เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๕ ง

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศจังหวัดลําปาง

เรื่อง โครงสรางอํานาจหนาที่ วิธกี ารดําเนินงาน และสถานทีต่ ิดตอเพื่อรับ
ขอมูลขาวสารของหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิน่ ในจังหวัดลําปาง

เพื่อใหเปน ไปตามกฎหมายวาดว ยขอมูลขาวสารของราชการที่จะใหป ระชาชนมีสิทธิเขาถึง
และไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการดําเนินงานตาง ๆ ของทางราชการและสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับสภาพความเปนจริงจึงสมควรประกาศโครงสราง
และการจัด องค ก รในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานบริ ห ารราชการสว นท อ งถิ่ น และสถานที่ ติ ด ต อ
เพื่อขอรับขอมูลขาวสารในจังหวัดลําปาง ดังนี้
(ก) องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
๑. การจัดโครงสรางองคกรในการดําเนินการ อํานาจหนาที่ที่สําคัญขอองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําปางเปนไปตามพระราชบัญญัตอิ งคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๒. องคการบริหารสวนจังหวัดลําปางจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
(๒) กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) กองแผนและงบประมาณ
(๔) กองคลัง
(๕) กองชาง
(๖) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๗) กองสงเสริมคุณภาพชีวิต
(๘) กองพัสดุและทรัพยสิน
(๙) หนวยตรวจสอบภายใน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๕ ง

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

๓. การบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะอาดและตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้
โดยมีผูรับผิดชอบของงานในการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปางตองใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของ
ประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมของแตภารกิจและใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนด
๔. อํานาจหนาที่ที่สําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ประกอบดวย
๔.๑ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ สรุปได ดังนี้
๑) องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้
(๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย
(๒) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดและประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๓) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่น
(๔) ประสานและใหความรวมมื อในการปฏิ บัติ หนาที่ของสภาตํ าบลและ
ราชการสวนทองถิ่นอื่น
(๕) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวน
ทองถิ่นอื่น
(๖) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวน
จังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตําบล
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๗ ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๘) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่น
ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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หนา ๑๓๐
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๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

(๙) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๑๐) อํานาจหนาที่ใดซึ่งราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคไดมอบ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได
๒) องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่
ของราชการสวนทองถิ่นอื่น หรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่อยูนอกเขตจังหวัดได เมื่อไดรับความ
ยินยอมจากราชการสวนทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓) องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหบริการเอกชน สวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นโดยเรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัติ
๔) การดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดที่มีลักษณะเปนการพาณิชย
อาจทําไดโดยตราเปนขอบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
๔.๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
๒) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
๓) การประสานและให ความร วมมื อในการปฏิ บั ติ หน าที่ ขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น
๔) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
๕) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖) การจัดการศึกษา
๗) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๘) ระยะการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๕ ง
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
การสงเสริมการทองเที่ยว
การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเอง

หรือรวมกับบุคคลอื่น
๑๖) การสร า งและบํ า รุ ง รั ก ษาทางบกและทางน้ํ า ที่ เ ชื่ อ มต อ ระหว า งองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น
๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
๑๘) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
๑๙) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกัน และการควบคุม
โรคติดตอ
๒๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
๒๑) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
๒๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๓) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
๒๔) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่อยูในเขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการ หรือให
องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
๒๕) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ในการพัฒนาทองถิ่น
๒๖) การใหบ ริการแกเอกชน สว นราชการ หนว ยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๕ ง

