที	่	30		มิถนุำยน		
2564		ตรวจไปทั้งสิ้น		8,181	รำย		พบเชื้อจ�ำนวน		21		รำย		โดยแยกเป็นกลุ่มดังนี้
1.	ประชำชนที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค	ได้รับกำรตรวจหำเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019		(Covid-19)			 จ�ำนวน				1,061	รำย
2.		ประชำชนกลุ่มเสี่ยง		(High	risk)	ได้รับกำรตรวจหำเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019		(Covid-19)	ดังนี้
	 2.1		กลุ่มสถำนประกอบกำร		ได้รับกำรตรวจหำเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019		(Covid-19)		 จ�ำนวน							254	รำย
	 2.2		ชุมชนต่ำงๆ		ได้รับกำรตรวจหำเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019		(Covid-19)		 	 จ�ำนวน				1,507	รำย
	 2.3		เรือนจ�ำ		ได้รับกำรตรวจหำเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019		(Covid-19)		 	 	 จ�ำนวน				1,968	รำย
			 2.4		แรงงำนต่ำงด้ำว		ได้รับกำรตรวจหำเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019		(Covid-19)		 	 จ�ำนวน							356	รำย
3.		ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เสี่ยงติดเชื้อ	ได้รับกำรตรวจหำเชื้อไวรัสโรนำ	2019		(Covid-19)		 	 จ�ำนวน							252	รำย
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 2.สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคและกำรฉีดพ่นยำฆ่ำเชื้อโรค  โดยมีหน่วยงำนรำชกำร

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดล�ำพูน  ขอรับกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และขอควำม

อนุเครำะห์กำรฉีดพ่นยำฆ่ำเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  ดังนี้
	 1.		องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหนองหนำม	ขอควำมอนุเครำะห์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคดังนี้

				 	 1)		เครื่องพ่นยำเคมีชนิดละอองฝอย	(ULV	ระบบไฟฟ้ำ)			 จ�ำนวน						1	ตัว

	 	 2)		น�้ำยำฆ่ำเชื้อ	ขนำดควำมจุแกลลอน	30	ลิตร			 	 จ�ำนวน						2	ถัง

	 	 3)		เจลแอลกฮอล์		 	 	 	 	 จ�ำนวน				50	ลิตร

	 	 4)		ชุดป้องกัน		 	 	 	 	 	 จ�ำนวน				10	ชุด

	 	 5)		ถุงมือยำงแบบใช้แล้วทิ้ง	 	 	 	 จ�ำนวน		300	คู่

	 2.		องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลห้วยยำบ		ขอยืมเครื่องพ่นยำสำรเคมีชนิดฝอยละออง	ULV

	 3.		องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลเหล่ำยำว		ขอควำมอนุเครำะห์น�้ำยำฆ่ำเชื้อ

	 4.		ต�ำรวจภูธรจังหวัดล�ำพูน		ขอควำมอนุเครำะห์สนับสนุนกำรฉีดยำฆ่ำเชื้อ	

	 5.		โรงเรียนบ้ำนป่ำป๋วย		สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	ขอควำมอนุเครำะห์กำรฉีดยำฆ่ำเชื้อ

อำคำรเรียนและสถำนที่ภำยในโรงเรียน		และเจลแอลกฮอล์	เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ 

เชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	ในโรงเรียน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน68



 3. ด�ำเนินกำรจัดตั้ง  จัดสถำนที่เป็นศูนย์กักกันผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
	 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	โรงพยำบำลสนำมแห่งที่		2		ณ	หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน		

เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	ในพ้ืนท่ีจังหวัดล�ำพูน		โดยมีกำรปรับปรุงสถำนท่ี		ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก		 

