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ของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ภาพรวม)

1
2
9
18
19
20
21
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2. สภาพทั่วไปของจังหวัดลําปาง
1. การเมืองการปกครอง
1.1 หนวยการปกครอง จังหวัดลําปางแบงหนวยปกครองออกเปน
- สวนราชการสังกัดภูมิภาค
32 หนวยงาน
- สวนราชการสังกัดสวนกลาง
70 หนวยงาน
- สวนราชการสังกัดสวนทองถิ่น ไดแก
เทศบาลนคร
1 แหง
เทศบาลเมือง
3 แหง
เทศบาลตําบล
37 แหง
องคการบริหารสวนจังหวัด
1 แหง
องคการบริหารสวนตําบล
62 แหง
อําเภอ 13 อําเภอ 100 ตําบล 932 หมูบาน
การแบงเขตการปกครองของจังหวัดลําปาง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

อําเภอ
เมืองลําปาง
แมเมาะ
เกาะคา
เสริมงาม
งาว
แจหม
วังเหนือ
เถิน
แมพริก
แมทะ
สบปราบ
หางฉัตร
เมืองปาน
รวม

ตําบล
19
5
9
4
10
7
8
8
4
10
4
7
5
100

หมูบาน
144
44
78
42
85
64
80
95
30
95
46
73
56
932

ชุมชน
106
106

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง, 2560

เทศบาล
5
1
8
3
2
3
2
4
3
4
1
4
1
41

อบต
10
4
2
2
8
5
8
4
1
6
4
4
4
62
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1.2 ประชากร
ป 2560 จังหวัดลําปางมีประชากร จํานวน 747,993 คน เปนชาย 366,256 คน หญิง 381,737 คน
อําเภอที่มีประชากรมากที่สุดไดแก อําเภอเมืองลําปาง รองลงไป คือ อําเภอเกาะคา เถิน และแมทะ
ป
2560
2559
2558

ชาย (คน)
366,256
368,498
369,235

หญิง (คน)
381,737
382,822
382,905

รวม (คน)
747,993
751,320
752,140

2557

370,701

383,283

753,984

2556
2555

371,903
372,756

383,829
384,055

755,732
756,811

2554

373,104

384,430

757,534

2553
2552
2551

375,342
376,892
378,744

386,607
387,606
388,871

761,949
764,498
767,615

รายงานสถิติจํานวนประชากรและบาน รายจังหวัด รายอําเภอ และเทศบาล
รายชื่อจังหวัด อําเภอ ตําบล

ชาย

อําเภอเมืองลําปาง
ทน.ลําปาง
ทม.เขลางคนคร
ทม.พิชัย
ทต.บอแฮว
นอกเขตเทศบาล
อําเภอแมเมาะ
ทต.แมเมาะ
นอกเขตเทศบาล
อําเภอเกาะคา
ทต.เกาะคา
ทต.นาแกว
ทต.ลําปางหลวง
นอกเขตเทศบาล
อําเภอเสริมงาม
ทต.เสริมงาม
นอกเขตเทศบาล
อําเภองาว
ทต.หลวงเหนือ

109,762
24,484
28,764
6,180
4,283
46,051
20,001
7,724
12,276
29,248
2,178
4,539
4,540
17,991
15,759
4,254
11,505
27,808
2,106

หญิง

รวม

จํานวนบาน

119,459
29,466
31,365
6,887
4,678
47,063
19,964
7,976
11,988
31,154
2,548
4,699
4,927
18,980
15,572
4,294
11,281
28,050
2,294

229,221
53,950
60,129
13,067
8,961
93,114
39,965
15,701
24,264
60,402
4,726
9,238
9,467
39,971
3๑,331
8,545
22,786
55,858
4,400

101,026
28,431
24,467
6,163
3,848
38,117
16,699
8,057
8,642
21,218
2,272
3,011
3,223
12,712
10,290
2,903
7,387
19,726
2,224
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รายชื่อจังหวัด อําเภอ ตําบล

ชาย

นอกเขตเทศบาล
อําเภอแจหม
ทต.แจหม
นอกเขตเทศบาล
อําเภอวังเหนือ
ทต.วังเหนือ
ทต.บานใหม
นอกเขตเทศบาล
อําเภอเถิน
ทม.ลอมแรด
ทต.เวียงมอก
นอกเขตเทศบาล
อําเภอแมพริก
ทต.แมพริก
ทต.แมปุ
นอกเขตเทศบาล
อําเภอแมทะ
ทต.ปาตันนาครัว
ทต.น้ําโจ
ทต.แมทะ
ทต.สิริราช
นอกเขตเทศบาล
อําเภอสบปราบ
ทต.สบปราบ
นอกเขตเทศบาล
อําเภอหางฉัตร
ทต.หางฉัตร
นอกเขตเทศบาล
อําเภอเมืองปาน
นอกเขตเทศบาล
จังหวัดลําปาง

25,702
19,822
1,793
18,029
22,458
1,037
1,335
20,086
29,419
9,958
5,161
17,300
7,990
1,298
1,940
4,752
29,184
4,013
4,858
3,367
2,397
14,549
13,524
2,698
10,826
24,467
1,330
23,137
16,814
16,814
366,256

หญิง

รวม

จํานวนบาน

25,756
20,193
1,936
18,257
22,071
1,120
1,310
19,641
30,566
7,884
5,206
17,476
8,326
1,393
2,093
4,840
29,716
4,237
5,027
3,448
2,305
14,699
13,957
2,987
10,970
26,119
1,585
24,534
16,590
16,590
381,737

51,458
40,015
3,729
36,286
44,529
2,157
2,645
39,727
59,985
14,842
10,367
34,776
16,316
2,691
4,033
๙,592
58,900
8,250
9,885
6,815
4,702
29,248
27,481
5,685
21,796
50,586
2,915
47,671
33,404
33,404
747,993

17,502
14,515
1,654
12,861
15,569
1,133
868
13,568
21,307
6,803
3,404
11,100
5,438
1,060
1,303
3,075
21,064
2,860
3,395
2,872
1,544
10,393
8,486
2,006
6,480
19,870
1,257
18,613
11,314
11,314
286,701

แหลงที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2560
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2. ขอมูลเศรษฐกิจสําคัญ
2.1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดลําปาง จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2554 -2558
(หนวย : ลานบาท)

สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม
การประมง
ภาคนอกเกษตร
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
การผลิตอุตสาหกรรม
การไฟฟา กาซ และการประปา
การกอสราง
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต
จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทาง
ธุรกิจ
การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่นๆ
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
ผลิตภัณฑจังหวัด
มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอคน (บาท)
ประชากร (1,000 คน)

2554
5,482
5,270
212
54,493
15,912
7,476
3,765
3,118
5,589

2555
7,150
6,930
220
55,323
13,615
7,241
3,970
3,227
5,981

2556
7,230
6,987
242
56,453
13,476
7,810
4,114
2,890
6,189

2557
6,808
6,569
240
55,580
13,461
6,899
4,138
3,421
6,356

2558p
6,392
6,138
254
55,821
12,326
7,099
4,337
3,010
6,639

281
1,546
2,701
2,443

349
1,597
2,987
2,394

376
1,534
3,436
2,572

409
1,451
3,848
2,358

459
1,560
4,159
2,414

3,843

5,035

4,645

3,384

4,025

5,309
1,675
612
223
59,975
80,763
743

6,083
1,844
695
285
62,473
84,161
742

6,406
1,997
741
267
63,682
85,847
742

6,662
2,204
740
250
62,388
84,251
741

6,363
2,410
761
261
62,214
84,151
739

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560
ป 2558 (ขอมูล ณ กุมภาพันธ 2560) จังหวัดลําปางมีรายไดเฉลี่ยตอคน 84,151 บาท/คน/ป
เปนลําดับที่ 8 ของภาคเหนือ และเปนลําดับที่ 45 ของประเทศ
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2.2 การเกษตร
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดลําปาง ไดแก ขาว พืชไร (ขาวโพดเลี้ยงสัตว, มันสําปะหลัง, สับปะรด) พืชผัก
ไมผล (ลําไย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงผลพืชเศรษฐกิจของจังหวัดลําปาง
ชนิดพืช
ขาวนาป
ขาวนาปรัง
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
มันสําปะหลัง
สัปปะรด
ลําไย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)
2557
2558
423,851
397,426
29,772
15,143
154,394
153,45
25,157
28,768
21,981
15,772
21,800
21,350

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)
2557
2558
421,817
383,471
29,639
15,040
152,404
150,951
24,624
28,211
21,941
15,772
21,732
21,224

ผลผลิต (ตัน)
2557
2558
224,381 196,160
16,850
8,103
104,710 103,074
80,136
90,634
75,917
46,445
9,127
5,228

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560.
2.3 ดานการปศุสัตว

การเลี้ย งสั ตว สว นใหญ เลี้ย งลักษณะรายยอยครอบคลุม พื้น ที่ทั้ง 13 อํ าเภอ ประกอบด วย
ไก พื้นเมื อง โคเนื้ อ
ลูกผสมพื้นเมือง การเลี้ยงไกเนื้อ และไกไขอยูในรูปแบบการเลี้ยงลักษณะระบบฟารมเลี้ยง ในอําเภอเมืองลําปาง แจหม แมทะ เกาะคา
เสริม งาม และอํ าเภอสบปราบ ลักษณะรับจา งหรือ สัญ ญาประกันระหวา งเกษตรกรกับ ตัว แทนบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํา กัด
บริษัท เบทาโกรภาคเหนืออุตสาหกรรม จํากัด และกลุมอิสระ สวนสุกร มีการเลี้ยงลักษณะฟารมในพื้นที่อําเภอเมืองลําปาง หางฉัตร
แมทะ เกาะคา และอําเภอเสริมงาม แนวโนมการเลี้ยงของเกษตรกรรายยอยจะลดลง
ปจจุบันกรมปศุสัตวมีนโยบายสงเสริมการเลี้ยงสัตว ดังนี้
1. โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหมถวายในหลวง
2. โครงการสงเสริมเกษตรแปลงใหญ
3. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
4. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมตอการปลูกพืช
ช นิ ด เ ดิ ม
(สินคาเดิม) มาปลูกพืชชนิดอื่นหรือประกอบอาชีพอื่น (สินคาใหม)
Zoning By Agri-Map
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สรุปขอมูลฟารมเลี้ยงสัตวที่ไดรับรองมาตรฐานฟารม ในเขตพื้นที่จังหวัดลําปาง
ไกไข
(จํานวน)
2
1
1
1
5
14
1
14
1
40

อําเภอ
เมืองลําปาง
แจหม
หางฉัตร
แมเมาะ
แมทะ
เกาะคา
วังเหนือ
เมืองปาน
งาว
เสริมงาม
สบปราบ
เถิน
แมพริก
รวม

ไกเนื้อ
(จํานวน)
23
5
5
2
3
4
18
10
1
71

สุกร
(จํานวน)
8
17
29
16
51
2
24
1
3
151

โคนม
(จํานวน)
17
17

โคเนื้อ
(จํานวน)
0

ผึ้ง
(จํานวน)
0

ศูนยรวบรวม
น้ํานมดิบ
1
1

ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
2.4 ดานการประมง

ป 2558 จังหวัดลําปางมีพื้นที่ทําการประมงทั้งสิ้น 6,369.19 ไร เกษตรกร จํานวน 14,447 ราย สวน
ใหญอยูในพื้นที่อําเภอเถิน เมืองลําปาง งาว แมทะ สบปราบ แมเมาะ เมืองปาน และเกาะคา ตามลํา ดับ มีจํานวน
เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลา 3 อันดับแรก ดังนี้
ที่
1
2
3