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
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๒๗) การสัง คมสงเคราะห และการพัฒ นาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส
๒๘) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
๒๙) กิ จ การการอื่ น ใดที่ เ ป น ผลประโยชน ข องประชาชนในท อ งถิ่ น ตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
๔.๓ กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ กําหนดใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการ
ที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการ หรือใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดจัดทํา
๑) จัดใหมีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓) บําบัดน้ําเสีย
๔) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕) วางผังเมือง
๖) จัด ให มี ก ารบํ า รุ ง รัก ษาทางบก ซึ่ ง อย า งน อ ยต อ งเปน ทางหลวงชนบท
ตามกฎหมายวาดวยทางหลวง
๗) จัดใหมีน้ําและบํารุงรักษาทางน้ํา
๘) จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ที่จอดรถ และตลาด
๙) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๐) รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
๑๑) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๑๒) จั ด ให มี แ ละบํ า รุ ง สถานที่ สํ า หรั บ การกี ฬ า สถานพั ก ผ อ นหย อ นใจ
สวนสาธารณะและสวนสัตวตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสําหรับราษฎร
๑๓) จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ
๑๔) ปองกันและบําบัดรักษาโรค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๕ ง
๑๕)
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๑๗)
๑๘)

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

จัดตั้งและการบํารุงสถานพยาบาล
สงเสริมการทองเที่ยว
สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ
กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัด
๕. วิธีดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง แบงออกเปนกรณี คือ
๕.๑ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการภายในองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
ใหประชาชนสามารถติดตอขอรับบริการไดที่สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ๖๒๑ หมูที่ ๒
ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
๕.๒ กรณีเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
ใหประชาชนสามารถติดตอขอรับบริการไดที่ที่ทําการของแตละสถานที่ตามแตกรณี
๖. สถานที่ติด ตอเพื่อขอรับ ขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติด ตอกับ สว นราชการ
ภายในองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ไดที่ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ตั้งอยูที่
ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ๖๒๑ หมูที่ ๒ ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
รหั ส ไปรษณี ย ๕๒๑๓๐ หมายเลขโทรศั พ ท ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ โทรสาร ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๒๘
หรือติดตอไดที่สวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
(ข) อํานาจหนาที่ของเทศบาล
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดภารกิจหนาที่ไว ดังนี้
เทศบาลนคร
๑. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
๒. ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
๔. ปองกันและระงับโรคติดตอ
๕. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๕ ง
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
เทศบาลเมือง
๑.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
ใหมีโรงฆาสัตว
ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น
ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
กิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น
จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
การวางผังเมือง และการควบคุมการกอสราง
การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว
– ๘. หนาที่เหมือนกับเทศบาลนคร
ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
ใหมีโรงฆาสัตว
ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๕ ง

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

๑๕. ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น
ทั้งนี้ เทศบาลเมือง อาจทําภารกิจอื่น ๆ ได ดังนี้
๑. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
๒. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
๓. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
๔. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
๕. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
๖. ใหมีการสาธารณูปการ
๗. จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
๘. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
๙. ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
๑๐. ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ
๑๑. ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น
๑๒. เทศพาณิชย
มีเทศบาลนคร ๑ แหง ไดแก เทศบาลนครลําปาง จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ ดังนี้
๑. สํานักงานปลัดเทศบาล
๒. กองวิชาการและแผนงาน
๓. กองคลัง
๔. สํานักการชาง
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๖. สํานักการศึกษา
๗. กองสวัสดิการสังคม
๘. หนวยตรวจสอบภายใน
มีเทศบาลเมือง ๓ แหง ไดแก ๑) เทศบาลเมืองเขลางคนคร ๒) เทศบาลเมืองพิชัย ๓) เทศบาลเมืองลอมแรด
จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ ดังนี้