เพื่อให้เหมำะสมกับกำรผ่อนคลำยของผู้ป่วย
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	 เป็นกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินให้เป็น 
ระบบดิจิทัล		กล่ำวคือให้ระบบสำรสนเทศเข้ำมำม ี
ส่วนร่วมในทกุๆ	กระบวนกำรของกำรแพทย์ฉกุเฉนิตัง้แต่ 
กำรรับแจ้งเหตุ		กำรสั่งกำร		กำรออกปฏิบั ติกำร 
กำรให้ค�ำแนะน�ำ		กำรดแูลตลอดจนถึงน�ำส่งโรงพยำบำล 
ปลำยทำงโดยประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงบริกำร 
ได้อย่ำงเท่ำเทยีมกนัผ่ำนกำรแจ้งเหตผุ่ำน		หมำยเลข		1669
	 จำกกำรด�ำเนนิทีผ่่ำนมำพบปัญหำด้ำนกำรแจ้ง
พิกัดเหตุฉุกเฉินจำกผู้แจ้งเหตุ	หน่วยปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 
ในพ้ืนทีใ่ช้เวลำเดนิทำงถงึเหตลุ่ำช้ำ		แจ้งเหตอุธบิำยอำกำร
ผู้ป่วยไม่ได้		รวมทั้งเมื่อถึงข้ันตอนกำรประเมินอำกำร 
ผู ้ป ่วย		ผู ้ปฏิบัติกำรฉุกเฉินประเมินอำกำรผู ้ป ่วย 
ไม่ถูกต้องเกิดปัญหำในกำรประสำนงำนเตรียมรับผู้ป่วย 
ได้อย่ำงเหมำะสม		เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว			องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูนได้บูรณำกำรกำรท�ำงำน 
ร่วมกับสถำบนักำรแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชำต	ิส�ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัล�ำพนู	โรงพยำบำลล�ำพนู	และหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง 
ได้พัฒนำระบบสื่อสำรสำรสนเทศ	กำรแพทย์ฉุกเฉินให้เป็น		“ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัล”		คือจำกเดิมที่สำมำรถ 
แจ้งเหตุด้วยเสียงเท่ำนั้น		พัฒนำให้เป็นระบบข้อมูลดิจิทัลที่สำมำรถแจ้งเหตุแบบ	Total	Conversation	ที่รองรับ 
กำรสือ่สำรผ่ำน	ข้อควำมเสียง		ภำพ		และภำพเคลือ่นไหว		เพือ่ให้ทกุคนเข้ำถงึได้		โดยรองรบักำรแจ้งเหตผุ่ำนกำรส่ือสำร
ด้วยภำพเคลือ่นไหว		เพือ่รำยงำนสถำนกำรณ์และอำกำรของฝ่ังผู้แจ้งเหตุ	รองรับกำรสือ่สำรผ่ำนวดีีโอร่วมกบัล่ำมภำษำ
มือส�ำหรบัผูพ้กิำรทำงกำรได้ยนิหรอืล่ำมภำษำต่ำงประเทศเพือ่สือ่สำรกบัชำวต่ำงชำต	ิพร้อมทัง้รองรบักำรรบัข้อมูลและ
ระบุต�ำแหน่งของผู้แจ้งเหตุเพื่อให้เข้ำถึงสถำนที่เกิดเหตุได้อย่ำงรวดเร็ว	

ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน D1669
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	 ส ่วนในฝั ่งศูนย์รับแจ้งเหตุสำมำรถตรวจสอบและติดตำมข้อมูลภำพรวม 
กำรโทรแจ้งเหตใุนหลำกหลำยมติจิำกแผงควบคมุและสัง่กำร	(CIS		Dashboard)		เพือ่ช่วยให้ 
กำรเข้ำช่วยเหลือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพรวมถึงระบบอ�ำนวยกำรตรงทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน		
(Emergency		Medical	Direction)		เป็นระบบท่ีช่วยให้แพทย์อ�ำนวยกำรปฏบิติักำรฉกุเฉนิ		
(พอป.)	สำมำรถสัง่กำรรกัษำและวดีโีอคอลด้วยมอืถอืหรอืแทบ็เลต็ไปยงัรถฉกุเฉนิท่ีมีระบบ
สัญญำณชีพทำงไกล					
	 1.	พร้อมกบัระบบกำรเชือ่มต่อข้อมลูผู้ป่วยทีส่�ำคญั		ได้แก่		ระบบฐำนข้อมลู		ITEMS		
ระบบทะเบียนรำษฎร์				
	 2.	ผ่ำนระบบคลำวด์ที่มีควำมปลอดภัยสูง		พร้อมสำมำรถสื่อสำรกับโรงพยำบำล		
หรือแพทย์เฉพำะทำงท�ำให้ช่วยลดควำมพิกำรและลดอัตรำกำรเสียชีวิตชองผู้ป่วยลงได้	 
โดยมีหน่วยปฏิบัติกำรแพทย์ท่ีจะติดต้ังระบบรถพยำบำล	(GPS)	ในโครงกำรพัฒนำ 
ศูนย ์รับแจ ้งเหตุและสั่งกำรฉุกเฉินกำรแพทย์เป ็นระบบดิจิทัล		จ�ำนวน	31		คัน		 
และโรงพยำบำลในจังหวัดล�ำพูน		จ�ำนวน		2		คัน
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“ไม่ท�ำ  ไม่ทน  ไม่เฉย”
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน ได้รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร 
ด�ำเนินงำน ของหน่วยงำนรัฐ (ITA) ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 โดยมี ผลกำรด�ำเนินงำนในระดับ A

	 นำยอนสุรณ์	วงศ์วรรณ	นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัล�ำพนู	เข้ำร่วมกจิกรรมพธิมีอบโล่และประกำศนยีบัตร

เชิดชูเกียรติ	หน่วยงำนที่ได้รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐ	(ITA)	ประจ�ำปี	

พ.ศ.	2564	ที่มีผลกำรด�ำเนินงำนในระดับ	A
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	 กำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใส	ในกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครฐั	(Integrity	and	Transparency	 

Assessment:	ITA)	เป็นกำรประเมินที่มีจุดมุ่งหมำยที่จะก่อให้เกิดกำรปรับปรุงพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ในหน่วยงำนภำครัฐ	โดยถือเป็นกำรประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ	ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตร	ี

ในกำรประชุมเมื่อวันท่ี	23	มกรำคม	2561	มีมติเห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและ 

เข้ำร่วมกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครฐั	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	–	2564	

โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ	 

หรือ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ช.	ก�ำหนด	
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ได้รับรำงวัลสิทธิมนุษยชน
 อบจ.ล�ำพูน ได้รับรำงวัลชมเชย องค์กรต้นแบบด้ำนสิทธิมนุษยชน ปี 2564 (Human Rights 