ชนิดสัตวน้ํา
ปลานิล
ปลาดุก
ปลาตะเพียน

จํานวนเกษตรกร (ราย)
บอ
8,806
4,261
1,086

กระชัง
10
31
-

จังหวัดลําปางมีจํานวนเกษตรกรที่ผานการรับรองมาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (GAP กรมประมง) ขอบขายการ
เลี้ยงปลาน้ําจืด (ปลานิล) รวมทั้งสิ้น 13 ราย ดังนี้
1. อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 11 ราย
2. อําเภอเสริมงาม จํานวน 1 ราย
3. อําเภอหางฉัตร
จํานวน 1 ราย
ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง
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3 การทองเที่ยว
สถานการณการทองเที่ยว
จังหวัดลําปางมีผูมาเยือนทั้งสิ้น จํานวน 904,653 คน เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 859,083 คน คิดเปนรอยละ
5.3 โดยแยกเปนคนไทย จํานวน 823,088 คน เพิ่มขึ้นจากป 2558 รอยละ 5.5 ผูมาเยือน
ชาวตางประเทศ
จํานวน 81,565 คน เพิ่มขึ้นจากป 2558 รอยละ 3.35 มีรายไดจากการทองเที่ยว รวมทั้งสิ้น 2,968.95 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากป 2558 จํานวน 2,805.14 ลานบาท คิด เปนร อยละ 5.84 แบงเปนรายได
จากนักท องเที่ย วไทย จํ านวน
2,581.93 ลานบาท และตางประเทศ จํานวน 387.02 ลานบาท นักทองเที่ยว ชาวตางประเทศที่มาเที่ยวจังหวัดลําปาง
5 ลําดับแรก มีดังนี้
- ฝรั่งเศส
- เยอรมัน
- สหรัฐอเมริกา
- อังกฤษ
- ออสเตรเลีย
สถานที่ที่นักทองเที่ยวนิยมไปมาก 3 อันดับแรก ไดแก
- วัดพระธาตุลําปางหลวง
- อุทยานแหงชาติแจซอน
- ศูนยอนุรักษชางไทย

โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ

ป 2559

ป 2558

+ เพิ่ม / - ลด (%)

ผูมาเยือน (นักทองเที่ยวและนักทัศนาจร)
- ชาวไทย
- ตางประเทศ
นักทองเที่ยว (คน)
- ชาวไทย
- ตางประเทศ
นักทัศนาจร (คน)
- ชาวไทย
- ตางประเทศ
วันพักเฉลี่ย (วัน)
- ชาวไทย
- ตางประเทศ
คาใชจายตอคนตอวัน (บาท)
- ชาวไทย

904,653
823,088
81,565

859,083
780,159
78,924

+5.3
+5.5
+3.35

504,518
491,364
49,154
364,135
331,724
32,411

513,779
466,040
47,739
345,304
314,119
31,185

+5.2
+5.43
+2.96
+5.45
+5.6
+3.93

2.3
2.27
2.66

2.36
2.33
2.7

-0.06
-0.06
-0.04

2,049.67
1,990.19
2,557.16

1,996.69
1,938.97
2,482.88

+2.65
+2.64
+2.99
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รายการ
- ตางประเทศ
รายไดจากการทองเที่ยว (ลานบาท)
- ชาวไทย
- ตางประเทศ

ป 2559

ป 2558

+ เพิ่ม / - ลด (%)

2,968.95
2,581.93
387.02

2,805.14
2,435.69
369.45

+5.84
+6
+4.76

ที่มา : สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง
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3. ยุทธศาสตรในการพัฒนาของจังหวัดลําปาง
3.1 วิสัยทัศนจังหวัดลําปาง (Vision)
“ลําปางเมืองนาอยู นครแหงความสุข”
นิ ยาม : จังหวัดลําปางมุงไปสูการเปนเมืองนาอยู ดวยการพัฒ นาเศรษฐกิจ บนพื้น ฐานของเศรษฐกิจ
เชิ ง
สรางสรรค โดยครอบคลุมทั้งดานการทองเที่ยว การคา และการเกษตร และเปนนครแหงความสุข
ดวยคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของประชาชนทุกกลุมทุกชวงวัย ภายใตการจัดระบบสวัส ดิการทางสังคมถวนหนา การเปนสังคมแหงการเรียนรู
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
และสภาพแวดลอมที่ดี
ดานเศรษฐกิจ - วัดจากผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดและรายไดตอหัวของประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งสะทอน
ถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชนจังหวัดลําปาง
ดานสังคม
- วัดจากรอยละหรืออัตราของประชาชนกลุมเปาหมายประเภทตางๆ ที่เขาถึง สวัส ดิการของ
ภาครัฐตามมาตรฐานการใหบริการของแตละกลุมเปาหมาย
ความมั่นคง
- อั ต ราการเกิ ด คดี อ าชญากรรม ยาเสพติ ด และสาธารณภั ย ต า งๆ ที่ ก ระทบต อ ชี วิ ต และ
ทรัพยสินของประชาชนจังหวัดลําปางลดลง
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม -ปญหาฝุนควันลดลง/ปริมาณขยะและของเสี ยลดลงจากการบริหาร
จัดการปญหาขยะที่มีประสิทธิภาพ
3.2 พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนอํานวยความสะดวกและเสริมสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดใหสามารถ
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชนให
มีประสิทธิภาพสามารถแขงขันไดในตลาดการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก
3. สงเสริมและพัฒนาชองทางจัดจําหนายผลิตภัณฑและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม และวิสาหกิจ
ชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. สงเสริมใหมีการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ
5. กําหนดนโยบายจัดทําแผนงานเตรียมความพรอมดานโครงสรางทางกายภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
ในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดใหกาวสูความเปนศูนยกลางโลจิสติกสของภาคเหนือตอนบน
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันรักวัฒนธรรมทองถิ่นและถิ่น
กําเนิดตามวิถีลําปางโดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. เสริมสรางพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชี วิตทรัพยสิน และความมั่นคงของคนในจังหวัดส งเสริมการมี
สวนรวมของภาคประชาชนและชุมชนในการสรางความเขมแข็งมั่นคงตลอดจนการเผาระวัง และปองกันภัยในชุมชน
8. สนับสนุนสงเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมมีการดําเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับใหโปรงใสและเป น
ธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล
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3.3 เปาประสงครวม
1. เพื่อสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนน สงเสริมการทองเที่ยว การคาการลงทุน และการเกษตร ที่
สอดคลองกับศักยภาพกับ พื้นที่ และแกไขปญหาความยากจน ดวยการเสริมสร างอาชีพสนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนจังหวัดลําปาง
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวั ดลําปางทุกกลุมทุกชวงวั ย ในดานการจัดสวั สดิการสังคม อยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม
3. เพื่อเสริมสรา งจังหวัด ลํา ปางใหเ ปน สังคมที่ มั่นคง ประชาชนอยูรว มกันอยางสัน ติ ภายใตก ลไก การเชื่อ ม
ประสานความสัมพันธปรองดองที่มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติใหอุดมสมบูรณ สูวิถีการดํารงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชน
และคุณภาพที่
ดีของสิ่งแวดลอม
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3.4 ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :

การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร างสรรค และการสรา งมูล คาเพิ่ม
ให กับสิ น ค าและบริ การ และเสริ มสร างความเขมแข็ง ให เ ศรษฐกิจ ชุ มชนตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

จังหวัดลําปางเปนแหลงผลิตเซรามิก สินคาหัตถอุตสาหกรรม
และบริการทางการทองเที่ยว บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
ที่มีความโดดเดน มีคุณภาพระดับสากลสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน

กลยุทธ :
1. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการในดานการประกอบธุรกิจ ทั้งความรูในดานการพัฒนากระบวนการผลิต ก า ร
บริหารจัดการ การตลาดและการสงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก
2. สงเสริมและพัฒนาผูผลิตและผูประกอบการผลิตภัณฑเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมในดานการ ออกแบบและ
ผลิตสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดเพิ่มประสิทธิภาพ
ในดานการบริหารจัดการตนทุนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
3. พั ฒ นาคุ ณ ภาพโครงสร า งพื้ น ฐาน แหล ง ท อ งเที่ ย ว สิ น ค า บริ ก ารด า นการท อ งเที่ ย วตลอดจนพั ฒ นา
กิจกรรมการทองเที่ยวที่เนนอัตลักษณชุมชน ที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
ให กั บ
สิ่งแวดลอม ชุมชนเจาของพื้นที่ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
และสรางจิตสํานึกดานการทองเที่ยวใหกับประชาชนในพื้นที่
4. เสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสงเสริม
การรวมกลุ ม เครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
เครือขายผูประกอบการ และเครือขายชุมชน บนฐานรากของความรูสมัยใหม และภูมิปญญาทองถิ่น
5. สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดผลิตภัณฑเซรามิกสินคาหัตถอุตสาหกรรมและบริการ
การ
ทองเที่ยวของจังหวัดลําปางใหเปนที่รูจักแพรหลายทั้งระดับในและตางประเทศ
ชื่อตัวชี้วัด
1.  รอยละการเพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑเซรามิก
และหัตถอุตสาหกรรม
2. จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
3.  รายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
4.  จํานวนผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) เพิ่มขึ้น

คาเปาหมายป 2561
รอยละ 3
รอยละ 10 ตอป
รอยละ 10 ตอป
รอยละ 60
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :
สติกส อยางเปนระบบ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

การสรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปน ศูนยกลางโลจิ
จังหวัดลําปางเปนศูนยกลางโลจิสติกสทางบกของภาคเหนือตอนบน

กลยุทธ :
สรางการรับรูขอมูลใหเกิดการตื่นตัว (Awareness) ในกลุมบุคลากรทุกระดับและทุกภาคสวน
1.
เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพและพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสทางบก
ของภาคเหนือตอนบน
2.
เสริมสรางพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสรางพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนสง
ทั้งทางถนน ทางรางและรูปแบบอื่นๆ สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ ตลอดจน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับแผนงานการเปนศูนยกลางฯ ในอนาคต และเอื้อ
ตอการประกอบธุรกิจ
3.
สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชนในพื้นที่เปาหมายที่กําหนด
และเชื่อมโยงกับ ๑๒ จังหวัดรอบขาง ในลักษณะการพัฒนาเปนหวงโซอุปทานในการผลิต
สินคาและบริการใหมีคุณภาพ
ชื่อตัวชี้วัด
1. พัฒนาเสนทางสายหลักเชื่อมโยงระบบโครงขายโลจิสติกส
ไมต่ํากวาปละ
2. ระดับการดําเนินการความรวมมือเชิงบูรณาการระหวางภาครัฐ
และเอกชนเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสทางบก
หมายเหตุ
ระดับ 1 = การแตงตั้งคณะกรรมการและจัดประชุม
ระดับ 2 = การจัดทําแผนแมบท
ระดับ 3 = การประสานงานกับผูประกอบการ/ผูลงทุนเพื่อเขาดําเนินการ
ระดับ 4 = พื้นที่เปาหมายไดรับการดําเนินการแลวเสร็จ

คาเปาหมายป 2561
10 (กิโลเมตร/ป)
ระดับ 1
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :

การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

จังหวั ดลํ าปางเปน แหลงผลิ ตและจํ าหนายผลิต ภั ณฑ การเกษตร เกษตรแปรรูป ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน โดดเดนของกลุมจังหวัดภาคเหนือและของประเทศ

