
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

   แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 

   (พ.ศ.2557 - 2560) 

   ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ส านักงานจังหวดัล าพูน 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
โทร./โทรสาร 0-5356-2630 

โทร. (มท.) 28013 



 
สารบัญ 

 

                            หน้า 

          1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดล าพูน   ๑ 
 1.1 สภาพทั่วไป             ๑ 
               1.2 สภาพพ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ    ๒ 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ              4  
 1.4 การแบ่งเขตการปกครอง            4  
 1.5 พ้ืนที่ป่าไม้             5 
 1.6 ประชากร             9 

2. สภาพสังคม                                 15   
     2.1  ด้านการศึกษา             15 
     2.2  ด้านศาสนา           18 
     2.3  การบริการสาธารณสุข       ๑8 
     2.4  อาชญากรรม           20 
     2.5  สถานการณ์ผู้ด้อยโอกาส       22         

3.  สภาพทางเศรษฐกิจ           2๔ 
 3.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวม/รายได้ประชากร        2๔ 

    3.2 การเกษตรกรรม            28 
 3.3  การอุตสาหกรรม           35 
          3.4  การพาณิชยกรรมและการบริการ         39 

    3.5  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและการท่องเที่ยว      39 
    3.7  แรงงานและการจ้างงาน          41 

     3.8  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร       42 
 3.9 สินค้าท่ีส าคัญของจังหวัด          ๔3          

 4. โครงสร้างพ้ืนฐาน           ๔4                     
      4.1  การไฟฟ้า           ๔4 

 4.2  การประปา           ๔4 
    4.3  การชลประทาน                     ๔6 
    4.4  น้ าบาดาล           53  
    4.5  การสื่อสาร           54 
    4.6  การไปรษณีย์        55 

 4.7  การคมนาคมขนส่ง          ๕5 

 5. การบริหารราชการ        ๕6  

 

 

 



สารบัญ (ตอ่) 
 

                              หน้า 

 6. ทรัพยากรธรรมชาติ               ๕7 
     6.1  ทรัพยากรน้ า           ๕7 
     6.2  ทรัพยากรแร่ธาตุ           61 

    6.3  สถานการณ์ภัยธรรมชาติ       63 

       1.2 สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา      65 
   1.2.1 สรุปการด าเนินงานปี 2557      65 

             1.2.2 สรุปการด าเนินงานปี 2558      68 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ      74 
    2.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ      74 
    2.2  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคมและความมั่นคง     78 
    2.3  การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   81 
    2.4  สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี    88 
    2.5  การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทาง   91 
           การพัฒนาประเทศ 4 มิติ  
    2.6  การทบทวนสภาพแวดล้อม (SWOT)     96 

แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ.2557 - 2560)     97 
ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) 

          -  วิสัยทัศน์          97 
     -  พันธกิจ /เป้าประสงค์        97 
     -  ประเด็นยุทธศาสตร์       98 
     -  จุดเน้นทางยุทธศาสตร์       98 
     -  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์   99 
     -  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1       99 
   -  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2       102 
     -  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3       104 
     -  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4       105 
     -  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5       107 

   -  แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (แบบ จ.1)    116 
     -  บัญชีรายการชุดโครงการ       135 
     -  ภาคผนวก ก รายงานการตรวจสอบการด าเนินการฯ    209 
     -  ภาคผนวก ข รายงานการตรวจสอบการด าเนินการฯ    210 

  

******************* 



1 
 

แผนที่จังหวัดล ำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

1. ข้อมูลสภำพท่ัวไปของจังหวัดล ำพูน 

1.1 สภำพท่ัวไป 
  1.1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

   จังหวัดล ำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญชัย เป็นเมืองโบรำณ  มีอำยุประมำณ 1,346  ปี                    
ตำมพงศำวดำรโยนก เล่ำสืบต่อกันถึงกำรสร้ำงเมืองหริภุญชัย  โดยฤำษีวำสุเทพเป็นผู้ เกณฑ์พวกเม็งคบุตร                                     
หรือชนเชื้อชำติมอญมำสร้ำงเมืองนี้ขึ้น  ในพ้ืนที่ระหว่ำงแม่น้ ำสองสำย คือ แม่น้ ำกวง และแม่น้ ำปิง  เมื่อมำสร้ำงเสร็จ
ได้ส่งทูตไปเชิญรำชธิดำกษัตริย์เมืองละโว้พระนำม  “จำมเทวี” มำเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญชัย สืบรำชวงศ์
กษัตริย์ต่อมำหลำยพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยำยีบำจึงได้ เสียกำรปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช                                     
ผู้รวบรวมแว่นแคว้นทำงเหนือเข้ำเป็นอำณำจักรล้ำนนำ  เมืองล ำ พูนถึงแม้ว่ำ จะตกอยู่ภำยใต้กำรปกครอง                             
ของอำณำจักรล้ำนนำ แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ำยทอดมรดกทำงศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ำมำปกครอง  ดังปรำกฏ
หลักฐำนทั่วไปในเวียงกุมกำม เชียงใหม่ และเชียงรำย  เมืองล ำพูนจึงยังคงควำมส ำคัญในทำงศิลปะและวัฒนธรรม                         
ของอำณำจักรล้ำนนำ  จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช  เมืองล ำพูนจึงได้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรไทย                     
มีผู้ครองนครสืบต่อกันมำจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ต่อมำภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475                                                  
เมื่อเจ้ำผู้ครองนครองค์สุดท้ำย คือ พลตรีเจ้ำจักรค ำ  ขจรศักดิ์  ถึงแก่พิรำลัย  เมืองล ำพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด                                   
มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้ปกครองสืบมำจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
  1.1.2 ลักษณะทำงกำยภำพ 
  ที่ตั้ง 
  จังหวัดล ำพูน  ตั้งอยู่ทำงภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย  อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร       

ตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 11  (สำยเอเซีย)  เป็นระยะทำง  689  กิโลเมตร  ตำมทำงหลวงแผ่นดิน                                

สำยพหลโยธิน  เป็นระยะทำง  724  กิโลเมตร และตำมทำงรถไฟ  729  กิโลเมตร   ตั้งอยู่ระหว่ำงเส้นรุ้งที่  18  องศำเหนือ  

และเส้นแวงที่  99  องศำตะวันออก  อยู่ในกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบนที่เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำ                              

เป็นศูนย์กลำงควำมเจริญของภำคเหนือและอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงหรือพ้ืนที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 
  ขนำด 
  เป็นจังหวัดที่มีขนำดเล็กที่สุดของภำคเหนือ   มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ  4,505.882 

ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ  2,816,176.25  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  4.85 ของพ้ืนที่ภำคเหนือตอนบน                          