Awards 2021) ประเภทภำครัฐ หน่วยงำนระดับพื้นท่ีภำยในจังหวัดหรือเทียบเท่ำ นำยอนุสรณ์  

วงศ์วรรณ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูนพร้อมด้วยคณะผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร  

เข้ำร่วมพิธีประกำศรำงวัลองค์กรต้นแบบด้ำนสิทธิมนุษยชน ปี 2564 (Human Rights Awards 2021)  

ในรปูแบบออนไลน์ รูปโฉมใหม่ภำยใต้วถิ ีNew Normal ท่ีกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรภีำพ กระทรวงยุติธรรม  

จดัขึน้เพือ่เป็นเกยีรติและให้ก�ำลังใจ องค์กรท่ีได้รบัรำงวลัองค์กรต้นแบบด้ำนสิทธมินุษยชน ประจ�ำปี 2564  

โดยในครั้งน้ีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูนยินดีเป็นอย่ำงย่ิงท่ีได้รับรำงวัลชมเชย องค์กรต้นแบบ 

ด้ำนสิทธิมนุษยชน ปี 2564 (Human Rights Awards 2021) ประเภทภำครฐั หน่วยงำนระดบัพืน้ท่ีภำยใน

จังหวัดหรือเทียบเท่ำ พร้อมท่ีจะด�ำเนินงำนภำยใต้หลักกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน และเป็นต้นแบบองค์กร 

ด้ำนสิทธิมนุษยชน เพื่อท�ำงำนให้พี่น้องประชำชนชำวจังหวัดล�ำพูนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมต่อไป
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ผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภำพจังหวัดล�ำพูน 
ประจ�ำปีงบประมำณ  2564

 1. ด้ำนกำรจัดบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์ อนุมัติและด�ำเนินกำรสนับสนุนอุปกรณ์

เครื่องช่วยควำมพิกำร จ�ำนวน 486 ชิ้น จ�ำนวน 3,262,040.- บำท (สำมล้ำนสองแสนหกหมื่นสองพัน 

สี่สิบบำทถ้วน) ประกอบด้วย

ล�าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย รวม รวมจ�านวนเงิน

1 ที่นอนลม 6,000 50 300,000

2 WCปรับได้ 6,600 120 792,000

3 WCปรับนอนได้ 10,000 2 20,000

4 รถสำมล้อโยก 6,000 12 72,000

5 WC	ปรับไม่ได้ 4,400 14 61,600

6 ไม้เท้ำ	3	ปุ่ม 600 72 43,200

7 ไม้เท้ำ	1	ปุ่ม 190 36 6,840

8 ไม้ค�้ำยันอลูมิเนียม 650 3 1,950

9 Walker 700 35 24,500

10 เครื่องช่วยเดินชนิด	4	ขำ	มีล้อ 6,000 3 18,000

11 เตียงผู้ป่วยปรับได้ 15,500 68 1,054,000

12 เก้ำอี้นั่งถ่ำยแบบมีรำวจับ 2,600 24 62,400

13 เก้ำอี้นั่งถ่ำยสำมขำ 700 1 700

14 ไม้ค�้ำยันรักแร้แบบไม้ 350 1 350

15 WC	มีนั่งถ่ำย 7,000 7 49,000

16 โต๊ะคร่อมเตียง 5,000 2 10,000

17 กระโถนถ่ำยสแตนเลส 1,500 2 3,000

18 เครื่องผลิตออกซิเจน	5	ลิตร 23,000 29 667,000

19 เครื่องผลิตออกซิเจน	8	ลิตร 28,000 2 56,000

20 เครื่องsuction 6,500 3 19,500

รวมทั้งสิ้น 486 3,262,040

รวมจ�านวนเงิน 3,262,040

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน76



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 77



ล�าดับที่ อ�าเภอ ชื่ออปท.
จ�านวนผู้ขอรับ

การสนับสนุน
 จ�านวนเงิน

1 เวียงหนองล่อง ทต.หนองยวง 1 							24,700.00	

2
ทุ่งหัวช้ำง

อบต.ทุ่งหัวช้ำง 4 						119,680.00	

3 อบต.บ้ำนปวง 1 							36,600.00	

4 บ้ำนธิ อบต.ห้วยยำบ 4 						205,729.89	

5

บ้ำนโฮ่ง

ทต.บ้ำนโฮ่ง 2 							85,700.00	

6 ทต.ศรีเตี้ย 8 						278,600.00	

7 อบต.เหล่ำยำว 6 						280,840.00	

8

ป่ำซำง

ทต.ป่ำซำง 2 						100,172.53	

9 ทต.มะกอก 1 							57,000.00	

10 ทต.แม่แรง 1 							49,700.00	

11

เมือง

ทต.ต้นธง 2 						109,088.62	

12 ทต.ท่ำเชียงทอง 1 							49,992.80	

13 ทต.ริมปิง 6 						308,498.00	

14 ทม.ล�ำพูน 1 							23,242.00	

15 ทต.เวียงยอง 1 							55,000.00	

16 ทต.เหมืองง่ำ 2 							95,700.00	

17 ทต.อุโมงค์ 7 						231,400.00	

18

แม่ทำ

ทต.ทำกำศเหนือ 1 							55,000.00	

19 ทต.ทำขุมเงิน 5 						217,471.41	

20 อบต.ทำแม่ลอบ 1 							55,034.00	

21

ลี้

ทต.ก้อ 6 						289,000.00	

22 ทต.ดงด�ำ 1 							49,900.00	

23 อบต.เวียงแก้ว 1 							40,000.00	

รวม 65    2,818,049.25 

โครงกำรปรับสภำพที่อยู่อำศัยส�ำหรับคนพิกำรในปีงบประมำณ 2564 
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  21 แห่ง จ�ำนวน 65 หลัง ดังนี้
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โครงกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึง่พงิในชมุชนด้วยกระบวนกำรเพือ่นเย่ียมเพือ่น
จังหวัดล�ำพูน