กลยุทธ :
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน
โดยมุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา การปฏิรูปที่ดินและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหการผลิต
ภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและมีตนทุนที่เหมาะสม
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพิ่มภายใตแนวคิดเกษตรปลอดภัย
และ
เกษตรอินทรีย ควบคูกับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปใหมีความหลากหลายสอดคลองกับ
ความต อ งการ
ของตลาด
3. สงเสริมและพัฒนาเครือขายเกษตรกรและผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย ใหผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภค มีความโดดเดนเปนเอกลักษณ และสามารถสรางมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ และพัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑสินคาเกษตรและบรรจุภัณฑ ใหมีมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและสรางการยอมรับในระดับชาติ
4. พัฒนาสถาบันเกษตรกร เครือขายผูผลิตและชุมชนใหเขมแข็ง มีความสามารถในการเขาถึงแหลง เ งิ น ทุ น แ ล ะ
สามารถหาปจจัยผลิตในราคาถูก
5. ประชาสัมพันธสงเสริมพัฒนาชองทางการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยของจังหวัดลําปาง
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางการยอมรับในระดับชาติ สามารถสรางรายได
ใหกับเกษตรกรและเครือขายผูผลิต
ชื่อตัวชี้วัด
1. อัตราเพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑมวลรวม
ภาคเกษตรของจังหวัด
2. รอยละของจํานวนแปลง/ฟารม (พืชอาหาร ปศุสัตว และประมง)
ที่ไดรับรองมาตรฐาน GMP / GAP / Safety Level / เกษตรอินทรีย
3. จํานวนชนิดสินคาและผลิตภัณฑเกษตรที่มีอัตลักษณเพิ่มขึ้น

คาเปาหมายป 2561
รอยละ 5 ตอป
รอยละ 5 ตอป
รอยละ 2
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :

การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปน
สังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
ประชาชนลําปางมีโอกาสทางสังคม มีภูมิคุมกัน ชวยเหลือตนเองได โดยเนน ก า ร
ขับเคลื่อนในมิติการพัฒนา ปองกัน ในลักษณะการสรางโอกาส พรอม กับเสริมศักยภาพไปที่ตัวคน ครอบครัว และชุมชน
กลยุทธ :
1. สรางเสริมสุขภาพของประชาชนอยางเปนองครวมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้งระบบ
และ
บูรณาการในทุกระดับ และสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2. สงเสริมคุณภาพชีวิตและสรางหลักประกันทางสังคมใหแกแรงงานทั้งในและนอกระบบ
3. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของเด็ ก เยาวชนและประชาชนให มี คุ ณ ภาพ มี ก ารเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต
สามารถเขาถึงแหลงอาชีพที่เหมาะสม และมีสภาพแวดลอมทางสังคมและสวัสดิการทางสังคมที่ดี
4. เสริ ม สร า งและยกระดั บ ความเข ม แข็ ง ให กั บ สถาบั น ครอบครั ว สถาบั น ทางสั ง คม เพื่ อ สร า งภู มิ คุ ม กั น
รวมทั้งสนับสนุน ใหดํารงชีวิตตามวิถีลําปางตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่น การอนุรักษและเผยแพรศาสนา ป ร ะ เ พ ณี
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง
6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อการบริการประชาชนอยางทั่วถึง
และการ จัดการทรัพยากรน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคอยางเปนระบบครอบคลุมทุกพื้นที่ มีประสิทธิภาพ
และ
มาตรฐาน
7. พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน ให มี ทั ก ษะความรู มี ภู มิ คุ ม กั น และความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
ชื่อตัวชี้วัด
๑. รอยละของประชาชนที่เขาถึงบริการทางสังคมพื้นฐานของรัฐ
๒. รอยละของกลุมเปาหมายที่ไดรับการเสริมสรางภูมิคุมกันและทักษะ
ชีวิตใหมีความเขมแข็ง
๓. รอยละของภาคีเครือขายที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
๔. รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการจัดสวัสดิการ
และการใหบริการทางสังคมภาครัฐ

คาเปาหมายป 2561
รอยละ 50
รอยละ 60
รอยละ 60
รอยละ 50
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 :

การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือใน
การรักษาความสงบเรียบรอย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
จังหวัดลําปางมีเสถียรภาพดานความมั่นคงมากขึ้น ภายใตการอยู
รวมกันอยางสันติของประชาชนและการมีกลไกปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภัย ป ญหายาเสพ
ติด และปญหาอาชญากรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ :
๑. ปลูกจิตสํานึกการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และการสรางความสามัคคีปรองดองตามแนวพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
๒. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงและการจัดระเบียบทางสั งคมภายใตการมีสวนร วมของทุก
ภาคสวน เพื่อความสงบเรียบรอยภายในชุมชน
๓. กระตุนการมีสวนรว มของประชาชนทั้งระดับครอบครัวและชุมชน ในการให ความรวมมือปองกันอาชญากรรม
และแกไขปญหายาเสพติด อบายมุขและปญหาแรงงานตางดาวในจังหวัด
๔. สงเสริมการดําเนินงานของเครือขายภาคประชาชนในการสรางความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันทและการมี
สวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาดวยตนเอง
๕. พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการและปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความ
สงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๖. การสงเสริมศักยภาพดา นการปองกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ของส วนราชการ องคการปกครองทองถิ่น ภาค
ประชาชน เยาวชน มูลนิธิ องคกรการกุศล ใหมีความพรอมในการรับมือกับสาธารณภัย
๗. สงเสริม และสนับสนุนการดําเนิ นงานของศูน ยยุติธรรมชุมชน ประจํา ตําบล เพื่ออํานวยความยุติ ธรรม และลด
ความเหลื่อมล้ําในชุมชน
ชื่อตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของการสรางความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท
2. รอยละการเกิดคดียาเสพติดลดลง
3. รอยละการเกิดคดีอาชญากรรม (ชีวิตและทรัพยสิน) ลดลง
4. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบูรณาการ
แกไขปญหาดานสถานการณความมั่นคงและอาชญากรรม
5. ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
6. ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินภายในจังหวัด

คาเปาหมายป 2561
ระดับ 5
ไมนอยกวารอยละ 20
ไมนอยกวารอยละ 2
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 :

การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1. จังหวัดลําปางมีฐานทรัพยากรที่ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา สามารถ
นํามาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม
2. การมีระบบกลไกการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ :
๑. สงเสริม การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม รวมทั้ งอนุรักษความหลากหลายทางชีว ภาพ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน
๓. สงเสริมการอนุรักษพลังงาน และสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
๔. พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการน้ําเสีย และขยะอยางยั่งยืน
๕. เพิ่ มขี ดความสามารถในการนํา เทคโนโลยี เขา มาใชใ นการบริหารจัด การทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล อม
ตลอดจนการกําหนดมาตรการบังคับใชทางกฎหมายอยางเขมงวดและจริงจัง
๖. สนับสนุนและพัฒนาใหเกิดเครือขายรักษและเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเนน
การมีสวนรวมของภาคีและภาคประชาชนในทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ชื่อตัวชี้วัด
๑. พื้นที่ปาไมที่ถูกบุกรุกไดรับการฟนฟู
๒. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
๓. รอยละของจํานวนวันที่คา PM10 เกินเกณฑมาตรฐานลดลง
๔. อัตราการลดลงของจุดความรอน (Hot spot)
๕. ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนบริการจัดการลุมน้ํา
แบบบูรณาการ

คาเปาหมายป 2561
จํานวน 4,000 ไร
300,000 ตัน
รอยละ 20
ไมเกิน 800 จุด
ระดับ 5

หมายเหตุ
1. วิเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหาความรุนแรง แนวทางในการแกไขปญหา โดยการมีสวนรวม
ของประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. สรางยุทธศาสตรจากประเด็นปญหาในพื้นที่ลุมน้ํา
3. กําหนดมาตรการ/แนวทางแกไขปญหาจากการวิเคราะหสาเหตุของแตละประเด็นปญหา
4. จัดทําแผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับมาตรการ/แนวทาง และมีความเปนไปได
5. จัดทํากรอบแผนงาน/โครงการ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการองคกรมีความโปรงใสภายใตกระบวนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนและกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ :
1. พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อไปสูองคกรที่มีสรรถนะสูง
ภายใตการบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในทุกระดับและปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรมใหแกผูปฏิบัติงาน
ในการทํางานและการบริหารจัดการ ดวยหลักธรรมาภิบาล
3. ปรับปรุงระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหนวยงานใหมีลักษณะการบูรณาการ ความรวมมือ
ในการดําเนินงาน ในทุกมิติของจังหวัด และสนับสนุนการนําเทคโนโลยีเขามาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมถึงการบังคับใชกฎหมาย
4. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณ และกลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานที่โปรงใส ดวยความเปนธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
5. สงเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของชุมชนเพื่อไปสูนครสุจริต
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมายป 2561
๑. ระดั บคุณ ธรรมและความโปร งใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงาน ระดับ 4.00
ภาครัฐในจังหวัดลําปาง (ITA)
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4. สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางแกไข
จังหวัดลําปางไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการสงเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน รวม 25 โครงการ 102 กิจกรรม งบประมาณ 237,802,700
บาท(สองรอยสามสิบเจ็ดลานแปดแสนสองพันเจ็ดรอยบาทถวน) โดยแบงตามกลุมภารกิจ
5 ดาน ดังนี้
1. กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ 109,848,500 บาท
2. กลุมภารกิจดานสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 73,049,300 บาท
3. กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 35,804,900
บาท
4. กลุมภารกิจดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 9,100,000
บาท
5. กลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000,000 บาท
ผลการดําเนินโครงการ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

กลุมภารกิจ

จํานวน
โครงการ
15
3
3
3
1
25

ผลการดําเนินงาน (โครงการ)
แลวเสร็จ
อยูระหวางดําเนินงาน
3
12
3
3
3
1
3
22

ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ
ดานการบริหารจัดการ
รวม
ปญหาอุปสรรค
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 สามารถดําเนินการเพียงบางสวน
ซึ่งยังไมครอบคลุมกับการแกไขปญหาในพื้นที่

แนวทางแกไข
1. พิจารณาใชเงินเหลือจายจากงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560
2. พิจารณาใชงบประมาณจากคาใชจายในการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนเรงดวนของประชาชนใน
จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกระทรวงมหาดไทย
3. พิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตาม
อํานาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
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รายงานการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ของจังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่จังหวัดลําปางไดรับจัดสรร จํานวน 26 โครงการ 107
กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 274,504,700 บาท แยกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร

งบประมาณ

1

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและ
การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งให
เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

41,509,300.00

2

ยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปน
ศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

13,313,000.00

3

ยุทธศาสตรที่ 3 ; สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบ
ครบวงจร

60,645,900.00

4

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน สามารถ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

128,985,000.00

5

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การรักษาความมั่นคง การจัดระเบียบสังคมและการ
สรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย

9,100,000.00

6

ยุทธศาสตรที่ 6 : สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน

5,035,500.00

7

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล

500,000.00

8

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000.00

รวมทั้งสิ้น
9,100,000.00

5,035,500.00

274,504,700.00
500,000.00

0

41,059,300.00

128,985,000.00

13,313,000.00

60,645,900.00
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2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนดคาเปาหมายการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวมสะสม ณ สิ้นกันยายน ดังนี้
เปาหมายการเบิกจาย
งบประมาณ

เปาหมายการเบิกจาย
งบประมาณรวม (รอยละ)

ไตรมาส 1
(รอยละ)

ไตรมาส 2
(รอยละ)

ไตรมาส 3
(รอยละ)

ไตรมาส 4
(รอยละ)

ภาพรวม
รายจายประจํา
รายจายลงทุน

96
98
87

30
33
19

22
22
22

21
21
22

23
22
24

0
0
0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0
0
0

#REF!
0

0
0
0

#REF!