บริเวณท่ีกว้ำงที่สุดประมำณ 43 กิโลเมตร และยำวจำกเหนือจดใต้ 136 กิโลเมตร  

        ตำรำงที่ตั้งและขนำดพื้นที่ของจังหวัดล ำพูน  จ ำแนกเป็นรำยอ ำเภอ 
ส่วนรำชกำร ขนำด  ตร.กม. ร้อยละ ระยะทำงห่ำงจำกจังหวัด 

จังหวัดล ำพูน 4,505.882   
     - อ ำเภอเมืองล ำพูน 479.825 10.78 2 
     - อ ำเภอป่ำซำง 299.950 6.52 11 
     - อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 596.901 13.31 36 
     - อ ำเภอแม่ทำ 762.630 16.68 25 
     - อ ำเภอลี ้ 1,701.990 37.96 105 
     - อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 486.129 10.79 105 
     - อ ำเภอบ้ำนธิ 129.024 2.72 26 
     - อ ำเภอเวียงหนองล่อง 49.433 1.24 45 

ที่มำ :  ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดล ำพูน  
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      อำณำเขต 
      ทิศเหนือ             ติดต่อกับ  อ.สำรภี  อ.สันก ำแพง  จ.เชียงใหม่ 
       ทิศใต้                 ติดต่อกับ  อ.เถิน จ.ล ำปำง และ  อ.สำมเงำ  จ.ตำก   
       ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  อ.ห้ำงฉัตร  อ.สบปรำบ  อ.เสริมงำม  จ.ล ำปำง 
      ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  อ.ฮอด  อ.จอมทอง  อ.หำงดง  อ.สันป่ำตอง  จ.เชียงใหม่  

 1.2  สภำพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ 
                    จังหวัดล ำพูนมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่รำบหุบเขำ และพ้ืนที่ภูเขำ ที่รำบอยู่ ทำงทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่รำบเชียงใหม่-ล ำพูน หรือที่รำบลุ่มแม่น้ ำปิง กวง ลี้ และแม่ทำ 
เป็นที่ตั้งของอ ำเภอเมืองล ำพูน อ ำเภอป่ำซำง และตอนเหนือของอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง มีควำมสูงเฉลี่ย   200-400 เมตร 
จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง ตัวเมืองล ำพูนมีระดับควำมสูง 290.29 ม. จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง  พ้ืนที่ค่อยลำด
สูงขึ้นในตอนกลำงทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่อ ำเภอแม่ทำตอนใต้ของอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 
อ ำเภอทุ่งหัวช้ำงและอ ำเภอลี้  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่รำบสูงและภูเขำสูง มีระดับควำมสูง ระหว่ำง                            
400 -800 เมตรขึ้นไป ระดับควำมสูงจะลดลงเมื่อเข้ำ เขตที่รำบในอ ำเภอลี้ที่ ระดับควำมสูงประมำณ                                     
400–800 เมตร แล้วค่อยๆ  ยกตัวสูงขึ้นมำทำงทิศใต้ซึ่งเป็นเขตชำยแดนติดต่อกับจังหวัดล ำปำงและจังหวัดตำก                      
ที่ระดับควำมสูง 600-1,000  เมตร 

       กรมพัฒนำที่ดินได้แบ่งลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดล ำพูนออกเป็น  3  ลักษณะคือ 
  1) พื้นที่รำบเรียบและค่อนข้ำงรำบเรียบ  (FLAT  TO  NEARLY  FLATLAND)  
  มีพ้ืนที่ประมำณร้อยละ 12  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  มีลักษณะพ้ืนที่รำบเรียบหรือค่อนข้ำงรำบเรียบ        
มีควำมลำดเอียงส่วนใหญ่อยู่ระหว่ำงร้อยละ 0 - 2  เป็นบริเวณกว้ำงทำงตอนเหนือของจังหวัดล ำพูนทำงฝั่งซ้ำย                  
ของแม่น้ ำปิงและบริเวณสองฟำกฝั่งแม่น้ ำกวง  ตั้งแต่ทำงตอนใต้ของบ้ำนสบทำ ต ำบลปำกบ่อง อ ำเภอป่ำซำง                          
บำงแห่งพบที่รำบแคบ ๆ  ระหว่ำงเขำซึ่งเกิดตำมสองฟำกของล ำน้ ำสำยต่ำง ๆ  เช่น  แม่น้ ำลี้  และแม่น้ ำแม่ทำ                        
เป็นต้น แต่มีพ้ืนที่ไม่มำกนัก  โดยปกติแล้วน้ ำจำกแม่น้ ำไม่ค่อยท่วมถึง  ส่วนบริเวณที่รำบเรียบเกิดอยู่ต่ ำสุดใกล้กับ            
ล ำน้ ำในปัจจุบัน  โดยเฉพำะพ้ืนที่บริเวณใกล้กับแม่น้ ำปิง  และช่วงระหว่ำงแม่น้ ำปิงกับแม่น้ ำกวง  ในฤดูน้ ำหลำก                     
จะถูกน้ ำท่วมเป็นประจ ำทุกปี  ส่วนตำมริมฝั่งแม่น้ ำปิงนั้น  ขณะที่น้ ำท่วม ตะกอนขนำดใหญ่ก็จะตกจม อยู่ริมฝั่งน้ ำ  
ท ำให้มีลักษณะเป็นคันดินธรรมชำติแคบๆขนำนไปกับล ำน้ ำ  มีพ้ืนที่สูงกว่ำที่รำบต่ ำห่ำงฝั่งออกไปเล็กน้อย                             
ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งบ้ำนเรือนของรำษฎรที่อำศัยอยู่ตำมริมฝั่งแม่น้ ำปิง 
 2) พื้นที่ลูกคลื่นลอนลำดและลูกคลื่นลอนชัน  (UNDULATING  AND  ROLLING  TERRACE) 
  มี พ้ืนที่ประมำณร้อยละ 24 ของพ้ืนที่ทั้ งหมด มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ                               
350-600  เมตร  มีสภำพพ้ืนที่เป็นที่ลอนคลื่นสูงๆต่ ำๆอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรณีหรือภูมิอำกำศ                             
ท ำให้ทำงน้ ำไหลกัดเซำะลึกลงไปในแนวดิ่ง ทิ้งบริเวณที่เป็นดินตะกอนบริเวณเหล่ำนี้  ในปัจจุบันจะมีล ำห้วยและ                     
ทำงน้ ำไหลผ่ำนกัดเซำะอยู่โดยทั่วไป 
 3) บริเวณเนินเขำและภูเขำสูงสลับซับซ้อน  (HILLS  AND  MOUNTAINS) 
 เป็นลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งประกอบเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจั งหวัดล ำพูน มีพ้ืนที่ประมำณร้อยละ 64 ของ
พ้ื น ที่ ทั้ ง ห ม ด  ส ภ ำ พ พ้ื น ที่ โ ด ย ทั่ ว ไ ป เ ป็ น เ นิ น เ ข ำ แ ล ะ ภู เ ข ำ สู ง ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น ต่ อ เ นื่ อ ง กั น ไ ป                                    
จำกทิศตะวันออก ซึ่งติดต่อกับเขตจังหวัดล ำปำง เป็นแนวลงมำจนถึงทำงทิศใต้ของอ ำเภอลี้  ติดต่อกับจังหวัดตำก   
แล้ วเลำะล ำน้ ำแม่ ปิ งขึ้ นไปทำงทิ ศเหนื อจนจดเขตจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ทำงทิ ศตะวั นตก ส่ วนใหญ่ ของพ้ื นที่                                                           
มีควำมลำดเอียงมำกกว่ำร้อยละ 16 ขึ้นไป  มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล 600-1,000  เมตร บริเวณเนินเขำ และภูเขำสูง                                            
สลับซับซ้อนของจังหวัดล ำพูนนี้ มีล ำห้วยและทำงน้ ำเล็กๆ  อยู่มำกมำย แต่ส่วนใหญ่มีน้ ำไหลเฉพำะฤดูฝนเท่ำนั้น   
(ที่มำ : สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดล ำพูน ข้อมูล ณ เดือนสิงหำคม 2558)   
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1.3  ลักษณะภูมิอำกำศ 
         จังหวัดล ำพูนตั้งอยู่ในภำคเหนือ ซึ่งตำมต ำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ค่อนไปทำงเขตอำกำศอบอุ่น
ในฤดูหนำวจึงมีอำกำศเย็นค่อนข้ำงหนำว แต่เนื่องจำกอยู่ลึกเข้ำไปในแผ่นดินห่ำงไกลจำกทะเล  จึงมีฤดูแล้ง                      
ที่ยำวนำนและอำกำศจะร้อนถึงร้อนจัดในฤดูร้อน  จังหวัดล ำพูนมีสภำพภูมิอำกำศแตกต่ำงกันอย่ำงเด่นชัด                                        
3 ช่วงฤด ูคือ 
 -ฤดูหนำว   ช่วงกลำงเดือนตุลำคม - กลำงเดือนกุมภำพันธ์ 
 -ฤดูร้อน   ช่วงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ – กลำงเดือนพฤษภำคม 
 -ฤดูฝน   ช่วงกลำงเดือนพฤษภำคม - กลำงเดือนตุลำคม 