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๕ ง

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

๑. สํานักงานปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. กองชาง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๕. กองการศึกษา
๖. กองวิชาการและแผนงาน
๗. กองสวัสดิการสังคม
๘. หนวยงานตรวจสอบภายใน
มีเทศบาลตําบล ๓๘ แหง ไดแก ๑) เทศบาลตําบลบอแฮว ๒) เทศบาลตําบลตนธงชัย ๓) เทศบาล
ตําบลเกาะคา ๔) เทศบาลตําบลศาลา ๕) เทศบาลตําบลนาแกว ๖) เทศบาลตําบลลําปางหลวง
๗) เทศบาลตําบลเกาะคาแมยาว ๘) เทศบาลตําบลทาผา ๙) เทศบาลตําบลไหลหิน ๑๐) เทศบาล
ตําบลวังพราว ๑๑) เทศบาลตําบลหลวงเหนือ ๑๒) เทศบาลตําบลหลวงใต ๑๓) เทศบาลตําบลแจหม
๑๔) เทศบาลตําบลบานสา ๑๕) เทศบาลตําบลทุงผึ้ง ๑๖) เทศบาลตําบลเวียงมอก ๑๗) เทศบาล
ตําบลเถินบุรี ๑๘) เทศบาลตําบลแมมอก ๑๙) เทศบาลตําบลนาครัว ๒๐) เทศบาลตําบลปาตันนาครัว
๒๑) เทศบาลตําบลสิริราช ๒๒) เทศบาลตําบลแมทะ ๒๓) เทศบาลตําบลน้ําโจ ๒๔) เทศบาล
ตําบลแมพริก ๒๕) เทศบาลตําบลแมปุ ๒๖) เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง ๒๗) เทศบาลตําบล
แมเมาะ ๒๘) เทศบาลตําบลเมืองปาน ๒๙) เทศบาลตําบลวังเหนือ ๓๐) เทศบาลตําบลบานใหม
๓๑) เทศบาลตําบลหางฉัต ร ๓๒) เทศบาลตําบลหางฉัต รแมต าล ๓๓) เทศบาลตําบลปงยางคก
๓๔) เทศบาลตํ า บลเมื อ งยาว ๓๕) เทศบาลตํ า บลสบปราบ ๓๖) เทศบาลตํ า บลเสริ ม งาม
๓๗) เทศบาลตําบลเสริมซาย ๓๘) เทศบาลตําบลทุงงาม แบงออกเปน สํานัก/กอง ดังนี้
๑. สํานักงานปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. กองชาง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๕ ง

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

๖. กองการประปา
๗. กองสวัสดิการสังคม
๘. หนวยงานตรวจสอบภายใน
สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร ณ สํานักงานเทศบาล จํานวน ๔๒ แหง
๑. เทศบาลนครลําปาง ถนนฉัตรไชย ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
๕๒๑๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๒๓๗
๒. เทศบาลเมืองเขลางคนคร เลขที่ ๗๒ ถนนบุญโยง ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๕๙๖๗
๓. เทศบาลเมืองพิชัย เลขที่ ๙๙๙ หมูที่ ๑๔ บานตนมื่น ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๓๘ ๒๗๗๔ ๐ ๕๔๓๘ ๒๗๗๕ และ ๐ ๕๔๓๓ ๕๕๓๘
โทรสาร ๐ ๕๔๓๓ ๕๕๓๘
๔. เทศบาลเมืองลอมแรด เลขที่ ๓๑๔/๑ หมูที่ ๔ ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
๕๒๑๖๐ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๕๒๐
๕. เทศบาลตําบลบอแฮว เลขที่ ๙๙/๙ หมูที่ ๑๓ ตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๑๓๕๑ โทรสาร ๐ ๕๔๒๓ ๑๓๗๓
๖. เทศบาลตําบลตนธงชัย เลขที่ ๑๒๐ หมูที่ ๘ ตําบลตนธงชัย อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๘๒๗๓
๗. เทศบาลตําบลเกาะคา ถนนพหลโยธิน ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
๕๒๑๓๐ โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๑๐๖๖
๘. เทศบาลตําบลนาแกว เลขที่ ๒๗๙ หมูที่ ๔ ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
๕๒๑๓๐ โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๒๑๕๐ โทรสาร ๐ ๕๔๓๖ ๒๗๗๕
๙. เทศบาลตํ า บลไหล หิ น หมู ที่ ๒ ตํ า บลไหล หิ น อํ า เภอเกาะคา จัง หวั ด ลํ า ปาง
๕๒๑๓๐ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๔๕๒๓ โทรสาร ๐ ๕๔๒๗ ๔๕๒๓
๑๐. เทศบาลตําบลศาลา เลขที่ ๙๘ หมูที่ ๒ ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
๕๒๑๓๐ โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๒๓๔๖