0
0
0

#REF!

0
0
0

#REF!

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

3. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินงานติดตามการบริหารงานงบประมาณจังหวัด ดังนี้
4.1 วิเ คราะหขอมูลตามนโยบายรัฐบาล เชน พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณภาครัฐและแนวทางการใชจายเงินจากสํานักงบประมาณ เปนตน
4.2 วิเคราะหขอมูลการเบิกจายงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดจากระบบ GFMIS เปนรายสัปดาห รายเดือน
และสิ้นปงบประมาณ
4.3 ติดตามกาวหนา และวิเคราะหปญหาอุปสรรคการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
และกลุมจังหวัด และสาเหตุการถูกตัดโอนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจาย (พ.ศ. 2559 และ 2560)
4.4 เรงรัดการเบิกจายงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดผานระบบวีดิทัศนทางไกล
4.5 สรุปผลการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณเสนอตอผูบริหาร เพื่อใชเปน
แนวทางการบริหารงบประมาณและเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
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4. ผลการวิเคราะหงบประมาณของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จากระบบ GFMIS ณ
สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ปรากฏวา มีผลการเบิกจายในภาพรวม จํานวน 221,286,706.85 บาท คิดเปนรอยละ 80.61
โดยจําแนกเปน
ประเด็นยุทธศาสตร

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งให
เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให
มีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยาง
เปนระบบ
ยุทธศาสตรที่ 3 ; สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตร
ปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : เสริมสรางและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง
มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การรักษาความมั่นคง การ
จัดระเบียบสังคมและการสรางความรวมมือในการ
รักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 6 : สงเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : การบริหารจัดการบานเมือง
ที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

เบิกจาย

คงเหลือ

41,059,300.00

35,306,693.00

2,221,990.00

13,313,000.00

8,175,005.17

-

60,645,900.00
128,985,000.00

52,161,737.19

154,000.00

98,176,441.58

รอยละ

3,530,617.00

85.99

5,137,994.83

61.41

8,330,162.81

86.01

24,748,558.42

76.11

6,060,000.00

9,100,000.00

8,045,138.00

4,100.00

1,058,962.00

88.41

5,035,500.00

3,427,864.92

30,600.00

1,638,235.08

68.07

500,000.00

422,281.00

-

77,719.00

84.46

259,754

0.00

97.40

10,000,000.00 9,740,245.74
274,504,700.00 221,286,706.85

8,695,744.26

คชจ.บริหารงาน จว.บูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7
ยุทธศาสตรที่ 6
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 1
0.00

เหลือจาย

40,000,000.00

80,000,000.00

120,000,000.00

44,522,248.89

80.61
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คงเหลือ
8,695,744.26

เหลือจาย44,522,248.89

เบิกจาย
221,286,706.85

งบประมาณทัง้ หมด
274,504,700.00

5. ปญหา/อุปสรรคการบริหารงบประมาณของจังหวัด
จากการกํากับติดตามและวิเคราะหปญหา อุปสรรค ในการบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัดอยางเปน
ระบบพบวาสาเหตุปญหาของจังหวัดและกลุมจังหวัดไมสามารถใชจายงบประมาณไดตามเปาหมาย คือ

7.1 ขาดความพร อมของพื้ นที่ ดําเนินการ
รับผิดชอบ

ตองขออนุมั ติการใชพื้นที่จากหนวยงาน

7.2 โครงการมีความซ้ําซอนไดรับงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่นแลว
7.3 มีการจัดซื้อจัดจางหลายครั้ง เนื่องจาก ประมาณราคากลางสูงกวางบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ไมมีผูยื่นเสนอ
ราคาหรือยื่นแครายเดียว เปนตน
7.3 โครงการงบลงทุนที่มีมูลคารวมเกินกวา 2 ลานบาท ตองใชวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ใช
เวลาการดําเนินการคอนขางมาก
7.4 การปรับรูปแบบรายการ/รายละเอียดโครงการใหเหมาะสมกับการดําเนินงาน

7.5 ครุภัณฑ/งานไมตรงตามแบบ
7.6 ปญหาภัยธรรมชาติ/ฤดูกาล
7.7 บุคลากรขาดประสบการณในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ เชน การกําหนดคุณลักษณะและ
ราคากลาง เปนตน
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6. แนวทางการดําเนินงานที่ดีของจังหวัด
จากการวิ เ คราะห ขอมู ล ปญหา อุป สรรค และวิ ธี การแกไ ขป ญหาการดํ าเนิ น งานของจั งหวั ด มีทิศทางการ
ดําเนินงาน ดังนี้
6.1 สรุปขอมูลแนวทางการดําเนินงานที่ดีของจังหวัดที่มีการเบิกจายงบประมาณสูง
ที่
1

ขั้นตอน
การขออนุมัติโครงการฯ
- ความพรอมดานพื้นที่

- ความพรอมดานรูปแบบรายการ

2

การดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
- ความรูความเขาใจของผูปฏิ บัติเกี่ย วกั บ
ระเบียบพัสดุ
- การใชดุล ยพินิจเพื่อการจั ดซื้ อจัดจา ง
เชน การจางโดยวิธีพิเศษ จะดําเนินการได
เมื่อไหร/กรณีใด
- การจัด ซื้อจั ดจางตามระเบียบฯ การ
จัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (emarket) หรื อ ด ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

แนวทางการดําเนินงานที่ดี
- ตรวจสอบความพร อมของพื้ นที่ดําเนินการในแตล ะป
ลวงหนากอนพิจารณาเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ
และตรวจติ ด ตามความพร อ มของพื้ น ที่ ที่ ข อรั บ การ
สนับสนุน
- การจั ดสง รายละเอียดโครงการให หน วยงานที่มีความ
ชํ า นาญเฉพาะด า นตรวจสอบรายละเอี ย ดการจั ด ทํ า
โครงการ อาทิเชน
- สํานักงานคลังจังหวัดตรวจสอบการจําแนกงบรายจาย/
คุณลักษณะครุภัณฑตามที่ไดรับอนุมัติวงเงิน
- สํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารจั ง หวั ด ตรวจสอบแบบแปลน
โครงการลั ก ษณะสิ่ ง ก อ สร า ง แขวงทางหลวงชนบท
ตรวจสอบแบบแปลนโครงการลักษณะโครงสรางพื้นที่
- บูรณาการสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ ดานชาง
เช น สํ า นั ก งานโยธาธิ การและผั ง เมื อง แขวงทางหลวง
แขวงทางหลวงชนบท โครงการชลประทาน อบจ.
เทศบาลเมือง/ตําบล และ อบต. ในพื้น ที่ เพื่อ ประมาณ
การกอสรางและแบบแปลน เปนตน
ถือ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการ
พัส ดุ พ.ศ. 2535 และที่ แกไ ขเพิ่ม เติม รวมทั้ง แนวทางที่
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) กําหนด
- จัดประชุมชี้แจง/ฝกอบรม
- ใหความรูเรื่องระเบียบพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวของแก
หัวหนาสวนราชการและเจาหนาที่พัสดุ
- จัดหนวยเคลื่อนที่เร็ว (บูรณาการ สนจ. สนง.คลังจังหวัด
ปค.) เพื่อใหคําชี้แนะปรึกษาหารือ และรวมแกไขปญหาไป
ยังหนวยงานหรืออําเภอตาง ๆ
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ที่

3

ขั้นตอน
แนวทางการดําเนินงานที่ดี
- กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีประสิทธิภาพ - จัดทําปฏิทินและกรอบการดําเนินงานลวงหนา กอนเริ่ม
ป ง บประมาณ เพื่ อ ให ส ว นราชการที่ ไ ด รั บ จั ด สรร
งบประมาณเตรียมกระบวนการจัดซื้อจั ดจาง หาผูรับจา ง
ไว ลวงหนา และกอ หนี้ผูก พัน ได ก็ต อเมื่อ พระราชบั ญญัติ
งบประมาณรายจา ยประจํา ปมีผลบั งคั บใชแ ละได รับ การ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปจากสํานักงบประมาณ

- กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีประสิทธิภาพ - ผวจ. มอบอํา นาจสวนราชการ/อํา เภอ ปฏิบัติร าชการ
แทน ผวจ. ในการกํ า หนดราคากลางทุ ก ขั้ น ตอน การ
ดําเนินการตามกระบวนการจัดหาพัสดุ ทุกวิธี ทุกขั้นตอน
ตามระเบีย บสํ านั กนายกรัฐ มนตรี ว าด ว ยการพัส ดุ พ.ศ.
2535 และที่แก ไขเพิ่ม เติ ม แนวทางปฏิ บั ติ ต ามหนั งสื อ
คณะกรรมการว าดวยการพัสดุ กรมบัญชีก ลาง ดว นที่สุด
ที่ กค (กวพ.) 0421.3/ว145 ลงวั นที่ 21 มี นาคม 2559
และระเบี ย บต า ง ๆ ที่เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น งานของ
โครงการในวงเงินตามกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติ
- บู ร ณาการกั บ หน ว ยงาน/กลุ ม /ฝ า ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น
กรมบัญชีกลาง หนวยตรวจสอบภายใน ฝายการเงิน เปนตน
เพื่อเปนที่ปรึกษาแกหนวยงานรับผิดชอบโครงการ
การกํากับ/ติดตามผล
1. ผู ว าราชการจั งหวั ดให ความสํ าคั ญเน นย้ํ านโยบายทิ ศ
ทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เรงรัดติดตามการบริหารโครงการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีการประชุมติดตามความคืบหนาทุกเดือน และใหหนวย
ดําเนินโครงการรายงานความกาวหนาทุกขั้นตอน
2. แตงตั้งคณะทํางานตรวจติดตามเรงรัดโครงการ เชน
2.1 แต งตั้งคณะทํ างานโดยมีรองผูวาราชการจั งหวัด
หรือปลัดจังหวัดเปนหัวหนาคณะทํางาน แบงเขตพื้นที่การ
ตรวจติด ตามเรงรั ดการดํา เนิน โครงการและการเบิ กจ าย
งบประมาณเปนรายอําเภอโดยตรวจติดตามทุกโครงการ
2.2 แตงตั้งคณะทํางานเรงรัดติดตามการดําเนินโครงการ
และการเบิกจายงบประมาณฯ โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด
ที่ รั บ ผิ ด ชอบสํ า นั ก งานจั ง หวั ด เป น หั ว หน า คณะทํ า งาน