	 จังหวัดล�ำพูนมีจ�ำนวนผู้สูงอำยุมำกเป็นล�ำดับท่ี	2	ของประเทศไทย	ท่ีร้อยละ	24.07	ของประชำกรท้ังหมด	 

โดยเป็นผู้สูงอำยุท่ีพิกำร	จ�ำนวน	13,838	คน	จำกคนพิกำรทุกประเภทจ�ำนวน	21,433	คน	คิดเป็นร้อยละ	64.56	 

ของคนพิกำรท้ังหมด	และมีผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง	จ�ำนวน	1,740	คน	นอกจำกนี้ยังพบว่ำผู้สูงอำยุมักท�ำร้ำยตนเอง 

ถึงแก่ชีวิตทุกปี	ตลอดจนผู้สูงอำยุถูกกระท�ำควำมรุนแรงจำกครอบครัว	โดยถูกทอดทิ้งให้อยู่ตำมล�ำพัง	ประกอบกับ

ปัญหำเศรษฐกิจในปัจจบุนั	ท�ำให้รำยได้ทีอ่ำศยัเพยีงเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยไุม่เพยีงพอในกำรประทงัชวีติ	จงึส่งผลให้ผู้สูงอำยุ 

หลำยรำยมีปัญหำด้ำนจิตใจ	และหมดก�ำลังใจ

	 สำขำสมำคมสภำผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทยประจ�ำจังหวัดล�ำพูน	จึงได้จัดท�ำโครงกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้สูงอำย ุ

ที่มีภำวะพึ่งพิงในชุมชนด้วยกระบวนกำรเพื่อนเยี่ยมเพ่ือนจังหวัดล�ำพูน	โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภำพจังหวัดล�ำพูน	เพื่อใช้ในกำรอบรมให้ควำมรู้ทักษะกำรเยี่ยมบ้ำน	กำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงจิตใจ 

แก่ผู้สูงอำยุที่เจ็บป่วยและอยู่ตำมล�ำพัง	กลุ่มติดบ้ำน	ติดเตียงและพิกำร	ให้มีก�ำลังใจจำกผู้สูงอำยุด้วยกัน	โดยให้เห็น 

คุณค่ำในตัวเองและพร้อมที่จะด�ำรงชีวิตต่อไปได้	ซึ่งด�ำเนินกำรโดยผู้สูงอำยุจิตอำสำและแกนน�ำผู้สูงอำยุ	57	แห่ง	 

ในระหว่ำงเดือน	มีนำคม	-	ธันวำคม	2564		งบประมำณ	65,250	บำท

กลุ่มเป้าหมาย  

	 1.	ผูส้งูอำยจุติอำสำชมรมผูส้งูอำยทุุก	อปท.	(57	แห่ง)		ชมรมละ	2	คน	รวม	114	คน	กรรมกำร	และอนกุรรมกำร

จำกสำขำสมำคมสภำผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทยประจ�ำจังหวัด		จ�ำนวน		16		คน		รวม		130		คน

	 2.	ผู้สูงอำยุกลุ่มติดเตียงและอยู่ในภำวะยำกล�ำบำกจ�ำนวน		ทั้งสิ้น		60	รำย	จำก	8	อ�ำเภอ	
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 ผลที่ได้รับจากการด�าเนินงาน
	 ผู้สูงอำยุจิตอำสำได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรพูดให้ก�ำลังใจ	สำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้จริง	รวมถึงได้มีโอกำส 

แลกเปลี่ยนกันหลังจำกออกไปปฏิบัติงำน	โดยท�ำให้กลุ่มเป้ำหมำยที่ลงไปเยี่ยมมีควำมพึงพอใจ	รู้สึกอบอุ่น	เห็นคุณค่ำ 

ในตัวเองและมีก�ำลังใจในกำรด�ำรงชีวิตต่อไป	จึงต้องกำรให้มีกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
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กำรด�ำเนินงำนของศูนย์บริหำรจัดกำรน�้ำ
จังหวัดล�ำพูน

	 ในประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.2564	องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูนได้ด�ำเนินกำรขับเคลื่อน	และจัดต้ัง 

ศนูย์บรหิำรจดักำรน�ำ้จงัหวดัล�ำพนู	โดยเป็นกำรเชือ่มโยงข้อมลูระบบสำรสนเทศจำกคลงัข้อมลูน�ำ้แห่งชำติ	ซ่ึงดูแลระบบ

โดยสถำบนัสำรสนเทศทรพัยำกรน�ำ้(องค์กำรมหำชน)	เพ่ือเป็นเคร่ืองมอืส�ำคญัในกำรใช้ติดตำมสถำนกำรณ์น�ำ้โดยในภำวะ

ปกติ	มีกำรบริหำรจัดกำรวิเครำะห์ข้อมูลสนับสนุนกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น	และกำรจัดสรรงบประมำณ	ส่วนในภำวะ

วิกฤตเกิดเหตุกำรณ์อุทกภัยร้ำยแรงศูนย์บริหำรจัดกำรน�้ำจังหวัดล�ำพูนแห่งนี้จะท�ำหน้ำท่ีอ�ำนวยกำรประสำนงำนเสริม

กำรท�ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐและท้องถิ่นในพื้นที่	

	 นอกจำกนี้	องค์กำรบริหำรจังหวัดล�ำพูนได้ร่วมกับมูลนิธิอำสำเพื่อนพึ่ง	(ภำฯ)	ยำมยำก	สภำกำชำดไทย	มูลนิธิ 

อุทกพัฒน์	ในพระบรมรำชูปถัมภ์	สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน�้ำ(องค์กำรมหำชน)	ในกำรด�ำเนินงำนบริหำรจัดกำรน�้ำ 

ชุมชนพัชรธรรม	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดล�ำพูน	เพื่อร่วมกันพัฒนำ	และบริหำรจัดกำรน�้ำในวัดป่ำพุทธพจน์หริภุญไชย	 

พร้อมขยำยผลไปยังชุมชนข้ำงเคียง	(ต�ำบลเวียงยอง	และต�ำบลต้นธง)	โดยเชื่อมโยงแหล่งน�้ำ	ก�ำหนดทิศทำงกำรไหล

ของน�้ำ	และเสริมโครงสร้ำงแหล่งน�้ำให้ชุมชนได้เรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรน�้ำตำมแนวทำงพระรำชด�ำริน�ำมำแก้ไขปัญหำ 

เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี	รู ้จักถ่ินฐำน	สร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชนอย่ำงยั่งยืน	โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน 

ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2564	ดังนี้

1. กำรใช้ศูนย์บริหำรจัดกำรน�้ำเป็นศูนย์บัญชำกำรเมื่อเกิดเหตุพำยุ
	 เนื่องจำกร ่องมรสุมก�ำลังแรงพำดผ ่ำนภำคเหนือ	 

เข ้ำสู ่พำยุระดับ	2	(ดี เปรสชัน	ซินลำกู)	ประกอบกับมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน	ประเทศไทย	และ

อ่ำวไทยมีก�ำลังแรง	ศูนย์บริหำรจัดกำรน�้ำ	จังหวัดล�ำพูนเป็น 

ศนูย์บญัชำกำรเมือ่เกดิเหตพุำย	ุเฝ้ำระวงัทัว่พืน้ทีจ่งัหวดัล�ำพนู	โดย	

ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัล�ำพนู	ร่วมกบัหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องขอรบัทรำบ 

ข้อมูลจำกศูนย์บริหำรจัดกำรน�้ำจังหวัดล�ำพูน	พร้อมส่ังกำรให้

เตรียมรับมือสถำนกำรณ์น�้ำ	สร้ำงเครือข่ำยตลอดทั้งล�ำน�้ำทั้งใน 

และนอกจังหวัดล�ำพูนเพ่ือประสำนข้อมูล	เฝ้ำระวัง	ประเมิน	และ

เร่งแจ้งเตือนประชำชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
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2. กำรแก้ปัญหำพื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วมในจังหวัดล�ำพูน

 2.2 การสร้างฝาย    ศนูย์บรหิารจดัการน�า้ องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดล�าพนู ร่วมกบักองช่าง องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัล�าพนู  

ลงพื้นที่ท�าการสร้างฝายน�้าล้น และฝายกักเก็บน�้าชั่วคราว เพื่อเตรียมความพร้อมรับฤดูฝนในพื้นที่จังหวัดล�าพูน พ.ศ. 2564

 2.1 การขดุลอก     ศนูย์บรหิารจดัการน�า้ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัล�าพนู พร้อมทมีงานกองช่างท�าการขดุลอกและก�าจดั

วัชพืชในแหล่งน�้า เพื่อรองรับน�้าฝนไว้ใช้ในภาคการเกษตรและสร้างแหล่งอาหารให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดล�าพูน

 2.3 การพัฒนาบ่อบาดาล ศูนย์บริหารจัดการน�้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน ร่วมกับกองช่าง องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดล�าพูน ลงพื้นที่ท�าการขุดเจาะบ่อบาดาล และท�าการเป่าล้างฟื้นฟูบ่อบาดาล เพื่อเตรียมความพร้อมรับฤดูฝนในพื้นที่

จังหวัดล�าพูน พ.ศ.2564
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	 สถำบนัสำรสนเทศทรพัยำกรน�ำ้	(องค์กำรมหำชน)	มลูนธิอิำสำเพือ่นพึง่	(ภำฯ)	ยำมยำก		สภำกำชำดไทย	จงัหวดั

ล�ำพนู	และศนูย์น�ำ้บรหิำรจดักำรน�ำ้	องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดัล�ำพูน	ร่วมประชมุวำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน�ำ้ชุมชน	 