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๕ ง

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

๑๑. เทศบาลตําบลลําปางหลวง เลขที่ ๓๖ ตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
๕๒๑๓๐ โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๗๗๗๒
๑๒. เทศบาลตําบลเกาะคาแมยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ๕๒๑๓๐
โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๔๑๒๖
๑๓. เทศบาลตํ า บลท า ผา ตํ า บลท า ผา อํ า เภอเกาะคา จั ง หวั ด ลํ า ปาง ๕๒๑๓๐
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๘๔๕๙
๑๔. เทศบาลตําบลวังพราว ตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา จัง หวัดลําปาง ๕๒๑๓๐
โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๙๔๐๓
๑๕. เทศบาลตําบลหลวงเหนือ ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ๕๒๑๑๐
โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๑๑๕๘
๑๖. เทศบาลตํ า บลหลวงใต ตํ า บลหลวงใต อํ า เภองาว จั ง หวั ด ลํ า ปาง ๕๒๑๑๐
โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๑๓๙๖
๑๗. เทศบาลตําบลแจหม เลขที่ ๓๕๙ หมูที่ ๑ ตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
๕๒๑๒๐ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๐๐๑
๑๘. เทศบาลตําบลบานสา เลขที่ ๑๒๐ หมูที่ ๕ ตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
๕๒๑๒๐ โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๗๐๐๑
๑๙. เทศบาลตําบลทุงผึ้ง หมูที่ ๒ ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ๕๒๑๒๐
โทร. ๐ ๕๔๓๘ ๐๕๖๖
๒๐. เทศบาลตํ า บลเวี ย งมอก เลขที่ ๑๘๓ หมู ที่ ๓ ตํ า บลเวี ย งมอก อํ า เภอเถิ น
๕๒๑๖๐ โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๑๕๐๒
๒๑. เทศบาลตําบลแมมอก หมูที่ ๗ ตําบลแมมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ๕๒๑๖๐
โทร. ๐ ๕๔๘๑ ๒๐๕๐
๒๒. เทศบาลตําบลเถินบุรี หมูที่ ๑๔ ตําบลเถินบุรี อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ๕๒๑๖๐
โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๘๑๓๗
๒๓. เทศบาลตําบลปาตัน นาครัว เลขที่ ๑๑๑ หมูที่ ๔ ตําบลปาตัน อําเภอแมท ะ
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๕๐ โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๔๑๑
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๒๔. เทศบาลตําบลนาครัว เลขที่ ๒๙๙ หมูที่ ๖ ตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
๕๒๑๕๐ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๙๐๗๗
๒๕. เทศบาลตําบลน้ําโจ เลขที่ ๑๑๑ หมูที่ ๕ ตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
๕๒๑๕๐ โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๖๒๓๘
๒๖. เทศบาลตําบลสิริราช หมูที่ ๓ ตําบลสันดอนแกว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
๕๒๑๕๐ โทร. ๐ ๕๔๒๐ ๙๕๘๑
๒๗. เทศบาลตํ าบลแมท ะ เลขที่ ๑๑๐/๑๐ หมู ที่ ๑๐ ตํ าบลแม ทะ อํา เภอแม ท ะ
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๕๐ โทร. ๐ ๕๔๓๓ ๑๖๒๖
๒๘. เทศบาลตําบลแมพริก เลขที่ ๔๓๙ หมูที่ ๑ ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
๕๒๑๘๐ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๙๐๐๖
๒๙. เทศบาลตําบลแมปุ เลขที่ ๑ หมูที่ ๓ ตําบลแมปุ อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
๕๒๑๘๐ โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๙๔๔๔
๓๐. เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง ตําบลพระบาทวังตวง อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
๕๒๑๘๐ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๙๓๕๗
๓๑. เทศบาลตําบลแมเมาะ ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัด ลําปาง ๕๒๒๒๐
โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๐๑๐๔
๓๒. เทศบาลตําบลเมืองปาน เลขที่ ๔๔๖ หมูที่ ๔ ตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง ๕๒๒๔๐ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๖๒๘๐
๓๓. เทศบาลตําบลวังเหนือ เลขที่ ๑๓/๒ ตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
๕๒๑๔๐ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๙๐๖๗
๓๔. เทศบาลตําบลบานใหม เลขที่ ๙๙๙ หมูที่ ๖ ตําบลบานใหม อําเภอวัง เหนือ
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๔๐ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๙๐๐๖
๓๕. เทศบาลตําบลหางฉัตร ตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ๕๒๑๙๐
โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๙๔๒๙
๓๖. เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล เลขที่ ๔๔๐ หมูที่ ๓ ตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๙๐ โทร. ๐ ๕๔๓๓ ๘๒๙๗
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๓๗. เทศบาลตําบลปงยางคก เลขที่ ๑๓/๒ ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
๕๒๑๙๐ โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๗๕๒๐
๓๘. เทศบาลเมืองยาว เลขที่ ๙๙๙ หมูที่ ๖ ตําบลเมืองยาว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
๕๒๑๙๐ โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๓๒๙๘
๓๙. เทศบาลตําบลสบปราบ เลขที่ ๕๑ หมูที่ ๑๔ ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๗๐ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๖๒๒๔
๔๐. เทศบาลตําบลเสริมงาม เลขที่ ๑๑๙ หมูที่ ๑๑ ตําบลเสริมงาม อําเภอเสริมงาม
จังหวัดลําปาง โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๖๐๐๙
๔๑. เทศบาลตําบลเสริมซาย หมูที่ ๓ ตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
๕๒๒๑๐ โทร. ๐ ๕๔๘๓ ๖๒๓๐
๔๒. เทศบาลตํ า บลทุ ง งาม หมูที่ ๕ ตํ า บลทุ ง งาม อํา เภอเสริ ม งาม จั ง หวั ด ลํ า ปาง
๕๒๒๑๐ โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๖๑๕๙
(ค) องคการบริหารสวนตําบล
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ที่จะตองทําในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล ดังนี้
๑. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
๔. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
๗. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๙. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัด สรรงบประมาณหรือบุคลากร
ใหตามความจําเปนและสมควร
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อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือรวมกับสภาตําบล อบต. อบจ.หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นอื่นเพื่อกระทํากิจการรวมกันได
โครงสรางการบริหารของ อบต.
๑. นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ๑ คน มาจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรงของประชาชน
ทําหนาที่เปนฝายบริหารเทานั้น โดยการกําหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลและสามารถแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบลชวยเหลืองานไดโดยใน
สวนขององคการบริหารสวนตําบล มีรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๒ คน และนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจะมีวาระการทํางาน ๔ ป
๒. สมาชิก สภาองค การบริห ารสว นตํา บล องคก ารบริ ห ารสว นตํ าบลมาจากการเลือ กตั้ ง
แบบแบงเขต มีวาระการทํางาน ๔ ป เชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลมี ๖๑ แหง สามารถติดตอขอรับขอมูลขาวสาร ณ สถานที่ตั้งของ
สํานักงาน ดังนี้
อําเภอเมืองลําปาง
๑. องคการบริห ารสว นตําบลนิคมพัฒ นา เลขที่ ๑๐๘ หมูที่ ๑ ตําบลนิคมพัฒ นา