ห น  า | 26

ที่

ขั้นตอน

แนวทางการดําเนินงานที่ดี
หัวหนาสวนราชการที่เปนหนวยดําเนินโครงการตามแผนฯ
เปนคณะทํางาน มีการจัดประชุมติดตามผลการดําเนินงาน
และเบิ กจ ายงบประมาณทุ กเดื อน รวมถึ งการทําหนั งสื อ
เร งรั ดหน วยงานที่รั บผิ ดชอบโครงการให ดํ าเนิ นการและ
เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามที่กําหนด
3. สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ติ ด ตามการรายงานผลการดํ า เนิ น
โครงการและการเบิ กจ ายงบประมาณและสรุ ป ผลการ
ดําเนินการรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบทุกสัปดาห
4. การจั ด ทํ า MOU ระหว างผู ว าราชการจั งหวั ด กั บ
หัว หน าสว นราชการ ใหเ บิ กจ ายงบประมาณ ให เ ป น ไป
ตามเปาหมายของรัฐบาล
5. จัดประชุมเรงรัดผานระบบ internet ไปยังทุกอําเภอ
สัปดาหละ 1 ครั้ ง เพื่อติดตามเรงรัด และรั บทราบปญหา
อุปสรรค และหารือแนวทางการแกไขปญหารวมกัน โดยมี
หัวหนาสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุม
ในจังหวัด เพื่อตอบขอซักถามและหาแนวทางแกไขปญหา
รวมกับอําเภอ
6. มอบหมายสํานักงานคลังจังหวัดประชุมติดตามเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณเปนประจําทุกเดือน โดยมีผูว าราชการ
จังหวัดเปนประธานและคลังจังหวัดเปนเลขานุการ และให
สํานักงานจังหวัดกํากับและติดตามงบประมาณสวนราชการ
เป น ประจํ า โดยให ส ว นราชการทํ าแผนการใช จ ายเงิ น
รายงานผลการเบิ ก จ า ยให สํ า นั กงานจั งหวั ด ทราบเป น
ประจําทุกเดือน
7. เร ง รั ด การก อ หนี้ ผู ก พั น กรณี ง บลงทุ น ที่ มี ว งเงิ น สู ง
กําหนดใหมีการเบิกจายเงิน ลวงหนา 15 % และแบ งงวด
งานหลายงวดใหสามารถเบิกจายไดตามไตรมาสที่กําหนด
สวนงบดําเนินงาน ใหเรงรัดดําเนินการตามแผน
8. แจ ง ให ห น ว ยงานดํ า เนิ น โครงการจั ด ทํ า แผนการ
ปฏิ บัติงานและเบิกจายงบประมาณแยกรายวัน เพื่อเปน
ขอมูลในการติดตามงบประมาณ ทั้งนี้ สําหรับงบลงทุน ให
ระบุร ายละเอี ยดการเบิกจา ยงบประมาณแยกงวดงานให
ชั ด เจน โดยให ร ายงานผลการดํ า เนิ น โครงการและการ
เบิกจายงบประมาณใหจังหวัดทราบทุกสัปดาห/ทุกเดือน
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ที่

4

ขั้นตอน

แนวทางการดําเนินงานที่ดี
9. กรณีโ ครงการที่ไ มมีความคืบ หนาการดําเนิน งานจาก
สั ป ดาห ที่ ผ า นมา ผู ว า ราชการจั ง หวั ด จะสั่ ง การให จั ด
ประชุ ม หั ว หน า หน ว ยงานดํ า เนิ น โครงการที่ เ กี่ ย วข อ ง
พร อมหัว หน าสํานั กงานจั งหวั ด ชี้ แจงขอมูล /ขอเท็จ จริ ง
เพื่อรวมกันพิจารณาแนวทางแกไขปญหา
10. เมื่อหนวยงานดําเนินโครงการเบิกจายงบประมาณ ให
สํา นักงานจั งหวัด เร งรั ดการเบิ กจายงบประมาณในระบบ
GFMIS ทันที
11. ใหหนวยงาน/อําเภอกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใน
ระบบ PADME ใหเปนปจจุบัน

การประเมินผล
1. ใชกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทําหนาที่ในการ
ติดตามสอดสองการดําเนินการงบพัฒนาจังหวั ดวามีความ
โปรงใสเปนไปตามระเบียบ/กฎหมายที่ทางราชการกําหนด
2. มอบหมายใหห นว ยงานที่รับผิ ดชอบโครงการประเมิน
ผลสําเร็จของโครงการ
3. จ างสถาบั นการศึกษาทํ าการประเมิ นผลสํ าเร็ จในการ
ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด

4. เมื่ อ ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ ให ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการวาเปนไปตาม
วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธ ผลสัมฤทธิ์ และเกิดความ
คุม คา หรือไม อยางไร พร อมส งภาพถายและแผ น บัน ทึก
ขอมูล (CD) ใหจังหวัดเพื่อประกอบการติดตามประเมินผล
และประชาสัมพันธในภาพรวม
5. ใชกลไกคณะทํางานติดตามผลการดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป สรุปผลการตรวจติดตามการ
ดํ า เนิ น โครงการ ป ญ หา อุ ป สรรค เพื่ อประเมิน ผลการ
ดําเนินโครงการของสวนราชการ
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6.2 สรุปขอมูลแนวทางการดําเนินงานที่ดีของจังหวัด
ที่
1

ขั้นตอน
การขออนุมัติโครงการ
- การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
- การเสนอขออนุมัติโครงการ

- กระบวนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

- ความรู ความเขาใจ และทักษะในการ
วิ เ คราะห ร วมถึ ง การเขี ย นแผนงาน/
โครงการ
- ความพรอมของแบบแปลน

- การบูรณาการระหวางจัดทําแผนพัฒนา
กลุ ม จั ง หวั ด กั บ แผนพั ฒ นาระดั บ ต า ง ๆ
เพื่อไม ให เกิดความซ้ําซอนในการดําเนิ น
โครงการ

แนวทางการดําเนินงานที่ดี
- จัดทําปฏิ ทินการปฏิ บัติงานและปรับ กรอบระยะเวลาใน
การจัดทําแผนพัฒนาและแผนการปฏิบัติราชการประจําป
ของจั งหวั ดให มีความเหมาะสม เพื่อที่จะดําเนิน การในแต
ละขั้น ตอนได ครบถว นและสามารถตรวจสอบกลั่นกรอง
แผนงานใหเรียบรอย
- กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป
ทั้งที่กระทบตอแผนและไมกระทบตอแผนตองขออนุมัติไป
ยังสวนกลางควรมีการดําเนินการ ดังนี้
1. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับหนวยงานที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณในสวนของกระบวนการการดําเนินงาน
ในชั้นตอนตาง ๆ
2. ควรกําหนดระยะเวลาของการเสนอในการขอโอน
เปลี่ยนแปลงกรณีของจังหวัดและกลุมจังหวัดใหชัดเจนวา
จะมีการพิจารณาเมื่อใด เพื่อจังหวัดและกลุมจังหวัดจะได
แจงใหสวนราชการทราบ
- จั ด ทํ า ตั ว อย า งการเขี ย นขออนุ มั ติ โ ครงการ และให
ความสํ าคั ญกั บกั บการจัด ทําแผนพัฒ นากลุ มจั งหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปเพื่อใหเกิดการพัฒนาในมิติตาง ๆ
- ตรวจสอบความถู ก ต อ งของรายละเอี ย ดโครงการที่
จั ง หวั ด ในกลุ ม จั ง หวั ด เสนอมาว า มี ร ายงานตรงกั บ
รายละเอียดใน e-budgeting ของสํานักงบประมาณหรือ
ใหม หากมี ข อ แก ไ ขแจ ง ไปยั ง หน ว ยดํ า เนิ น งาน เมื่ อ
เรี ยบรอยแลว จึงเสนอโครงการอนุมัติไปยั งหั วหนากลุม
จัง หวัด เพื่อ พิจ ารณาอนุ มัติโครงการและมอบอํา นาจให
ผูว าราชการจั งหวั ด ที่รับ ผิ ด ชอบโครงการดํ าเนิ น การใน
พื้นที่เ ปนผู ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติ/อนุ ญาต การ
จัดซื้อจัดจางตามโครงการดังกลาวทุกขั้นตอน
- กําหนดปฏิทินในการจัดทําแผนที่ชัดเจนเพื่ออธิบายใหสวน
ราชการตาง ๆ เขาใจและใหความรวมมือตามกรอบระยะเวลา
ดังกลาว ไมวาจะเปนงบฟงกชั่น งบกลุมจังหวัด และงบจังหวัด
โดยใหความสําคัญกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดเปนลําดับแรก
- กําหนดใหโครงการของกลุมจังหวัดเปนโครงการลักษณะ
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ที่

2

ขั้นตอน

การดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
- การจัดซื้อจัดจาง

แนวทางการดําเนินงานที่ดี
ปลายน้ําของหวงโซ คุณ คา สว นภารกิจ /กิจ กรรมในสวน
ของตนน้ําและกลางน้ําควรใหเปนหนาที่ของจังหวัดในการ
จัดทําแผนดังกลาว

1. หั วหนา กลุ มจังหวัด มอบอํ านาจให ผูว าราชการจั งหวัด
ในจั งหวั ด ตามโครงการที่ดํ าเนิ น การในพื้น ที่นั้ น ๆ เพื่อ
ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งแทนกลุ ม จั ง หวั ด ตามระเบี ย บ
สํา นักนายกรัฐมนตรีว าดวยการพัส ดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่ม เติม และตามระเบีย บสํานั กนายกรั ฐมนตรี ว า
ดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
2. การดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด แต ล ะ
จั ง หวั ด จะมอบอํ า นาจให หั ว หน า ส ว นราชการที่ ไ ด รั บ
จัดสรรงบประมาณดําเนินการแทน
3. กรณีการประกาศจัด ซื้อจั ดจ างหลายครั้ง/หนว ยงาน
ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการประสบป ญหาในการจั ด หาพั ส ดุ /
บุคลากรขาดความรูความเชี่ ยวชาญ กระทรวงมหาดไทย
ควรจั ด ให มีก ารอบรมเรื่ อ งระเบี ย บพัส ดุ แ ละระเบี ย บที่
เกี่ยวของกับบุคลากรของจังหวัด
4. โครงการ/กิจ กรรมที่ดําเนิ นการจัดซื้อจั ดจางโดยไม มี
ราคากลางที่ เ ป น มาตรฐาน เช น การก อ สร า งเกี่ ย วกั บ
พลังงานแสงอาทิตย ไมมีราคากลางที่เป นมาตรฐานทําให
เกิ ด การท ว งติ ง จากสํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ น ดิ น ดั ง นั้ น
หนว ยงานส วนกลางควรกําหนดมาตรฐานและราคากลาง
การดําเนินงานและแจงใหจังหวัด/กลุมจังหวัดทราบ
- ความเขา ใจในเรื่องการโอนทรัพย สิน / 1. จั ดอบรมใหความรู เกี่ ยวกั บระเบี ยบพัสดุ และระเบียบที่
แนวทางการบันทึกบั ญชีการโอนทรัพยสิน เกี่ยวของกับระบบทะเบี ยน GFMIS ใหแกเจาหนาที่อย าง
สม่ําเสมอ รวมทั้งควรประสานใหกรมบัญชีกลางกําหนดกระทบ
GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
- ความชัดเจนในกระบวนการขึ้นทะเบียน วนการของการโอนทรัพยสินในระบบ GFMIS ใหชัดเจน
2. กําหนดกระบวนการของการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ที่
ราชพัสดุ/มีกระบวนการที่ซับซอน
ชั ด เจน และไมใ ห เ กิ ด ความซ้ํา ซอ น โดยกํา หนดให เ ป น
หนาที่ของสวนราชการที่ไดดําเนินการกอสรางเปนผูขอขึ้น
ทะเบี ยนที่ราชพัสดุกับธนารักษในพื้นที่ของจัง หวั ดที่เปน
ที่ตั้ง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและการ
โอนจะกระทําไดในลักษณะเปลี่ยนแปลงผูใ ชประโยชนใน
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ที่

3

4

ขั้นตอน

การกํากับ/ติดตามผล
- หนวยดําเนินงานไมรายงานขอมูลความ
คื บ หน า การดํ า เนิ น โครงการ/ไม บั น ทึ ก
ขอมูลลงในโปรแกรม PADME มีการบันทึก
ผิดพลาด และขอมูลไมเปนปจจุบัน เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผูปฏิบัติบอยครั้ง

แนวทางการดําเนินงานที่ดี
ที่ร าชพัส ดุ เ ทานั้ น และต องเป น ไปตามมติ ก.บ.ก. เป น
สําคัญดวย
1. แต ง ตั้ งคณะทํ างานติ ด ตามและเร ง รั ด ผลการดํ า เนิ น
โครงการและผลการเบิกจาย เปนประจําทุกเดือน
2. มีหนังสือประสาน/แจงไปยังหนวยงานราชการ เชน
2.1 มีห นั งสื อแจ งใหส ว นราชการที่ได รั บงบประมาณ
รายงานผลการดําเนินงานทุกวันที่ 10ของเดือน จนกวาจะ
ดําเนินการเบิกจายแลวเสร็จ
2.2 มีห นั งสื อแจ งส ว นราชการที่ มีผ ลการดํ า เนิ น การ
ลาชาใหเรงรัดดําเนินงาน/เบิกจายงบประมาณเปนระยะ ๆ
3. ใหสวนราชการที่เปนหนวยดําเนินงานจัดทําแบบรายงาน
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จสงกลุมจังหวัด
4. ประสานการบันทึ กข อมู ลในโปรแกรม PADME กับ
เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านของแต ล ะ ส ว นราชการ และให
บันทึกผลการดําเนินงานลงในโปรแกรมใหเปนปจจุบัน
5. ใหสวนราชการที่ประสบปญ หากับการบันทึกขอมูล ลง
ในโปรแกรม PADME ประสานมายังสํานักงานจังหวัดเพื่อ
ขอรับการแกไข
6. หากพบป ญ หาในขณะที่ อ อกตรวจติ ด ตามในพื้ น ที่
จังหวัด ควรเสนอแนวทางการรายงานผลผลกับหนวยงาน
ที่ ดํ า เนิ น งานทั้ ง แบบรายงานผลการเบิ ก จ า ยและการ
บันทึกขอมูลในโปรแกรม PADME

การประเมินผล
- จากการตรวจติดตามโครงการสวนมาก - แนวทางการประเมินผล
จะเปนงานที่สนับสนุนการดําเนินงานของ 1. ประเมิน ผลจากตั วชี้วัด คํารับรองการปฏิบั ติราชการ
ส ว นราชการเอง เช น การอบรมศึกษาดู ประจําปของจังหวัด
งาน การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ ไมไดเปนการ 2. ประมวลผลขอ มูลจากรายงานสรุ ปผลการดําเนิน
ใช เ พื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ กรรม/แผนงานในการ โครงการของหนวยดําเนินงาน
ขับเคลื่อนและผลักดันประเด็นยุทธศาสตร
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7. การนําไปใชประโยชน
7.1 ผลการวิ เคราะห การเบิกจายงบประมาณของจั งหวั ด นํา ไปใชเ ปนขอมู ลพื้ นฐานในการติดตามเรง รัดการ
เบิกจายงบประมาณของจังหวัด
7.2 ผลการติดตามสถานภาพและป ญหาอุป สรรคการดํ าเนิ น โครงการ/กิจ กรรมเป น สิ่ งบ งชี้ ให ทราบว าการ
ดําเนินงานของจังหวัดมีแนวโนมที่จะสามารถดําเนิ นการหรือเบิกจ ายงบประมาณไดตามเปาหมายการเบิกจายของรัฐบาล
หรือไม ใชเปนขอมูลในการแนะนําแนวทางหรือวิ ธีการแกไขป ญหาของผูบริหารเพื่อชวยเหลือจังหวั ด/กลุมจังหวัด ในการ
ปรับแผนการดําเนินงานในพื้นที่ใหสอดคลองกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและสามารถเบิกจายได
ใกลเคียงกับเปาหมายที่ว างไวมากยิ่งขึ้น และชวยลดงบประมาณที่ จะถูกตัดโอนไปเปน พระราชบั ญญัติโ อนงบประมาณ
รายจายในแตละป
********************************************
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6. จุดเนนในการพัฒนาที่สําคัญและผลที่คาดวาจะไดรับ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
จุดเนนในการพัฒนาและโครงการที่สําคัญ แยกตามผลผลิต 3 ดาน ดังนี้
1. ดานเศรษฐกิจ : โครงการสําคัญ อาทิ
1.1 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดลําปางเชิงสรางสรรคแบบบูรณาการ
1.2 โครงการพัฒนาและสงเสริมสินคาเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
1.3 โครงการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
1.4 โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัดลําปาง
1.5 โครงการเสริมสรางศักยภาพจังหวัดลําปางใหเปนศูนยกลางโลจิสติกสของภาคเหนือตอนบน
1.6 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการเกษตร
ผลที่คาดวาจะไดรับ
- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาแหลงน้ํา ปรับปรุง บูรณะ และขยายระบบชลประทาน
จะสามารถสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเกษตรปลอดภัยไดอยางเพียงพอและตรงความตองการ
- ยกระดับรายได พัฒนาการคา การทองเที่ยวและบริการของจังหวัด
- เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับจังหวัด
- ราษฎรมีรายไดเพิ่มขึ้น
2. การพัฒนาดานสังคม : โครงการสําคัญ ไดแก
2.1 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําปางทุกกลุมและทุกชวงวัย
2.2 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของจังหวัดลําปาง
2.3 โครงการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตและสรางความมั่นคงในชีวิตประชากรกลุมวัยสูงอายุ
และผูดอยโอกาส
2.4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อบริการประชาชนอยางทั่วถึง
และมีมาตรฐาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
- การศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนมีคุณภาพ มีการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถเขาถึงแหลง
อาชีพที่เหมาะสม และมีสภาพแวดลอมทางสังคมและสวัสดิการทางสังคมที่ดี
- ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ใหมีทักษะความรู มีภูมิคุมกัน และความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อการบริการประชาชนอยางทั่วถึง
และการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคอยางเปนระบบครอบคลุมทุกพื้นที่ มีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน
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3. การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : โครงการที่สําคัญ ไดแก
3.1 โครงการสงเสริมการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อความสมดุล
ของระบบนิเวศในจังหวัดลําปาง
3.2 โครงการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในจังหวัดลําปางเชิงบูรณาการ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
- พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการน้ําเสีย และขยะอยางยั่งยืน
- เพิ่มขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
------------------
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดลําปาง
7.1 จั ง หวั ด ลํ า ปางได เ สนอแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ ง ถื อ เป น คํ า ขอ
งบประมาณ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เฉพาะโครงการของจั ง หวั ด จํ า นวน 14 โครงการ งบประมาณ
605,024,110 บาท (หกรอยหาลานสองหมื่นสี่พันหนึ่งรอยสิบบาทถวน)
สํ า นั ก งบประมาณได จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาจั ง หวั ด ตามร า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 257,475,400 บาท (สองรอย
หาสิบเจ็ดลานสี่แสนเจ็ดหมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน)
7.2 งบประมาณจําแนกตามผลผลิต กิจกรรมและโครงการ
ที่

ผลผลิต

โครงการ

งบประมาณ

คิดเปนรอยละ

1

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

6

127,014,000

49.33

2

การพัฒนาดานสังคม

5

82,926,500

32.20

3

การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ

2

47,534,900

18.47

13

257,475,400

100.00

และสิ่งแวดลอม
รวม

ห น  า | 35

รายละเอียดโครงการตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดลําปาง
จําแนกตามผลผลิต
ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
ผลผลิต : การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

1

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดลําปาง

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

127,014,000
46,159,000

เชิงสรางสรรคแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก
1.1 สงเสริมการประชาสัมพันธการทองเที่ยว

20,200,000

ใหเปนที่แพรหลายทั้งภายในและภายนอกจังหวัด
1.1.1 เทศกาลการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

14,500,000

จังหวัดลําปาง
1.1.2 กิจกรรมสงเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลําปาง

3,400,000

การทองเที่ยวจังหวัดลําปางเชิงสรางสรรค

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลําปาง

แบบบูรณาการ
1.1.3 มหัศจรรยสีสันวัฒนธรรมลานนา
กิจกรรมหลัก

2,300,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
19,959,000

1.2 ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเดิมและพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวแหงใหมในดานโครงสรางพื้นฐาน
และการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
1.2.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการทองเที่ยว

999,000

ที่ทําการปกครองอําเภองาว

1,960,000

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓

ถนนเขาศูนยบริบาลชางปางหละ อําเภองาว
จังหวัดลําปาง
1.2.2 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่
อุทยานแหงชาติแมวะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
1.2.3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพดานการทองเที่ยวบริเวณเมืองเกา
เขลางคกาดกองตา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

(สาขาลําปาง)
17,000,000

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดลําปาง
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ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก
1.3 พัฒนาทักษะความรูของบุคลากรการทองเที่ยว

6,000,000

ดานภาษาและการใหบริการ
1.3.1 กิจกรรมศึกษารูปแบบและสรางองคความรูเกี่ยวกับ

3,000,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง

วิถีชีวิต ภาษา อัตลักษณ และการใหบริการ เพื่อใชในการพัฒนา
บุคลากรดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1.3.2 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริการ
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดลําปาง

ลําดับ
2

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
โครงการพัฒนาและสงเสริมสินคาเซรามิก

3,000,000

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลําปาง

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

11,999,900

และหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
กิจกรรมหลัก
2.1 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการในดานการ

11,999,900

บริหารจัดการ/การผลิตสินคา/การออกแบบ
ผลิตภัณฑ/การตลาด
2.1.1 การยกระดับขีดความสามารถในการ

2,999,900

แขงขันของอุตสาหกรรมเซรามิก

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดลําปาง

และหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
2.1.2 การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน นวัตกรรม

9,000,000

ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

สินคาเซรามิกเพื่อการสงออก
3

โครงการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

10,194,000

และขนาดยอม เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
กิจกรรมหลัก
3.1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

3,994,000

ดานธุรกิจ
3.1.1 การสงเสริมธุรกิจ SMEs ขับเคลื่อน

2,000,000

สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง

1,994,000

สํานักงานพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจลําปางสูประเทศไทย 4.0
3.1.2 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพภูมิปญญา
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ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

ทองถิ่นสูสากล

หนวยงานผูรับผิดชอบ
จังหวัดลําปาง

กิจกรรมหลัก
3.2 สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดสูประเทศ

6,200,000

เพื่อนบานและอาเซียน
3.2.1 การสงเสริมและขยายตลาดผลิตภัณฑ

6,200,000

สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง

จังหวัดลําปางสูตลาดสากล
4

โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตร

5,179,000

ปลอดภัยไดมาตรฐานแบบครบวงจร
ของจังหวัดลําปาง
กิจกรรมหลัก
4.1 พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเพื่อ

4,678,800

เพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย
4.1.1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย

1,476,500

ระบบชุมชนรับรอง Participatory Guarantee

สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดลําปาง

System (PGS)
ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
4.1.2 สงเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลคาสินคา

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

995,100

สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง

2,207,200

สํานักปศุสัตวจังหวัดลําปาง

เกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
4.1.3 สงเสริมและพัฒนาการผลิตน้ํานมโค
คุณภาพสูงดวยเครื่องผสมอาหารครบสวน TMR
กิจกรรมหลัก
4.2 สงเสริมชองทางการตลาดสินคาเกษตร

500,200

ปลอดภัย
4.2.1 พัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อสราง

195,900

มูลคาเพิ่มสินคาขาวแตนลําปาง
4.2.2 ศูนยเรียนรูและกระจายพันธุพืชสมุนไพร

304,300

ชุมชน
5

โครงการเสริมสรางศักยภาพจังหวัดลําปางใหเปน

2,000,000
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ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

ศูนยกลางโลจิสติกสของภาคเหนือตอนบน
กิจกรรมหลัก
5.1 สงเสริมและสนับสนุนการลงทุน

2,000,000

เพื่อพัฒนาโครงสรางทางกายภาพในพื้นที่
เปาหมาย
5.1.1 การศึกษา และวิเคราะหศักยภาพสินคา