ตำมโครงกำรบรหิำรจดัน�ำ้ของเครอืข่ำยชมุชนพชัรธรรม	ในพืน้ทีต่�ำบลเวยีงยอง	ต�ำบลต้นธงและวดัป่ำพทุธพจน์หรภิญุไชย	 

เพื่อเป็นโครงกำรน�ำร่องในพื้นที่จังหวัดล�ำพูน	โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้

3.1 โครงการจัดตั้งสถานีน�้าดื่มพัชรธรรม
	 สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ	เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ	นเรนทิรำเทพยวดี	กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร	มหำวัชรรำชธิดำ	 

เสดจ็เป็นองค์ประธำนเปิด	“โครงกำรจดัตัง้สถำนนี�ำ้ดืม่พชัรธรรม”	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่แจกจ่ำยให้บรกิำรน�ำ้ดืม่สขุภำพ

หรือน�้ำบริโภคอนำมัย	ตำมมำตรฐำนสำธำรณะสุขแก่ประชำชนในพื้นที่ชุมชนพัชรธรรม	จังหวัดล�ำพูน

	 ซึ่งได้มีกำรฉลองสมโภชสถำนีน�้ำดื่ม	(พัชรธรรม)	พระรำชทำนถวำยเป็นพระรำชกุศล	เนื่องในวันมหำมงคล

เฉลิมพระชนมพรรษำ	พระบำทสมเดจ็พระวชริเกล้ำเจ้ำอยูห่วั	ในวนัที	่27	-	28	กรกฎำคม	2564	กำรด�ำเนนิงำนโครงกำร 

ดังกล่ำว	งบประมำณ	รวมทั้งสิ้น	1,189,000	บำท	ดังนี้

	 1.	งบประมำณจำกมูลนิธิอำสำเพื่อนพึ่ง	(ภำฯ)	ยำมยำก	สภำกำชำดไทย		จ�ำนวน	310,000	บำท	เป็นค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดซื้อระบบกรองน�้ำสะอำด

	 2.	งบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	รวมเป็นเงิน	จ�ำนวน	549,000	บำท	เป็นค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรก่อสร้ำงอำคำรน�ำ้ดืม่พชัรธรรมแห่งที	่2		จ�ำนวน	499,000	บำท		และตดิตัง้ซุม้เฉลมิพระเกยีรตฯิ	จ�ำนวน	50,000	บำท

	 3.	งบประมำณจำกเทศบำลต�ำบลธง	จ�ำนวน	330,000	บำท	เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน�้ำ	คสล.	

พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

3. กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรชุมชนพัชรธรรม
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 3.2 โครงการด�าเนินงานจัดท�าโครงสร ้างทางชลศาสตร์เพิ่มเติม กรณีวิกฤติอุทกภัย  

ชุมชนพัชรธรรม อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน

	 ศนูย์บรหิำรจดักำรน�ำ้	องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดัล�ำพูน	ร่วมกบัมลูนธิอิทุกพัฒน์		ในพระบรมรำชปูถัมภ์	สถำบนั
สำรสนเทศทรัพยำกรน�้ำ	(องค์กำรมหำชน)	และเอสซีจี	ได้ร่วมกันด�ำเนินโครงกำรเอสซีจีร้อยใจ	108	ชุมชน	รอดภัยแล้ง	
เพ่ือพัฒนำแหล่งน�้ำในพื้นท่ีประสบภัยแล้งซ�้ำซำก	ด้วยกำรออกแบบจัดท�ำและเชื่อมต่อระบบน�้ำให้ชุมชนเพื่อบริหำร
จัดกำรน�้ำอย่ำงเป็นระบบให้กับชุมชน	108	ชุมชน	ในปี	พ.ศ.	2564	
	 คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรน�้ำชุมชนพัชรธรรม	ได้มีแผนด�ำเนินงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำชุมชน	 
ตำมแนวพระรำชด�ำร	ิในพืน้ทีช่มุชนบ้ำนวงัไฮ	เพ่ือบรรเทำและแก้ปัญหำภยัแล้ง	ให้ชมุชนมนี�ำ้ส�ำรองส�ำหรับกำรอปุโภค	
บริโภค	และกำรเกษตร	โดยเฉพำะในช่วงฤดูแล้งที่ก�ำลังจะมำถึง	จึงก�ำหนดแผนกำรด�ำเนินงำน	งบประมำณด�ำเนิน
โครงกำร	ทั้งสิ้น	276,770	บำท	ดังนี้
	 แผนงำนที่	1	ระบบจัดกำรน�้ำ	วัดป่ำพุทธภจน์หริภุญไชย
	 	 •	ระบบเติมออกซิเจน
	 แผนงำนที่	2	เชื่อมแหล่งน�้ำ	วัดป่ำพุทธภจน์หริภุญไชย
	 	 •	วำงท่อลอดถนน	คสล
	 แผนงำนที่	3	ปรับปรุงฝำยเดิม	บริเวณแก้มลิง	หมู่	7
	 	 •	ปรับปรุงฝำย	พร้อมวำงท่อระบำยน�้ำ	และติดตั้ง
	 	 •	ระบบบำน	เปิด-ปิด