 - อุณหภูมิ 
 -อุณหภูมิสูงสุด ในปี 2557   วันที่ 8 มีนำคม 2554   วัดได้ 38.8 องศำเซลเซียส 

-อุณหภูมิต่ ำสุด ในปี 2557   วันที่ 21 ธันวำคม 2554 วัดได้ 12.0 องศำเซลเซียส 
-อุณหภูมิอำกำศเฉลี่ยตลอดทั้งปี 2557    เท่ำกับ 26.6 องศำเซลเซียส 

 - ควำมชื้น 
 ควำมชื้นเฉลี่ยตลอดทั้งปี 74 % 

 - ปริมำณฝน  
1. ปริมำณน้ ำฝนตลอดปี ปริมำณมำกท่ีสุดในปี 2554 วัดได้ 1,718.6 มิลลิเมตร 
2. จ ำนวนวันที่ฝนตกตลอดปี 129 วัน 
3. ปริมำณฝนสูงสุด วัดได้ 81.4 มิลลิเมตร เมื่อเดือน 31 กรกฎำคม 2554 
 

ป ี
ปริมำณฝนเฉลี่ยรำยเดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
2554 7.6 14.3 73.5 156.7 296.7 200.0 253.4 249.3 318.4 104.1 44.6 0.0 
2555 1.8 0.0 8.4 6.5 246.9 67.7 66.6 175.7 237.7 54.4 50.6 9.3 
2556 5.3 3.9 12.9 46.2 79.3 159.0 120.0 142.5 276.1 99.1 113.6 11.4 
2557 0.0 0.0 27.1 23.3 149.1 97.5 162.9 121.4 108.0 71.7 27.0 0.0 
2558 62.2 0.0 48.2 98.1 121.9 68.2 120.3 207.0 - - - - 

ที่มำ : สถำนีอุตุนิยมวิทยำจังหวัดล ำพูน  ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2558  

1.4 กำรแบ่งเขตกำรปกครอง 
                     จังหวัดล ำพูน แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น   8  อ ำเภอ   51 ต ำบล   575 หมู่บ้ำน   
1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด   1 เทศบำลเมือง   36 เทศบำลต ำบล   20 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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กำรแบ่งเขตกำรปกครองจังหวัดล ำพูน 
 

อ ำเภอ พื้นที่ ตร.กม. ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล
เมือง/ต ำบล 

อบต. ชุมชน ห่ำงจำก
จังหวัด 

เมืองล ำพูน 
(รวมเทศบำลเมือง 

ล ำพูน/เทศบำลต ำบล) 

479.825 15 159 13 3 17 2   กม. 

ป่ำซำง 299.950 9 89 4 4 - 11   กม. 
บ้ำนโฮ่ง 596.901 5 62 2 4 - 36   กม. 
แม่ทำ 762.630 6 71 7 1 - 25   กม. 

ลี้ 1,701.990 8 99 6 4 - 105   กม. 
ทุ่งหัวช้ำง 486.129 3 35 1 3 - 105   กม. 

บ้ำนธิ 129.024 2 36 1 1 - 26   กม. 
เวียงหนองล่อง 49.433 3 24 3 - - 45   กม. 

รวม 4,505.882 51 575 37 20 17 - 
ที่มำ     :   ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดล ำพูน  ข้อมูล  ณ  เดือนสิงหำคม  2558 

1.5 พื้นที่ป่ำไม้    
 ข้อมูลของกรมป่ำไม้ สถิติจ ำนวนพื้นที่ป่ำ ปี 2547-2556 จังหวัดล ำพูน ในปี 2556 มีพ้ืนที่ป่ำ
ไม้ จ ำนวน 1,547,032.63 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 55.27 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

      ตำรำงแสดงข้อมูลเนื้อที่ป่ำของจังหวัดล ำพูน ปี 2547-2556 (ของกรมป่ำไม้) 
 

เนื้อที่ป่ำ /  
ปี พ.ศ. 

 

2547 
 

2551 
  

2556 
 เนื้อที่ป่ำ (ไร่)  
 

1,628,737.50 1,610,280.21 1,547,032.63 

ร้อยละต่อพื้นที่ จังหวัด 
 

57.84 57.18 55.27 

 
ป่ำไม้ที่พบในบริเวณจังหวัด ประกอบด้วยป่ำไม้ 3 ประเภทคือ  
 1) ป่ำเต็งรัง ป่ำแพะ ป่ำแดง พบในที่แห้งแล้ง ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์  มีกรวดปน ไม้ที่พบ                      
อำทิเช่น ไม้เหียง ไมพ้ลวง  
 2) ป่ำเบญจพรรณ หรือป่ำผสมผลัดใบ พบบริเวณท่ีมีดินค่อนข้ำงลึกตำมเชิงเขำและพ้ืนที่รำบ                        
ที่มีควำมชุ่มชื้นมำก โดยเฉพำะริมห้วยและหุบเขำ มักจะมีไม้สักข้ึนปะปนทั่วไป ไม้อ่ืน ๆ ประกอบด้วย ประดู่ ตะแบก 
มะค่ำโมง งิ้ว ส่วนไม้พ้ืนล่ำงได้แก่ ไผ่ชนิดต่ำง ๆ  
 3) ป่ำดิบแล้ง พบบริเวณหุบเขำ ริมล ำห้วย เหมือนป่ำเบญจพรรณ แต่บริเวณที่พบป่ำประเภทนี้           
จะมีดินลึกกว่ำ ควำมชุ่มชื้นมำกกว่ำพันธุ์ไม้ที่พบคือ ยำง ตะเคียนทอง 
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 -ข้อมูลพื้นที่ป่ำตำมกฎหมำย 
รำยช่ือป่ำสงวนแห่งชำติ จ ำนวน 10 แห่ง คือ 

ที ่ ชื่อป่ำสงวนแห่งชำติ 
เนื้อท่ี 

ท้องที่อ ำเภอ 
ไร่ ตำรำงกิโลเมตร 

1 ป่ำแม่ธิ -แม่ตีบแม่สำร 119,375.00 191.00 เมืองล ำพูน,บ้ำนธิ 
2 ป่ำแม่ทำ 392,250.00 627.60 แม่ทำ 
3 ป่ำแม่อำว 53,606.25 85.77 ป่ำซำง 
4 ป่ำบ้ำนโฮ่ง 202,812.50 324.50 บ้ำนโฮ่ง 
5 ป่ำขุนแม่ลี้ 273,750.00 438.00 ทุ่งหัวช้ำง 
6 ป่ำแม่ตืน - แม่แนต 294,350.00 470.00 ลี้ 
7 ป่ำแม่ลี้ 167,032.00 267.251 ลี้ 
8 ป่ำแม่หำด - แม่ก้อ 275,000.00 440.00 ลี้ 
9 ป่ำเหมืองจี้ - สันป่ำสัก 12,656.00 20.2496 เมืองล ำพูน 

10 ป่ำดอยขุนตำล 39,206.25 62.73 แม่ทำ 
 รวม 1,830,038.00 2,927.1006  

  รำยช่ืออุทยำนแห่งชำติ จ ำนวน 2 แห่ง คือ  

ที ่ ชื่ออุทยำนแห่งชำติ 
เนื้อท่ี 

ท้องที่อ ำเภอ 
ไร่ ตร.กม. 

1 ดอยขุนตำล 
(อยู่ในจังหวัดล ำพูน) 

159,556.25 
(32,500.00) 

255.29 
(52.00) 

อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน  
อ.ห้ำงฉัตร จ. ล ำปำง  

2 แม่ปิง 
(อยู่ในจังหวัดล ำพูน) 

626,875.00 
(376,250.00) 

1,003.00 
(602.00) 

อ.ลี้ จ.ล ำพูน  อ. ดอยเต่ำ จ.เชียงใหม่  
อ.สำมเงำ จ.ตำก 

 
- เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ จ ำนวน 1 แห่ง คือ  
  เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำดอยผำเมือง (ล ำพูน - ล ำปำง) เนื้อที่ 366,250 ไร่ หรือ 586 ตำรำง

กิโลเมตร (อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดล ำพูน 277,949 ไร่ หรือ 447.72 ตำรำงกิโลเมตร)  
- วนอุทยำน จ ำนวน 1 แห่ง คือ  
  วนอุทยำนดอยเวียงแก้ว เนื้อที่ประมำณ 26,050 ไร่ หรือ 41.68 ตร.กม. อยู่ในท้องที่อ ำเภอลี้ 

จังหวัดล ำพูน  
ที่มำ : ส ำนักงำนป่ำไม้จังหวัดล ำพนู ณ เดือนสิงหำคม 2558  

พ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ เขตป่ำอนุรักษ์ (ZONE C) 
ปีงบประมำณ พื้นที่ป่ำ พื้นที่ป่ำไม้ที่ถูกบุกรุก %ของพ้ืนที่ 

จังหวัด. (ตร.กม.) (ไร)่ (ตร.กม.) (ไร)่ 
2548  1,929.04 1,205,650.00 0.17 104.22 0.004 
2549  1,929.04 1,205,650.00 0.20 124.89 0.004 
2550  1,929.04 1,205,650.00 - - - 
2551  1,929.04 1,205,650.00 - - - 



7 
 

2552 1,929.04 1,205,650.00 - - - 
2553  1,929.04 1,205,650.00 - - - 
2554 1,929.04 1,205,650.00 - - - 
2555  1,929.04 1,205,650.00 - - - 
2556 1,929.04 1,205,650.00 - - - 
2557 1,929.04 1,205,650.00 - - - 
2558 1,929.04 1,205,650.00 - - - 

 
พ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ เขตป่ำเศรษฐกิจ (ZONE E) 

ปีงบประมำณ พื้นที่ป่ำ พื้นที่ป่ำไม้ที่ถูกบุกรุก เปอร์เซ็นต์ของ 
พื้นที่จังหวัด (ตร.กม.) (ไร)่ (ตร.กม.) (ไร)่ 

2548 882.28 551,425.00 0.86 538.14 0.019 
2549 882.28 551,425.00 0.20 122.86 0.004 
2550 882.28 551,425.00 0.28 173.00 0.006 
2551 882.28 551,425.00 0.42 262.70 0.009 
2552 882.28 551,425.00 0.28 174.00 0.006 
2553 882.28 551,425.00 - - - 
2554 882.28 551,425.00 - - - 
2555 882.28 551,425.00 - - - 
2556 882.28 551,425.00 - - - 
2557 882.28 551,425.00 - - - 
2558 882.28 551,425.00 - - - 

 
พ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ เขตป่ำเพ่ือกำรเกษตร (ZONE A) 

ปีงบประมำณ พื้นที่ป่ำ พื้นที่ป่ำไม้ที่ถูกบุกรุก เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่
จังหวัด (ตร.กม.) (ไร)่ (ตร.กม.) (ไร)่ 

2548 22.16 13,850.00 - - - 
2549  22.16 13,850.00 0.04 28.12 0.001 
2550  22.16 13,850.00 - - - 
2551  22.16 13,850.00 - - - 
2552  22.16 13,850.00 - - - 
2553  22.16 13,850.00 - - - 
2554  22.16 13,850.00 - - - 
2555  22.16 13,850.00 - - - 
2556 22.16 13,850.00 - - - 
2557 22.16 13,850.00 - - - 
2558 22.16 13,850.00 - - - 
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ไม่มีพ้ืนที่ถูกบุกรุกในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่มอบให้ สปก.และพ้ืนที่ป่ำอ่ืนๆ (ป่ำตำม พรบ.ป่ำไม้) 
ที่มำ : ส ำนักงำนจัดกำรป่ำไม้ที ่1 (เชียงใหม)่ (ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล ำพูน 2558) 
 
-ทรัพยำกรสัตว์ป่ำและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

  แหล่งส ำคัญท่ีมีทรัพยำกรสัตว์ป่ำและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพจะมี อยู่ 3 แหล่งใหญ่ด้วยกันคือ 
 1.อุทยำนแห่งชำติแม่ปิง  สัตว์ป่ำที่อำศัยอยู่จะแตกต่ำงกันตำมลักษณะประเภทป่ำ 
 ป่ำเบญจพรรณ พบขึ้นไปทั่วทั้งในที่รำบและตำมลำดเขำ ในระดับควำมสูงจำกน้ ำทะเลระหว่ำง 450-
800 เมตร ชนิดไม้ที่ส ำคัญได้แก่ สัก แดง กระพี้เขำควำย มะกอกเกลื้อน กระพี้จั่น ประดู่ ตะคร้อ เก็ดแดง ตีนนก 
ฯลฯ พืชพ้ืนล่ำงได้แก่ เสี้ยวป่ำ ไผ่รวก ไผ่ซำงนวล ไผ่หนำม เป้ง กวำวเครือ ถั่ว ปอยำบ เป็นต้น ในบริเวณของป่ำผลัด
ใบทั้งสองชนิดนี้เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยและแหล่งอำหำรของ กระต่ำยป่ำ เก้ง กวำงป่ำ วัวแดง ไก่ป่ำ นกกระทำทุ่ง นกคุ่ม 
นกหัวขวำนสำมนิ้วหลังทอง นกหัวขวำนตะโพกแดง นกข้ีเถ้ำใหญ่ นกกระจิบหญ้ำสีข้ำงแดง แย้ ตะกวด และงูกะปะ 
เป็นต้น  

ป่ำดงดิบ ประกอบด้วยป่ำดิบแล้งและป่ำดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่ส ำคัญได้แก่ ตะเคียนทอง มะค่ำโมง กระบก 
มะกอก และสมอพิเภก เป็นต้น เป็นที่อยู่อำศัยและแหล่งหลบซ่อนตัวของหมีควำย กวำงป่ำ วัวแดง ลิงลม ลิงวอก 
ชะนีมือขำว กระรอก นกกำฮัง นกแก๊ก นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ และนกเขียวครำม ในบริเวณทุ่งหญ้ำ เช่น ทุ่งก๊ิก และ
ทุ่งนำงู ซึ่งเป็นที่รำบบนเนินเขำ สูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 550 เมตร ดินเป็นดินปนทรำยหรือลูกรัง มีควำมลึก
พอสมควร มีไฟป่ำเกิดเป็นประจ ำ มีไม้ยืนต้นขนำดเล็กข้ึนกระจำยอยู่ห่ำงๆ ได้แก่ รักขำว รกฟ้ำ และสมอไทย ส่วนไม้
พ้ืนล่ำงได้แก่ เป้ง หญ้ำคำ ถั่ว และกระเจียว เป็นต้น เป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์ป่ำขนำดเล็กถึงขนำดกลำง เช่น กระจ้อน 
กระแต อ้นเล็ก เก้ง หมูป่ำ เม่นใหญ่แผงคอสั้น ชะมด อีเห็น นกปรอดสวน นกปรอดก้นแดง นกกะติ๊ดขี้หมู เหยี่ยวขำว 
นกคุ่มอืด นกเขำใหญ่ นกกระปูดใหญ่ กิ้งก่ำสวน จิ้งเหลนบ้ำน คำงคกบ้ำน เขียดหนอง อ่ึงอ๊ีดต่ำงๆ เป็นต้น ตำม
บริเวณยอดเขำ หลืบผำ ถ้ ำ และหน้ำผำหินปูน เป็นที่อำศัยของเลียงผำ กวำงผำ เม่นใหญ่แผงคอสั้น อ้นใหญ่ ลิงวอก 
ชะมด อีเห็น กระรอก ค้ำงคำว และเป็นที่สร้ำงรัง วำงไข่ของเหยี่ยวชนิดต่ำงๆและนำงแอ่นตะโพกแดง ในบริเวณริมฝั่ง
น้ ำ พ้ืนที่ชำยน้ ำหรือในแหล่งน้ ำเป็นถิ่นที่อยู่อำศัยและแหล่งอำหำรของนำกใหญ่ พังพอนกินปู เสือปลำ เหี้ย นกอีล้ ำ 
เป็ดแดง นกกระสำนวล นกยำงกรอกพันธุ์จีน นกยำงเขียว นกกวัก เต่ำหวำย ตะพำบน้ ำ งูลำยสอ เขียดหนอง เขียด
หลังเขียว ปลำรำกกล้วย ปลำก้ำง ปลำดุก ปลำไหล เป็นต้น 

สัตว์ป่ำมีอยู่ชุกชุมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตำมริมฝั่งแม่น้ ำปิง เช่น เก้ง วัวแดง หมูป่ำ หมีควำย เลียงผำ 
กวำงผำ เสือปลำ ไก่ป่ำ ชะมดเช็ด ลิง ค่ำงเทำ ชะนี หมำจิ้งจอก กระต่ำยป่ำ กระรอก นอกจำกนี้ ยังมีนกชนิดต่ำงๆ 
ทั้งนกประจ ำถิ่น และย้ำยถิ่นอีกมำกมำยภำยในเขตอุทยำนแห่งชำติ รวมทั้งยังเป็นแหล่งพันธุ์ปลำน้ ำจืดที่ส ำคัญ เช่น 
ปลำนิล ปลำสวำย ปลำตะเพียน ปลำบู่ ปลำแรด  

2.อุทยำนแห่งชำติดอยขุนตำล สัตว์ป่ำที่อำศัยอยู่ในบริเวณนี้ประกอบด้วย เก้ง หมูป่ำ ชะมดแผงหำง
ปล้อง อ้นเล็ก กระแตเหนือ กระรอกท้องแดง กระเล็นขนปลำยหูสั้น กระจ้อน ค้ำงคำวขอบหูขำวกลำง  หนูท้องขำว 
ไก่ป่ำ นกยำงกรอกพันธุ์จีน นกยำงไฟหัวน้ ำตำล นกคุ่มอกลำย นกปำกซ่อมหำงพัด นกชำยเลนน้ ำจืด นกเด้ำดิน  
นกเขำไฟ  นกอีวำบตั๊กแตนนกบั้งรอกใหญ่ นกกระปูดใหญ่  นกเค้ำกู่ นกแอ่นตำล นกกะเต็นน้อย นกจำบคำเล็ก                    
นกตะขำบทุ่ง นกตีทอง นกเด้ำลมเหลือง นกเขนน้อยปีกแถบขำว นกขมิ้นน้อยสวน นกเขียวก้ำนตองปีกสีฟ้ำ นกปรอด
เหลืองหัวจุก นกไต่ไม้หน้ำผำกก ำมะหยี่ นกกินปลีอกเหลือง จิ้งจกหำงแบน กิ้งก่ำบินปีกสีส้ม จิ้งเหลนหลำกหลำย 
ตะกวด งูลำยสอสวน งูเขียวหำงไหม้ท้องเขียว คำงคกบ้ำน กบหนอง และอ่ึงข้ำงด ำ 
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 3.เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำดอยผำเมือง ทรัพยำกรสัตว์ป่ำภำยในพ้ืนที่ของเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ                              
ดอยผำเมือง มีสัตว์ป่ำอำศัยอยู่หลำยชนิด เช่น หมี เสือ เก้ง ไก่ป่ำ เหยี่ยว นกเอ้ียงสำริกำ นกเขำลำย กิ้งก่ำบิน 
กระรอกบินเล็ก ลิ่น แลน บ่ำง หมูป่ำ ตุ่น งูกะปะ งูเหลือม  งูเห่ำ ฯลฯ สัตว์ป่ำ จ ำนวนชนิด สกุล (จ ำนวน)                           
วงศ ์(จ ำนวน) นก สัตว์จ ำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์จ ำพวกเลื้อยคลำน สัตว์จ ำพวกสะเทินน้ ำสะเทินบก แมลง ปลำ  
ที่มำ :  กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช 2551  (ข้อมูล website ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดล ำพูน ธันวำคม 2558 ) 

1.6 ประชำกร 
  ปัจจุบันมีประชำกร จ ำนวน  405,412  คน  แยกรำยละเอียด ดังนี้ 
  -  เพศชำย  196,485  คน  เพศหญิง 208,927  คน  จ ำนวนบ้ำน 170,232 ครัวเรือน 
    - ชำวเขำเผ่ำกะเหรี่ยง  อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอลี้ อ ำเภอแม่ทำ  และอ ำเภอ                 

ทุ่งหัวช้ำง รวม 16 ต ำบล   61 หมู่บ้ำน  ประชำกรชำวเขำรวม 39,641 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.77 ของประชำกร
ทั้งหมด เป็นเพศชำย 20,328 คน  เป็นเพศหญิง 19,313 คน   
          - ควำมหนำแน่นของประชำกร  โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 89.78 คน ต่อพ้ืนที่  1  ตำรำงกิโลเมตร  

ข้อมูลประชำกรแยกรำยอ ำเภอ ปี 2555-2558 

อ ำเภอ 
ทะเบียนรำษฎร์ ปี 2555 ทะเบียนรำษฎร์ ปี 2556 

ชำย หญิง รวม จ ำนวนบ้ำน ชำย หญิง รวม จ ำนวนบ้ำน 
1. เมือง 67,983 75,827 143,810 68,261 68,277 76,129 144,406 69,360 
2. ป่ำซำง 27,138 29,076 56,214 22,607 26,946 29,037 55,983 22,654 
3. บ้ำนโฮ่ง 20,139 21,273 41,412 14,930 19,988 21,182 41,170 15,116 
4. แม่ทำ 19,480 19,924 39,404 15,599 19,482 19,933 39,415 15,774 
5. ลี้ 34,791 34,033 68,824 22,645 34,953 34,198 69,151 23,084 
6. ทุ่งหัวช้ำง 9,991 9,756 19,747 6,785 10,060 9,839 19,899 6,916 
7. บ้ำนธิ 8,422 8,979 17,401 6,804 8,405 9,009 17,414 6,913 
8.เวียงหนองล่อง 8,678 9,183 17,861 7,098 8,636 9,194 17,830 7,152 

รวม 196,622 208,051 404,673 164,729 196,747 208,521 405,268 166,969 
 

อ ำเภอ 
ทะเบียนรำษฎร์ ปี 2557 ทะเบียนรำษฎร์ ปี 2558 

ชำย หญิง รวม จ ำนวนบ้ำน ชำย หญิง รวม จ ำนวนบ้ำน 
1. เมือง 68,373 76,357 144,730 70,362 68,448 76,555 145,003 70,900 
2. ป่ำซำง 26,848 28,979 55,827 22,815 26,757 28,963 55,720 22,941 
3. บ้ำนโฮ่ง 19,901 21,064 40,965 15,240 19,806 20,952 40,758 15,299 
4. แม่ทำ 19,437 19,869 39,306 15,924 19,393 19,898 39,291 16,006 
5. ลี้ 35,064 34,329 69,393 23,469 35,005 34,368 69,391 23,652 
6. ทุ่งหัวช้ำง 10,114 9,906 20,020 7,045 10,110 9,933 20,043 7,116 
7. บ้ำนธิ 8,402 9,015 17,417 7,038 8,398 9,064 17,462 7,090 
8.เวียงหนองล่อง 8,616 9,194 17,810 7,208 8,568 9,176 17,744 7,228 

รวม 196,755 208,713 405,468 169,101 196,485 208,927 405,412 170,232 
ที่มำ  :  ท ำกำรปกครองจังหวัดล ำพูน  ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนำยน 2558  
 ประชำกรชำติพันธุ์ (ศูนย์พัฒนำและสงเครำะห์ชำวเขำจังหวัดล ำพูน)  ณ เดือนธันวำคม 2557 
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      ตำรำงแสดง   จ ำนวนและร้อยละของพื้นที่ และประชำกรแยกรำยอ ำเภอ จ.ล ำพูน ป ี2558 
อ ำเภอ พ้ืนที่ (ตร.กม.) ประชำกร จ ำนวน ปชก.ต่อ 

พ้ืนที่ 1 ตร.กม. จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
5101   เมือง 479.825 10.65 145,003 35.69 301.63 
5102   แม่ทำ 762.63 16.92 39,291 9.69 51.54 
5103   บ้ำนโฮ่ง 596.95 13.25 40,758 10.10 68.62 
5104   ลี้ 1,701.99 37.77 69,391 17.11 40.77 
5105  ทุ่งหัวช้ำง 486.129 10.79 20,043 4.94 41.18 
5106  ป่ำซำง 299.95 6.66 55,720 13.77 186.12 
5107  บ้ำนธิ 129.024 2.86 17,462 4.30 134.99 
5108  เวียงหนองล่อง 49.433 1.10 17,744 4.39 360.29 

รวม 4,505.88 100.00 405,468 100 89.99 
              ที่มำ : ประชำกรทะเบยีนรำษฎร์ ข้อมูลเดือนมิถุนำยน 2558  
 
-สถำนกำรณ์และแนวโน้มด้ำนประชำกร  
  ประชำกรเปรียบเทียบระยะเวลำ 10 ปี ระหว่ำง ปี พ.ศ.2548 กับ พ.ศ. 2558 แนวโน้มฐำน                   

ของรูปปิระมิดประชำกร แคบลง แต่จะค่อยๆ กว้ำงขึ้นในช่วงของอำยุ 50-60 ปี ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ                         

ทั้งกลุ่มอำยุชำยและหญิง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว วิเครำะห์ได้ว่ำ จังหวัดล ำพูน มีแนวโน้มประชำกรวัยสูงอำยุเพ่ิมมำกขึ้น 

ในปี 2558 มีประชำกรวัยสูงอำยุ ร้อยละ 18.01  จึงมีควำมจ ำเป็นต้องวำงแผนในกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคม
ผู้ สู งอำยุ  ตั้ งแต่กำร เตรี ยมควำมพร้อมให้แก่คนหนุ่ มสำว  ให้ เป็นคนสู งวั ยที่ มี คุณภำพ  (Active Aging)                         
จนถึงกำร เตรียมระบบบริกำรสุขภำพที่ รองรับปัญหำโรคเรื้ อรั ง และโรคที่ เกี่ ยวข้องกับผู้ สู งอำยุ  เช่น                                          
โรคควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน หัวใจ 
 
 
 
ภำพแสดง ร้อยละกำรเพิ่มตำมธรรมชำติของประชำกร จังหวัดล ำพูน ปี พ.ศ. 2547 – 2557 

75  ขึน้ไป 75  ขึน้ไป
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ตำรำงแสดง   สถิติชีพของประชำชน  จ.ล ำพูน   ระหว่ำง  ปี  2547 – 2557 
 

- สถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพ 
  ดัชนีชี้วัดสุขภำพกำย 

  1.อำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนล ำพูน  
อำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด   ของคนล ำพูน  ในปี 2557 พบว่ำ ผู้ชำยมีอำยุคำดเฉลี่ยเท่ำกับ            

68.68 ปี  ผู้หญิงมีอำยุคำดเฉลี่ยเท่ำกับ 76.83 ปี ซึ่งผู้ชำย-หญิง มีค่ำต่ ำกว่ำประเทศ เล็กน้อย (ผู้ชำย 70.6 ปี, 
ผู้หญิง 77.5 ปี )  และอำยุคำดเฉลี่ย  ของผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำยเท่ำกับ 8.15 ข้อมูล ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
ระบุว่ำ ตั้งแต่ พ.ศ.2507 – พ.ศ.2553 อำยุคำดเฉลี่ยของคนไทยเมื่อแรกเกิดเพ่ิมขึ้น โดยผู้ชำยเพ่ิมจำก 55.9 ป ี
เป็น 70.6 ปี และผู้หญิงเพ่ิมจำก 62.0 ปี เป็น 77.5 ปี  นอกจำกนี้ จำกกำรรำยงำนสุขภำพโลกขององค์กำรอนำมัย
โลก พ.ศ.2552 ระบุว่ำ ประเทศไทยมีอำยุคำดเฉลี่ยของภำวะสุขภำพดี ( Healthy Life Expectancy –HALE ) 
เท่ำกับ 62 ปี โดยที่ผู้ชำยมีอำยุเป็น 59 ปี และผู้หญิงมีอำยุเป็น 65 ปี ซึ่งก็ยังด้วยกว่ำประเทศในสิงคโปร์ บรูไน 
และมำเลเซีย ( 73 ปี ,66 ปี ,64 ปี ตำมล ำดับ ) 

สถิติชีพ อัตรำ 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
เกิดมีชีพ                     
(ต่อพัน ปชก.) 

9.46 8.97 10.19 10.36 9.21 8.61 8.28 8.18 8.73 8.40 7.83 

ตำย                          
(ต่อพัน ปชก.) 

9.25 8.94  9.47 9.03 9.06 8.95 9.52 8.97 10.17 9.23 9.69 

เพิ่มตำมธรรมชำติ          
(ต่อร้อยปชก.) 

0.02 0.003  0.07 0.13 0.014 -0.034 -0.124 -0.079 -0.144 -
0.083 

-0.186 

มำรดำตำย                  
(ต่อแสนเกิดมีชีพ) 

0 0 24.25 0 0 28.65 0 0 0 58.26 0 

ทำรกตำย                   
(ต่อพันเกิดมีชีพ) 

12.67 5.99 12.13         7.63 7.8 4.3 9.6 3.63 1.98 3.56 8.46 

เด็กต่ ำกวำ่ 5 ปี            
(ต่อพันเกิดมีชีพ) 

16.80 8.72 14.31 8.10 14.2 10.60 11.70 9.06 11.01 10.93 10.66 

ทำรกตำยปริก ำเนิด        
(ต่อพันกำรคลอด) 

5.20 8.43  5.31 9.08 8.9 5.6 4.10 4.53 5.45 4.83 6.17 

พ.ศ. 
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2.อัตรำมำรดำตำย 
อัตรำตำยของมำรดำ ต่อกำรเกิดมีชีพ  100,000  คน มีรำยงำนกำรตำยของมำรดำ 

พ.ศ. 2549, 2552,2556 คิดเป็นอัตรำ  24.25 , 28.65 และ 58.26  ต่อกำรเกิดมีชีพ ตำมล ำดับ  ปี 2557 
ไม่มีรำยงำนมำรดำตำย ข้อมูล ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ระบุว่ำ ข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ อัตรำตำยของมำรดำต่อ
กำรเกิดมีชีพ 100,000 คน ในประเทศไทย ได้ลดลงจำก 374.3 ต่อกำรเกิดมีชีพ 100,000 คน ใน พ.ศ.2505 
เหลือ 10.7 ต่อกำรเกิดมีชีพ 100,000 คน ใน พ.ศ.2552 อย่ำงไรก็ตำมข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจอ่ืนๆ พบว่ำ 
อัตรำมำรดำตำยสูงกว่ำที่มีในทะเบียนรำษฎร์ เช่นเมื่อ พ.ศ.2538- พ.ศ.2539 โครงกำรลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย  
พบอัตรำตำยของมำรดำเท่ำกับ 16.3 กำรศึกษำของ ยงเจือ เหล่ำศิริถำวร2 (2546) พบว่ำเท่ำกับ 52.2 ต่อกำรเกิด
มีชีพ 100,000 คน 