2,000,000

นําเขาและสงออก ตลอดจนสิ่งจูงใจเพื่อสนับสนุน

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดลําปาง

การลงทุน ในการพัฒนาศูนยกลางเชื่อมโยง
ดานโลจิสติกสและการคมนาคมทางบก
ตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือใตและระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก
6

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการเกษตร
กิจกรรมหลัก

51,482,100

6.1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

20,025,000

ดานถนนและสายทางเพื่อเขาสูพื้นที่การเกษตร
6.1.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1,938,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเสริมงาม

กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
รวม 1,000.00 เมตร บานนาสันติสุข หมูที่ 8
ตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง

ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
6.1.2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสูพื้นที่

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1,893,000

ที่ทําการปกครองอําเภอแจหม

1,500,000

ที่ทําการปกครอง

การเกษตร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ความยาวรวม
900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 3,600 ตารางเมตร บานสามัคคี หมูที่ 5
ตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
6.1.3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสูพื้นที่
การเกษตร พรอมพนังปองกันการกัดเซาะ

อําเภอเมืองลําปาง
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ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
กวาง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร บานแมอางน้ําลอม หมูที่ 8
ตําบลบานแลง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
6.1.4 ซอมแซมถนนและตลิ่งเลียบแมน้ํางาว
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
สูง 3.00 เมตร บานขอย หมูที่ 4 ตําบลบานรอง
อําเภองาว จังหวัดลําปาง
6.1.5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา
3,520 ตารางเมตร บานสาแล หมูที่ 5 บานมั่ว นาเห็น หมูที่ 4 ตําบลทุงงาม
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
6.1.6 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร สายสวนยายลี –
บานทุงสะแกง ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง
6.1.7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 3,520
ตารางเมตร บานใหม หมูที่ 7 - บานสาแล
หมูที่ 5 ตําบลทุงงาม อําเภอเสริมงาม
จังหวัดลําปาง
6.1.8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายการเกษตร กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,000 ตารางเมตร
บานทุง หมูที่ 2 ตําบลหลวงใต อําเภองาว
จังหวัดลําปาง

งบประมาณ (บาท)

1,874,000

หนวยงานผูรับผิดชอบ

ที่ทําการปกครองอําเภองาว

2,000,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเสริมงาม

6,670,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองปาน

2,000,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเสริมงาม

2,150,000

ที่ทําการปกครองอําเภองาว
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ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
กิจกรรมหลัก
6.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานแหลงน้ํา
และดินเพื่อการเกษตร
6.2.1 กอสรางดาดลําเหมืองหวยสม จุดที่ 1

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

31,457,100

1,934,000

ที่ทําการปกครองอําเภองาว

1,214,000

ที่ทําการปกครอง

กวาง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ยาว 400 เมตร จุดที่ 2 กวาง 0.80 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 525 เมตร
จุดที่ 3 กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 425 เมตร หมูที่ 3 บานรองเห็ด
หมูที่ 8 บานรองเห็ดพัฒนา ตําบลบานแหง
อําเภองาว จังหวัดลําปาง
6.2.2 กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่การเกษตร สายที่ 1 จํานวน 3 จุด

อําเภอเมืองลําปาง

ความยาวรวม 1,930 เมตร สายที่ 2 จํานวน
5 จุด ความยาวรวม 1,218 เมตร
สายที่ 3 จํานวน 3 จุด ความยาวรวม 745 เมตร
บานทาสมปอย หมูที่ 1 ตําบลทุงฝาย
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
6.2.3 กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1,477,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเสริมงาม

สันฝายสูง 1.30 เมตร ยาว 28.00 เมตร
ฝายทุงกลาง บานสันโปง หมูที่ 3
ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
6.2.4 กอสรางฝายกั้นน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

495,000

ที่ทําการปกครองอําเภอเถิน

1,000,000

ที่ทําการปกครองอําเภอเถิน

ฝายผาลาด ขนาดกวาง 5.00 เมตร
ยาว 31.00 เมตร สันฝายสูง 1.20 เมตร หมูที่ 7
บานผดุงราษฎรรังสรรค ตําบลแมวะ อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง
6.2.5 ขุดลอกสระเก็บน้ําสาธารณะ ตําบลนาโปง
ในเขตพื้นที่บานปากกองตะวันออก ขนาด
ปากกวางเฉลี่ย 80.00 เมตร กนกวางเฉลี่ย
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ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

65.00 เมตร ปากยาวเฉลี่ย 100.00 เมตร
กนยาวเฉลี่ย 85.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร
หมูที่ 12 ตําบลนาโปง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
6.2.6 กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก

875,000

ที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ

1,588,600

ที่ทําการปกครองอําเภอสบปราบ

1,000,000

ที่ทําการปกครองอําเภอสบปราบ

ลําเหมืองแมตวม ขนาดกวาง 0.50 เมตร
สูง 0.50 เมตร ยาว 440.00 เมตร หนา 0.10
เมตร บานปาแหนง หมูที่ 3
ตําบลวังแกว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
6.2.7 วางทอสงน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปาหมูบาน
ทอ PE ขนาด ศก. 4 นิ้ว ความยาวรวม 5,000
เมตร พรอมอุปกรณตอพวงและทอระบายอากาศ
หมูที่ 4 ตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง
6.2.8 กอสรางรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก
ลําหวยสมัย สองขางทาง ขนาดกวาง 0.80 เมตร
ยาว 660 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร
บานจัวใต หมูที่ 6 บานจัวกลาง หมูที่ 9
ตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
6.2.9 กอสรางรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก
เหมืองหวยแกง ขนาดกวาง 1.00 เมตร
ยาว 660 เมตร ลึกไมนอยกวา 1.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร บานมั่ว หมูที่ 4 - บานทุงงาม
หมูที่ 3 ตําบลทุงงาม อําเภอเสริมงาม
จังหวัดลําปาง

1,863,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเสริมงาม
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ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

6.2.10 กอสรางฝายทดน้ําดวยกลองแกลเบี่ยล
แมน้ําจาง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 80.00
เมตร สูงจากระดับทองน้ําประมาณ 2.50 เมตร
บานวังพราวพัฒนา หมูที่ 7 ตําบลวังพราว
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

2,000,000

ที่ทําการปกครองอําเภอเกาะคา

6.2.11 กอสรางสถานีสงน้ําดวยระบบไฟฟาเขาสู
พื้นที่ทางการเกษตร ขนาดกวาง 2.60 เมตร
ยาว 2.80 เมตร สูง 0.60 เมตร บานพระบาท
หมูที่ 5 ตําบลพระบาทวังตวง อําเภอแมพริก
จังหวัดลําปาง
6.2.12 กอสรางรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก

1,640,000

ที่ทําการปกครองอําเภอแมพริก

1,428,000

ที่ทําการปกครองอําเภอสบปราบ

1,500,000

ที่ทําการปกครอง

สายเหมืองทาน ขนาดกวาง 1.00 เมตร
ลึก 0.75 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 7
50.00 เมตร บานทุง หมูที่ 5 ตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
6.2.13 กอสรางฝายน้ําลน สันฝายสูง 2.00 เมตร
ผนังขางสูง 3.50 เมตร กวาง 15.00 เมตร

อําเภอเมืองลําปาง

บานหวยฮี หมูที่ 7 ตําบลตนธงชัย
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
6.2.14 กอสรางรางสงน้ําเพื่อการเกษตรคอนกรีต

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1,989,000

ที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ

1,097,800

ที่ทําการปกครองอําเภอหางฉัตร

เสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกวาง 1 เมตร
ลึก 1 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม
670 เมตร บานกอ หมูที่ 6 ตําบลวังทรายคํา
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
6.2.15 กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีตบริเวณ
เหมืองทุงเกาหมุน หมูที่ 5 - หมูที่ 7 ขนาด
ปากกวาง 1.50 เมตร ทองกวาง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร หนา 0.06 เมตร ยาวรวม
1,620.00 เมตร ตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง
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ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
6.2.16 กอสรางฝายหินทิ้งพรอมวางกลอง

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

966,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองปาน

แกรเบี้ยน ขนาดกวาง 9 เมตร ยาว 26 เมตร
สูง 3 เมตร บานศรีดอนมูล หมูที่ 2
ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
6.2.17 กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต

962,700 ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองปาน

เสริมเหล็ก ขนาดปากกวาง 2.50 เมตร
ทองกวาง 0.50 เมตร หนา 0.07 เมตร
สูง 1.20 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร
บานหนอง หมูที่ 5 ตําบลบานขอ
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
6.2.18 ขุดลอกลําหวยนอยพรอมทําคันดิน

412,000

ที่ทําการปกครองอําเภอเถิน

925,000

ที่ทําการปกครองอําเภอแมพริก

5,000,000

ที่ทําการปกครองอําเภอแมเมาะ

กวาง 30 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.50 เมตร บานน้ําดิบ หมูที่ 3 ตําบลแมวะ
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
6.2.19 กอสรางฝายวังเกางุน ขนาดสันฝายกวาง
16.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.20 เมตร บานแพะดอกเข็ม หมูที่ 11
ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
6.2.20 จัดทําระบบสงน้ําจากอางเก็บน้ําแมหลวง
เขาสูพื้นที่การเกษตร โดยวางทอ HDPE 80 ชั้น PN
6.3 ขนาด 160 มิลลิเมตร ยาว 3,800.00 เมตร
และ วางทอ HDPE 80 ชั้น PN 6.3 ขนาด
110 มิลลิเมตร ยาว 3,500.00 เมตร
บานแมหลวง หมูที่ 7 ตําบลนาสัก อําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง

ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
6.2.21 กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 13.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร
สันฝายสูง 1.00 เมตร บานแมเฟอง หมูที่ 7
ตําบลบานเอื้อม อําเภอเมืองลําปาง

งบประมาณ (บาท)
1,100,000

หนวยงานผูรับผิดชอบ
ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองลําปาง

ห น  า | 44

ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

จังหวัดลําปาง
6.2.22 ขุดลอกสระเก็บน้ําสาธารณะ

990,000

ที่ทําการปกครองอําเภอเถิน

สระนาหยวก ปากกวางเฉลี่ย 70.00 เมตร
กนกวางเฉลี่ย 55.00 เมตร ปากยาวเฉลี่ย
90.00 เมตร กนยาวเฉลี่ย 75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
5.00 เมตร บานหวยโจ ตําบลนาโปง หมูที่ 11
ตําบลนาโปง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
1.