	 กำรประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ครอืข่ำยเตอืนภยัพบิตัชิมุชนเพือ่นพึง่	(ภำฯ)	ของมลูนธิอิำสำเพือ่นพ่ึง		(ภำฯ)	ยำมยำก	 
สภำกำชำดไทย	ศูนย์บริหำรจัดกำรน�้ำล�ำพูน	ร่วมกับสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน�้ำ	(องค์กำรมหำชน)	และเครือข่ำย 
เตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง	(ภำฯ)	ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ำยเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง	(ภำฯ)	โดยมี
ชุมชนพัชรธรรม	(ต�ำบลเวียงยอง	ต�ำบลต้นธง)	ซึ่งเป็นเครือข่ำยเตือนภัยพิบัติชุมชน	ล�ำดับที่	19	ของเครือข่ำยเตือนภัย
พบิติัชมุชนเพือ่นพึง่	(ภำฯ)	เข้ำร่วมประชุมฯ	โดยในกำรประชมุครัง้นี	้นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัล�ำพนู	นำยอนสุรณ์	
วงศ์วรรณ	ได้ส่งมอบวิทยุสื่อสำรพระรำชทำน	ให้กับ	ผู้น�ำชุมชนในพื้นที่ชุมชนพัชรธรรม	ทั้งหมด	4	หมู่บ้ำน	และได้จัด
ตั้งศูนย์บริหำรจัดกำรน�้ำ	องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน	เป็นศูนย์บัญชำกำรเตือนภัยพิบัติจังหวัดล�ำพูน	เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมรบัมอืกบัสถำนกำรณ์วกิฤตทีอ่ำจเกดิข้ึน	เพ่ือให้มีควำมพร้อมในกำรช่วยเหลือประชำชนในพ้ืนท่ีจังหวัดล�ำพนู

4.  กำรขบัเคล่ือนเครอืข่ำยเตือนภยัพบิติัชมุชนเพือ่นพึง่ (ภำฯ) ของมูลนธิอิำสำ 
      เพื่อนพึ่ง (ภำฯ) ยำมยำก สภำกำชำดไทย
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 85



ผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

	 สถำบนัผ้ำทอมอืหรภิญุชยั	องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดัล�ำพูน	 

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถำบัน	ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

วธิกีำรทอผ้ำด้วยมอื	สบืทอดศลิวฒันธรรมกำรทอผ้ำของคนจังหวดัล�ำพนู 

ส่งเสรมิด้ำนกำรตลำด	พฒันำต่อยอดในเรือ่งของผ้ำทอจงัหวดัล�ำพนู

ให้ไปสู่ตลำดสำกล	สร้ำงอำชีพที่มั่นคงและมีคุณค่ำของจังหวัดล�ำพูน	 

กำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถ่ิน	เพื่อพัฒนำผ้ำทอของจังหวัดล�ำพูนให้

มีคุณภำพ	ทรงคุณค่ำเป็นที่นิยม	และมีรูปแบบลวดลำยใหม่	ๆ 	ที่เป็น

เอกลักษณ์ของจังหวัดล�ำพูน	โดยมีเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้

	 1.	เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล	ข่ำวสำร	ในเรื่องของผ้ำทอ 

จังหวัดล�ำพูน

	 2.	เป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมผ้ำเก่ำของจังหวัดล�ำพูน

	 3.	เป็นแหล่งเรียนรู ้ 	เป ็นศูนย์ฝ ึกอบรมในด้ำนต่ำง	ๆ	 

ที่เกี่ยวกับผ้ำทอมือทุกชนิดของจังหวัดล�ำพูน

	 4.	เป็นสถำบันที่ช่วยในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพของผ้ำทอ	

รวมถึงผลิตภัณฑ์จำกผ้ำทอมือ

	 5.	เป็นตัวกลำงเชื่อมต่อด้ำนกำรตลำดให้กับกลุ่มผ้ำทอ

	 6.	เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดล�ำพูน

ผลกำรด�ำเนินงำนสถำบันผ้ำทอมือหริภุญชัย 
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2564
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สรุปจ�ำนวนผู้มำศึกษำดูงำนและเยี่ยมชมสถำบันผ้ำทอมือหริภุญชัย
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูนประจ�ำปี 2564

 มีจ�ำนวนผู้มำเยี่ยมชมทั้งสิ้น 552  คน

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนผู้มำศึกษำดูงำนและเยี่ยมชมสถำบันผ้ำทอมือหริภุญชัย

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูนประจ�ำปี	2564

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2564
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รำยงำนสรุปรำยรับ – รำยจ่ำย 
ประจ�ำปีงบประมำณ  2564



แผนภูมิแสดงสัดส่วนกำรเบิกจ่ำยเงิน และเงินคงเหลือของงบ
ประมำณรำยจ่ำย   

ประจ�ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2564
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รำยรับ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึง 30 กันยำยน 2564)

รำยรับ ประมำณกำร รับจริง

 รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภำษีอำกร	 18,400,000.00 19,303,478.31

หมวดค่ำธรรมเนียม	ค่ำปรับ	และใบอนุญำต 3,420,000.00 10,858,682.59

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 6,530,000.00 7,421,170.21

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 320,000.00 219,059.41

หมวดรำยได้จำกทุน 20,000.00 12,500.00

 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภำษีจัดสรร 292,310,700.00 279,371,969.56

 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 218,999,300.00 218,999,300.00

 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ - -

รวมรายรับ 540,000,000.00 536,186,160.08

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2564
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รำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึง 30 กันยำยน 2564)

รำยจ่ำย ประมำณกำร จ่ำยจริง

งบกลำง 17,440,320.00 14,925,154.36

เงินเดือน	(ฝ่ำยกำรเมือง) 8,064,120.00 7,329,930.34

เงินเดือน	(ฝ่ำยประจ�ำ) 89,839,630.00 86,450,260.19

ค่ำตอบแทน 156,153,100.00 136,580,701.83

ค่ำใช้สอย 42,845,790.00 31,104,146.16

ค่ำวัสดุ 22,995,320.00 13,573,252.48

ค่ำสำธำรณูปโภค 6,859,000.00 6,160,166.12

ค่ำครุภัณฑ์ 89,364,120.00 386,100.00

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 101,505,600.00 29,956,210.91

เงินอุดหนุน 4,183,000.00 4,183,000.00

รำยจ่ำยอื่น 750,000.00 250,000.00

รวมรายจ่าย 540,000,000.00 330,898,922.39

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2564
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รำยละเอียดรำยจ่ำย จ�ำแนกตำมแผนงำน/งำน
 ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึง 30 กันยำยน 2564)

รำยจ่ำยตำมแผนงำน/งำน จ่ำยจริง

งบกลำง 14,925,154.36

งำนบริหำรทั่วไป 61,207,588.64

งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร 8,462,569.07

งำนบริหำรงำนคลัง 21,999,124.69

งำนป้องกันภัยฝ่ำยผลเรือนและระงับอัคคีภัย 464,000.00

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 27,636,570.69

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 4,029,781.38

งำนระดับมัธยมศึกษำ 3,066,628.00

งำนศึกษำไม่ก�ำหนดระดับ 2,212,795.00

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 121,457,888.00

งำนโรงพยำบำล 4,183,000.00

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น 0.00

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ 0.00

งำนไฟฟ้ำถนน 28,172,210.91

งำนก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 66,340.00

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 194,740.00

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ	วัฒนธรรมและนันทนำกำร 0.00

งำนกีฬำและนันทนำกำร 7,575.60

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 108,000.00

งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 6,250.00

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 19,746,361.22

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 11,168,344.83

งำนส่งเสริมกำรเกษตร 0.00

งำนอนุรักษ์แหล่งน�้ำและป่ำไม้ 1,784,000.00

รวมรายจ่าย 330,898,922.39

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2564
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งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้

งานส่งเสริมการเกษตร

งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานกีฬาและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล

งานไฟฟ้าถนน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

งานโรงพยาบาล

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ

งานระดับมัธยมศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานป้องกับภยัฝ่ายพลเรือนและระดับอัคคภีัย

งานบริหารงานคลัง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งานบริหารทั่วไป

งบกลาง

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2564
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คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษำ 
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
นายวิชัย บุญอุดมพร  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
นายวิทยา สะค�าปัน  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน 
นายวรชัย อุตตมชัย   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
นายอุดม จันตาใหม่  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
นายแสวงชัย ยศกาศ   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
นายชัยภัทร สะค�าปัน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

บรรณำธิกำร 
นำยสุพจน์		สุทธิจิระพันธ์	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่	รักษำรำชกำรแทน
	 	 	 	 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

ผู้ช่วยบรรณำธิกำร
นำงสำวณปภัช	อุตตมชัย	 	 หัวหน้ำส�ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ส.ต.ท.วุฒิภัทร	เรือนมณี	 	 เลขำนุกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นำงณัชชำ		สิทธิไพศำล	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และงบประมำณ
นำงวลัยพร		ศิริคง		 	 ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง
นำยพิทักษ์		อ่อนน้อม	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกองช่ำง
นำงสุวิมล		กันทะสี	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรศึกษำ	ศำสนำ	และวัฒนธรรม
นำงสำวเอี่ยมศิริ	สุริยะ	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกองพัสดุและทรัพย์สิน
นำงศรีพรรณ์		หินสวน	 	 หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรสภำ	รักษำรำชกำรแทน
	 	 	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกองสำธำรณสุข

กองบรรณำธิกำร 
นำงสำวเกตุมณี	เทพค�ำ	 	 หัวหน้ำฝ่ำยตรวจติดตำมและประเมินผล
นำงสำวนัยน์ปพร		ถำตะถำ		 หัวหน้ำฝ่ำยสถิติข้อมูลและสำรสนเทศ
นำงสำวทิฆัมพร	มำนะรักษ์	 	 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช�ำนำญกำร
นำงสำวรุ่งนภำ	บุญเล่อร์	 	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร
นำยปฏิภำณ		อ่อนค�ำ	 	 นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร
นำยสุชีพ	พัวพรสวรรค์		 	 ผู้ช่วยนักประชำสัมพันธ์
นำงสำวอรนุช	สิทธิยะ		 	 ผู้ช่วยนักประชำสัมพันธ์

จัดท�ำโดย : ฝ่ำยตรวจติดตำมและประเมินผล
	 	 ฝ่ำยสถิติข้อมูลและสำรสนเทศ
	 	 กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ