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๕๕๘๖
๒. องคการบริหารสวนตําบลบอแฮว เลขที่ ๓๓๔ หมูที่ ๔ ตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๖๑๑๕
๓. องคการบริหารสวนตําบลบานเปา หมูที่ ๑๐ ตําบลบานเปา อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๐๐ โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๐๖๖๔ โทรสาร ๐ ๕๔๓๖ ๐๖๖๔
๔. องคการบริหารสวนตําบลพิชัย เลขที่ ๔๔๔ หมูที่ ๗ ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๓๑ ๕๗๔๒, ๐ ๕๔๘๓ ๙๖๑๒
๕. องคการบริหารสวนตําบลบานเสด็จ เลขที่ ๔๙๓ หมูที่ ๔ ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๒๖๒๒
๖. องคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อม หมูที่ ๙ ตําบลบานเอื้อม อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๓๖๕๘
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๗. องคการบริหารสวนตําบลทุงฝาย เลขที่ ๑๔๐/๑ หมูที่ ๓ ตําบลทุงฝาย อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๘๖๙๓
๘. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นค า หมู ที่ ๕ ตํ า บลบ า นค า อํ า เภอเมื อ งลํ า ปาง
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๒๔ ๗๓๘๕
๙. องคการบริหารสวนตําบลบุญนาคพัฒนา เลขที่ ๓๓/๑ หมูที่ ๓ ตําบลบุญนาคพัฒนา
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๗๐๒๐
๑๐. องคการบริหารสวนตําบลบานแลง เลขที่ ๒๙๔ หมูที่ ๒ ตําบลบานแลง อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๓๘ ๐๕๐๐
อําเภอเกาะคา
๑๑. องคการบริหารสวนตําบลนาแสง หมูที่ ๒ ตําบลนาแสง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
๕๒๑๓๐ โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๒๔๓๑
๑๒. องคการบริห ารสวนตําบลใหมพัฒ นา หมูที่ ๒ ตําบลใหมพัฒนา อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๔๕๖๔
อําเภองาว
๑๓. องคการบริหารสวนตําบลบานโปง เลขที่ ๑๑๘ หมูที่ ๓ ตําบลบานโปง อําเภองาว
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๑๐ โทร. ๐ ๕๔๘๓ ๑๕๘๕
๑๔. องคการบริหารสวนตําบลบานรอง เลขที่ ๑๓๗ หมูที่ ๓ ตําบลบานรอง อําเภองาว
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๑๐ โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๕๐๑๕
๑๕. องคการบริหารสวนตําบลนาแก เลขที่ ๑๒๙ หมูที่ ๒ ตําบลนาแก อําเภองาว
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๑๐ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๑๒๒๓, ๐ ๕๔๒๖ ๑๔๓๗ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๑๐๓๐
๑๖. องคการบริหารสวนตําบลแมตีบ หมูที่ - ตําบลแมตีบ อําเภองาว จังหวัดลําปาง
๕๒๑๑๐ โทร. ๐ ๕๔๓๘ ๐๔๙๗
๑๗. องคการบริหารสวนตําบลบานแหง เลขที่ ๒๔๑ หมูที่ ๓ ตําบลบานแหง อําเภองาว
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๑๐ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๑๕๕๒
๑๘. องคการบริหารสวนตําบลบานออน หมูที่ ๒ ตําบลบานออน อําเภองาว จังหวัดลําปาง
๕๒๑๑๐ โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๗๗๗๘
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๑๙. องคการบริหารสวนตําบลปงเตา เลขที่ ๖๒ หมูที่ ๘ ตําบลปงเตา อําเภองาว
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๑๐ โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๕๔๘๗
๒๐. องคก ารบริห ารส ว นตํา บลบ านหวด ตํ าบลบ า นหวด อํ าเภองาว จั ง หวั ด ลํ าปาง
๕๒๑๑๐ โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๗๗๓๔
อําเภอแจหม
๒๑. องคการบริหารสวนตําบลเมืองมาย เลขที่ ๒๐๘ หมูที่ ๕ ตําบลเมืองมาย อําเภอแจหม
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๒๐ โทร. ๐ ๕๔๓๘ ๐๔๘๗
๒๒. องคการบริหารสวนตําบลแจหม เลขที่ ๓๓๓ หมูที่ ๗ ตําบลแจหม อําเภอแจหม