ผลผลิต : การพัฒนาดานสังคม

82,926,500

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัด

10,000,000

สํานักงานจังหวัดลําปาง

แบบบูรณาการ
2

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

16,584,900

ของประชาชนจังหวัดลําปางทุกกลุม
และทุกชวงวัย
กิจกรรมหลัก

9,999,500

2.1 โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริและการ
ดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.1 ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนว

9,999,500

สํานักงานจังหวัดลําปาง

พระราชดําริ หมูบานเปาหมาย 272 หมูบาน
และหมูบานตนแบบ 13 อําเภอ
กิจกรรมหลัก
2.2 สนับสนุนการสรางความเขมแข็งของระบบ

1,146,000

ความสัมพันธในครอบครัวและชุมชน
2.2.1 นํารองในการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อเสริมสรางทักษะ

796,000 สถานพัฒนาและฟนฟูเด็กจังหวัด
ลําปาง

ชีวิต ในการจัดการกับปญหาและระวังภัย
ทางสังคม
2.2.2 สรางความเขมแข็งชุมชนในมิติ
ทางวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2561

350,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
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ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก
2.3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและสรางหลักประกัน

2,893,600

ทางสังคมใหแกแรงงานทั้งในและนอกระบบ
2.3.1 จางงานทุกกลุมทุกชวงวัย

256,640 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําปาง

2.3.2 พัฒนาทักษะฝมือ เพื่อบรรเทา

846,240

สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง

1,241,920

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

ความเดือดรอนดานอาชีพของแรงงาน
นอกระบบจังหวัดลําปาง
2.3.3 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการ
จายคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน

ภาค 10 ลําปาง

และแขงขันฝมือแรงงาน
2.3.4 พัฒนาศักยภาพคนหางาน

548,800 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําปาง

กิจกรรมหลัก
2.4 เสริมสรางโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

945,800

การจัดการศึกษา
2.4.1 รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

945,800 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง

TO BE NUMBER ONE จังหวัดลําปาง
ปงบประมาณ 2561
กิจกรรมหลัก
2.5 สงเสริมการอนุรักษและเผยแพร

600,000

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณี
ของทองถิ่นในจังหวัดลําปาง
2.5.1 ขวงผญาจาวลกอน

500,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง

2.5.2 เฮาฮักลําปางหนา

100,000 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง

กิจกรรมหลัก
2.6 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา

1,000,000

และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2.6.1 โครงการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

500,000

ผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง
2.6.2 สงเสริมกีฬาและนันทนาการชนเผา

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลําปาง

500,000

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
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ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

จังหวัดลําปาง
ลําดับ
3

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง

หนวยงานผูรับผิดชอบ
จังหวัดลําปาง

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

6,957,800

และความมั่นคงของจังหวัดลําปาง
กิจกรรมหลัก
3.1 เสริมสรางจิตสํานึกการเคารพเทิดทูน

4,000,000

สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
3.1.1 จัดงานนอมรําลึกสมเด็จพระนเรศวร

4,000,000

มหาราช นครลําปาง ประจําป 2561
กิจกรรมหลัก
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานปองกัน

2,530,000

และแกไขปญหายาเสพติด รวมทั้งอาชญากรรม
ทุกรูปแบบ
3.2.1 สงเสริมและพัฒนาเครือขายภาคประชาชน

2,530,000

ทั่วไป ในการเขามามีสวนรวมเปนเจาของปญหา

ศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

และเปนกลไกสําคัญเฝาระวัง ติดตาม แกไข

ลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.)

ปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ของตนเอง
ทั้ง 1,038 หมูบาน/ชุมชน
กิจกรรมหลัก
3.3 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความ

427,800

ปรองดองสมานฉันท
3.2.1 กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ

427,800

เพื่อสนับสนุนการสรางความปรองดองสมานฉันท
4

โครงการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตและสราง

3,240,100

ความมั่นคงในชีวิตประชากรกลุมวัยสูงอายุ
และผูดอยโอกาส
กิจกรรมหลัก
4.1 การเสริมสรางทักษะและความพรอม

1,573,000

มณฑลทหารบกที่ 32
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ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

ของผูสูงอายุใหอยูในสังคมอยางมีคุณคา
4.1.1 ขับเคลื่อนการเตรียมความพรอม

1,573,000

เขาสูสังคมผูสูงอายุจังหวัดลําปางแบบมีสวนรวม

สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง

กิจกรรมหลัก
4.2 การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว

1,251,100

(Long Term Care)
4.2.1 พัฒนาตําบลจัดการสุขภาพสําหรับ

1,251,100 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง

ผูมีภาวะพึ่งพิงที่ไดตองไดรับการดูแลตอเนื่อง
ระยะยาว จังหวัดลําปาง (Long Term Care)
ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก
4.3 ประชาชนผูดอยโอกาสไดรับการฟนฟูและ

416,000

ดูแลโดยครอบครัวและชุมชน
4.3.1 พัฒนาเครือขายการเฝาระวังและดูแล

416,000

ผูดอยโอกาส คนไรที่พึ่ง ในระดับชุมชน
5

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวย

สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง

46,143,700

ความสะดวกพื้นฐานเพื่อบริการประชาชน
อยางทั่วถึงและมีมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก
5.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน

12,606,000

เพื่อบริการประชาชนอยางทั่วถึง และมีมาตรฐาน
ดานการจัดหาน้ําและประปา
สําหรับการอุปโภคบริโภค
5.1.1 กอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาล

3,000,000

ที่ทําการปกครองอําเภอแมทะ

ขนาดกลางหลังศูนยสรางทาง บานทาแหน
พัฒนา หมูที่ 10 ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง
5.1.2 กอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาล

3,303,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองปาน
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ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

ขนาดกลาง หมูที่ 1 ตําบลบานขอ
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
5.1.3 กอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาล

3,303,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองปาน

ขนาดกลาง (บริเวณหนาโรงเรียนทุงสะแกง)
หมูที่ 2 ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง
5.1.4 กอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาล

3,000,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองปาน

ขนาดกลาง หมูที่ 3 ตําบลบานขอ
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
กิจกรรมหลัก
5.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อ

33,537,700

บริการประชาชนอยางทั่วถึง และมีมาตรฐาน
ดานถนน สะพาน และสายทางตางๆ

ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
5.2.1 เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1,609,000

ที่ทําการปกครองอําเภอแมทะ

1,695,000

ที่ทําการปกครองอําเภอหางฉัตร

839,700

ที่ทําการปกครองอําเภอแมพริก

สายบานปางมะโอ หนา 4 เซนติเมตร
ความยาวรวม 1,865.00 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 7,161 ตารางเมตร หมูที่ 8
ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
5.2.2 ปรับปรุงผิวถนนแบบแอสฟลทคอนกรีต
จากหนาวัดทุงงิ้ว หมูที่ 6 - สะพานขามน้ําแมไพร
หมูที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.04 เมตร ยาว 1,230.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 4,920.00 ตารางเมตร บานทุงผา
ตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
5.2.3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายประปาบานเดน กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร
ยาวไมนอยกวา 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
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ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

บานสันปาสัก หมูที่ 5 ตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
5.2.4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

900,000

ที่ทําการปกครองอําเภอแมพริก

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
1,750.00 ตารางเมตร จากบานแมปุ หมูที่ 6 บานโปงขาม หมูที่ 4 ตําบลแมปุ อําเภอแมพริก
จังหวัดลําปาง
5.2.5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

2,000,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองปาน

เขาแมยาง บานกลวย หมูที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาวรวม 872.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
3,488.00 ตารางเมตร ตําบลหัวเมือง
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
5.2.6 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก ขนาดผิว

1,855,000

ที่ทําการปกครองอําเภอแจหม

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,065.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
5,325 ตารางเมตร บานนางาม หมูที่ 3
ตําบลเมืองมาย อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
5.2.7 ปรับปรุงผิวจราจรดวยแอสฟลทติก

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1,000,000

ที่ทําการปกครองอําเภอเกาะคา

6,000,000

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

คอนกรีต ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร ยาว 880.00 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไมนอยกวา 3,520.00 ตารางเมตร หมูที่ 1
และ หมูที่ 6 ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง
5.2.8 ปรับปรุงถนนสายบานปงดอน –
บานสะเหนา ตําบลปงดอน อําเภอแจหม

จังหวัดลําปาง
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ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

จังหวัดลําปาง
5.2.9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร

1,997,000

ที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ

2,000,000

ที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ

กวาง 4 เมตร ยาว 972 เมตร หนา 0.15 เมตร
สายบานตึงเหนือ หมูที่ 2 - บานเมืองทอง
หมูที่ 8 ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง
5.2.10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 872.00 เมตร หนา
0.15 เมตร บานตนผึ้ง หมูที่ 16 - บานจําตอง
หมูที่ 15 ตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง
5.2.11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

2,336,000 ที่ทําการปกครอง อําเภอสบปราบ

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,263.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
5,052 ตารางเมตร บานหนองวัวแดง หมูที่ 4
เชื่อมกับ บานนายาง หมูที่ 5 ตําบลนายาง
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
5.2.12 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก

516,000

ที่ทําการปกครองอําเภอแมพริก

3,397,000

ที่ทําการปกครองอําเภอแมทะ

สายบานผาปงหลวง ความยาว 0.779 กิโลเมตร
หมูที่ 2 ตําบลผาปง อําเภอแมพริก
จังหวัดลําปาง
5.2.13 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
2,430 เมตร สายบานทุง - อบต.หัวเสือ –
บานดอนมูล ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง
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ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
5.2.14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

3,000,000

ที่ทําการปกครองอําเภอเกาะคา

1,631,000

ที่ทําการปกครองอําเภอหางฉัตร

490,000

ที่ทําการปกครองอําเภอเถิน

1,193,000

ที่ทําการปกครองอําเภองาว

1,079,000

ที่ทําการปกครอง

สาย ลป.ถ. 8 - 0001 ระยะทาง 1.380 กิโลเมตร
ผิวทางกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
บานนางแตน - บานแมฮาม หมูที่ 1 ตําบลทาผา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
5.2.15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 1,000 เมตร บานหลิ่งกาน หมูที่ 3
ตําบลหนองหลม อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
5.2.16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง
325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 975.00 ตารางเมตร บานเดนอุดม
หมูที่ 7 ตําบลแมมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
5.2.17 ซอมแซมถนนดินสายเรียบลําน้ํางาว
ชวงไหลผาน ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร
สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร
บานปนเหนือ หมูที่ 4 ตําบลปงเตา อําเภองาว
จังหวัดลําปาง
5.2.18 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
3,600.00 ตารางเมตร บานวังหมอเจดียซาว
หมูที่ 12 ตําบลตนธงชัย อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

อําเภอเมืองลําปาง
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ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
ผลผลิต : การบริหารจัดการ

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

47,534,900

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1

โครงการสงเสริมการอนุรักษฟนฟูและพัฒนา

17,668,500

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อความ
สมดุลของระบบนิเวศในจังหวัดลําปาง
กิจกรรมหลัก
1.1 ขยายพื้นที่ปาตนน้ํา สนับสนุนการจัดตั้งปา

7,725,000

ชุมชนและอนุรักษพันธุไมและพืชมีคา
ทางเศรษฐกิจ

ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
1.1.1 ฟนฟูปาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณ (บาท)
7,725,000

ตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3
(ลําปาง)

453,500

ทรัพยากรน้ําทั้งระบบ
1.2.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํารวมกับ

453,500

สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง

ชุมชนบริเวณแมน้ําจาง
กิจกรรมหลัก
1.3 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่ง

9,490,000

อํานวยความสะดวกที่จําเปนตอการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน
1.3.1 อนุรักษดินและน้ําในพื้นที่อางเก็บน้ําตาม

9,490,000

แนวพระราชดําริ
2

โครงการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในจังหวัดลําปาง
เชิงบูรณาการ
กิจกรรมหลัก

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3
(ลําปาง)

29,866,400
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ลําดับ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
2.1 สงเสริมการรักษาและฟนฟูคุณภาพ

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

6,570,000

สิ่งแวดลอม
2.1.1 ฟนฟูระบบนิเวศปาตนน้ํา เพิ่มความชุมชื้น

6,570,000

และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปา

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13
(สาขาลําปาง)

อนุรักษจังหวัดลําปาง
กิจกรรมหลัก
2.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

23,296,400

และของเสียแบบครบวงจร
2.2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูล

9,361,400

ฝอยและของเสียแบบครบวงจร
2.2.2 กอสรางโรงผลิตปุยอินทรีย ดวยเทคโนโลยี

และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
13,935,000

การบําบัดโดยวิธีทางกลและชีวภาพ
ตําบลรองเคาะ
รวม 13 โครงการ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

257,475,400

----------------------------------------

ที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ