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๒๐ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๔๗๓
๒๓. องคการบริหารสวนตําบลปงดอน หมูที่ ๑ ตําบลปงดอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
๕๒๑๒๐ โทร. ๐ ๕๔๓๘ ๔๖๕๔
๒๔. องคการบริหารสวนตําบลแมสุก ตําบลแมสุก อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ๕๒๑๒๐
โทร. ๐ ๕๔๘๓ ๓๑๓๕
๒๕. องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร เลขที่ ๒๓๐ หมูที่ ๑ ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๒๐ โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๙๘๔๗
อําเภอเถิน
๒๖. องคการบริหารสวนตําบลแมถอด เลขที่ ๒๑๔ หมูที่ ๒ ตําบลแมถอด อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๖๐ โทร. ๐ ๕๔๘๓ ๘๕๓๙
๒๗. องคการบริหารสวนตําบลแมวะ หมูที่ ๘ ตําบลแมวะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
๕๒๑๖๐ โทร. ๐ ๕๔๒๐ ๙๓๓๔
๒๘. องคการบริหารสวนตําบลนาโปง หมูที่ ๒ ตําบลนาโปง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
๕๒๑๖๐ โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๙๗๑๔
๒๙. องคการบริหารสวนตําบลแมปะ หมูที่ ๑ ตําบลแมปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
๕๒๑๖๐ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๒๐๗๙
อําเภอแมทะ
๓๐. องคการบริหารสวนตําบลบานบอม หมูที่ ๑ ตําบลบานบอม อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
๕๒๑๕๐ โทร. ๐ ๕๔๒๐ ๙๖๕๒
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๓๑. องคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว หมูที่ ๖ ตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
๕๒๑๕๐ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๐๒๙๗
๓๒. องคการบริหารสวนตํ าบลหัวเสือ หมูที่ ๔ ตําบลหัวเสือ อํ าเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
๕๒๑๕๐ โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๗๕๖๒
๓๓. องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน หมูที่ ๑ ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
๕๒๑๕๐ โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๗๖๐๖
๓๔. องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ หมูที่ ๕ ตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
๕๒๑๕๐ โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๗๕๘๔
อําเภอแมพริก
๓๕. องคการบริหารสวนตําบลแมพริก เลขที่ ๔๒๒ หมูที่ ๑ ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๘๐ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๙๖๘๒
อําเภอแมเมาะ
๓๖. องคการบริหารสวนตําบลบานดง เลขที่ ๑๔๙ หมูที่ ๗ ตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง ๕๒๒๒๐ โทร. ๐ ๕๔๒๐ ๙๕๑๓
๓๗. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลจางเหนื อ หมู ที่ ๓ ตํ าบลจางเหนื อ อํ า เภอแม เ มาะ
จังหวัดลําปาง ๕๒๒๒๐ โทร. ๐ ๕๔๐๑ ๙๗๘๖
๓๘. องคการบริหารสวนตําบลนาสัก หมูที่ ๕ ตําบลนาสัก อํ าเภอแม เมาะ จังหวัดลํ าปาง
๕๒๒๒๐ โทร. ๐ ๕๔๒๐ ๙๗๐๓
๓๙. องคการบริหารสว นตําบลสบปาด ตําบลสบปาด อําเภอแมเมาะ จัง หวัด ลําปาง
๕๒๒๒๐ โทร. ๐ ๕๔๐๑ ๙๗๑๔
อําเภอเมืองปาน
๔๐. องคการบริหารสวนตําบลบานขอ เลขที่ ๑๕๙ หมูที่ ๑๐ ตําบลบานขอ อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง ๕๒๒๔๐ โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๗๑๕๕
๔๑. องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว หมูที่ ๘ ตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
๕๒๒๔๐ โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๗๑๓๙
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๔๒. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแจ ซ อ น หมู ที่ ๑๑ ตํ า บลแจ ซ อ น อํ า เภอเมื อ งปาน
จังหวัดลําปาง ๕๒๒๔๐ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๓๒๓๔ - ๕
๔๓. องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง หมูที่ ๒ ตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
๕๒๒๔๐ โทร. ๐ ๕๔๓๘ ๐๔๘๖
อําเภอวังเหนือ
๔๔. องคการบริหารสวนตําบลวังแกว หมูที่ ๒ ตําบลวังแกว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
๕๒๑๔๐ โทร. ๐ ๕๔๒๐ ๙๗๐๗
๔๕. องคการบริหารสวนตําบลทุงฮัว้ หมูที่ ๔ ตําบลทุงฮั้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
๕๒๑๔๐ โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๘๑๔๔
๔๖. องคการบริหารสวนตําบลวังเหนือ เลขที่ ๑๘๕ หมูที่ ๔ ตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๔๐ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๙๐๑๗
๔๗. องคการบริหารสวนตําบลวังซาย เลขที่ ๑๒๙ หมูที่ ๑๐ ตําบลวังซาย อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๔๐ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๙๓๓๓
๔๘. องคการบริหารสวนตําบลวังใต เลขที่ ๑๓๓/๑ หมูที่ ๑ ตําบลวังใต อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๔๐ โทร. ๐ ๕๔๒๐ ๙๖๙๑
๔๙. องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา หมูที่ ๖ ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๔๐ โทร. ๐ ๕๔๘๓ ๓๖๖๓
๕๐. องคการบริหารสวนตําบลรองเคาะ หมูที่ ๙ ตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
๕๒๑๔๐ โทร. ๐ ๕๔๒๐ ๙๖๙๑
๕๑. องคการบริหารสวนตําบลวังทอง หมูที่ ๗ ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
๕๒๑๔๐ โทร. ๐ ๕๔๐๘ ๐๘๐๑
อําเภอหางฉัตร
๕๒. องคการบริหารสวนตําบลแมสัน หมูที่ ๑ ตําบลแมสัน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
๕๒๑๙๐ โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๓๐๘๐
๕๓. องคการบริหารสวนตําบลวอแกว เลขที่ ๑๒๗ หมูที่ ๒ ตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๙๐ โทร. ๐๘ ๙๙๕๖ ๑๕๒๙
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๕๔. องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล เลขที่ ๓๕๒/๓ หมูที่ ๔ ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๙๐ โทร. ๐ ๕๔๓๓ ๘๖๗๕
๕๕. องค ก ารบริห ารส ว นตํา บลหนองหล ม เลขที่ ๑๐๓ หมู ที่ ๕ ตํ า บลหนองหล ม
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ๕๒๑๙๐ โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๘๔๓๕
อําเภอสบปราบ
๕๖. องคการบริหารสวนตําบลนายาง เลขที่ ๑๔๖ หมูที่ ๕ ตําบลนายาง อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๗๐ โทร. ๐ ๕๔๘๓ ๘๐๘๒
๕๗. องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ เลขที่ ๑๕๙ หมูที่ ๓ ตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๗๐ โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๒๐๓๕
๕๘. องคการบริหารสวนตําบลสมัย เลขที่ ๑๑๓ หมูที่ ๓ ตําบลสมัย อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๗๐ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๖๕๑๑
๕๙. องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ เลขที่ ๑๐๒ หมูที่ ๔ ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง ๕๒๑๗๐ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๖๕๑๐
อําเภอเสริมงาม
๖๐. องค การบริห ารสว นตํ าบลเสริม ขวา หมูที่ ๒ ตํ าบลเสริม ขวา อํ าเภอเสริม งาม
จังหวัดลําปาง ๕๒๒๑๐ โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๙๑๙๕
๖๑. องคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง หมูที่ ๕ ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม
จังหวัดลําปาง ๕๒๒๑๐ โทร. ๐ ๕๔๘๓ ๕๑๐๑
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