ภำพแสดง กำรเปรียบเทียบ อัตรำมำรดำตำยต่อกำรเกิดมีชพี 100,000 คน จังหวัดล ำพูน และระดับประเทศ  
             พ.ศ.2547 – พ.ศ.2557 
 
 
 
  

 
  
  
  
 

3.ภำวะกำรตำยของทำรก 
อัตรำทำรกตำยในจังหวัดล ำพูน  มีแนวโน้มลดลงจำก 15.00 ต่อกำรเกิดมีชีพ อัตรำเท่ำกับ  

11.67 ในปี 2547  และเท่ำกับ 8.46  ในปี 2557  ซึ่งต่ ำกว่ำเป้ำหมำยแผนพัฒนำ   สำธำรณสุขก ำหนดไว้                      
ไม่เกิด 15 ต่อพันกำรเกิดมีชีพ ข้อมูล ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ระบุว่ำ อัตรำทำรกตำยในประเทศไทย                          
มีแนวโน้มลดลง จำก 84.3 ต่อกำรเกิดมีชีพ 1,000 คน ใน พ.ศ. 2507 เหลือ 40.7 ใน พ.ศ. 2528 –             
พ.ศ.2529 และลดลงเป็น 11.3 ใน พ.ศ.2548 – พ.ศ. 2549  แม้ว่ำอัตรำทำรกตำยของไทยจะต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย      
ทั่วโลก แต่ก็ยังสูงกว่ำบำงประเทศในแถบภูมิภำคเดียวกัน เช่น สิงคโปร์ มำเลเซีย ( 2.0 , 10.0  ตำมล ำดับ ) 
 

ภำพแสดง อัตรำทำรกตำยต่อกำรเกิดมีชีพ  1,000  คน  จังหวัดล ำพูน  พ.ศ.2547 – 2557 
 
 

     
   
  
 
 
 

 
  พ.ศ. 

 พ.ศ. 

           ล ำพนู 

           ประเทศ 

  ล ำพนู 

 ประเทศ 
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4.อัตรำตำยเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี 
อัตรำตำยของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี มีแนวโน้มลดลง จำก 16.80 ต่อกำร เกิดมีชีพ 1,000 คน   

ในปี 2547 - 2556 เป็น 16.80, 8.72, 14.31, 8.1, 14.2, 9.24, 11.7, 9.06, 11.01, 10.66 ตำมล ำดับ 
ส ำหรับในปี 2557 อัตรำตำยเท่ำกับ 10.66 ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ระบุว่ำ อัตรำตำยของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ                 
5 ปี ต่อกำรเกิดมีชีพ 1,000 คน ในประเทศไทย มีแนวโน้มลดลง จำก 28.0 ต่อกำรเกิดมีชีพ 1,000 คน                               
ใน พ.ศ. 2544 เหลือ 14.0 ใน พ.ศ. 2551   แม้ว่ำอัตรำทำรกตำยของไทยจะต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยทั่วโลก แต่ก็ยังสูงกว่ำ
บำงประเทศในแถบภูมิภำคเดียวกัน เช่น สิงคโปร์ มำเลเซีย ( 3.0, 6.0  ตำมล ำดับ ) 
 

ภำพแสดง อัตรำตำยเด็กต่ ำกว่ำ 5 ปี ต่อกำรเกิดมีชีพ 1,000 คน จังหวัดล ำพูน พ.ศ.2547 – 2557  
 
 
 
  
  
   
 
 
 
  
 
 
 
สำเหตุกำรตำยของประชำกรในจังหวัดล ำพูน  พบว่ำ 
   อันดับ 1 คือ โรคมะเร็งทุกชนิด จ ำนวน 481 รำย คิดเป็นอัตรำ 118.89 ต่อแสนประชำกร 
   อันดับ 2  คือ โรคไตวำยเรื้อรัง จ ำนวน 171 รำย คิดเป็นอัตรำ 42.26 ต่อแสนประชำกร 
   อันดับ 3  คือ โรคโลหิตเป็นพิษจำกกำรติดเชื้อแบคทีเรีย จ ำนวน 158 รำย  คิดเป็นอัตรำ 39.05 ต่อแสน
ประชำกร 

- สถำนกำรณก์ำรฆ่ำตัวตำยจังหวัดล ำพูน  
    สถำนกำรณ์ฆ่ำตัวตำย พบว่ำ ระหว่ำงปี 2544-2558 พบว่ำอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยอยู่ระหว่ำง 13.86 
ถึง 24.99 ต่อประชำกรแสนคน และเริ่มมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2548  
 ปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยเป็นปัญหำสำธำรณสุขและปัญหำที่ส ำคัญของจังหวัดล ำพูน เป้ำหมำยที่                      
กรมสุขภำพจิตตั้งเป้ำหมำยไว้ จะต้องไม่เกินอัตรำ 6.3 ต่อแสนประชำกร 
 
 
 
 
 
 
 

 พ.ศ. 

อตัรำ 

   ล ำพนู 

   ประเทศ 
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กรำฟแสดงอัตรำกำรตำยต่อแสนประชำกรของกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ จังหวัดล ำพูน ปี พ.ศ.2544-2558 

 -สถิติกำรฆ่ำตัวตำย ปี 2558  จังหวัดล ำพูนมีรำยงำนกำรฆ่ำตัวตำย 75 รำย (16.51/แสน
ประชำกร) แยกตำมรำยอ ำเภอ ดังนี้  

ที ่ อ ำเภอ 
จ ำนวนกำรฆ่ำตัวตำย 

(คน/รำย) 
เปรียบเทียบอัตรำส่วน 

/แสนประชำกร 

1. อ ำเภอเมืองล ำพูน 24 16.87 

2. อ ำเภอแม่ทำ 13 7.61 

3. อ ำเภอลี้ 18 26.02 

4. อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 4 20.10 

5. อ ำเภอป่ำซำง 13 17.08 

6. อ ำเภอเวียงหนองล่อง 3 21.39 

 รวม 75  

                  ที่มำ  : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัล ำพูน  ข้อมูล  ณ  เดือนกันยำยน  2558 
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     2. สภำพสังคม 

2.1 ด้ำนกำรศึกษำ 
 จังหวัดล ำพูน มีกำรจัดระบบกำรศึกษำท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียนมีสถำนศึกษำในระบบ 
ตั้งแต่อนุบำลถึงระดับอุดมศึกษำ  โดยจ ำแนกกำรศึกษำได้ ดังนี้ 
(1) กำรศึกษำในระบบโรงเรียน   แบ่งตำมสังกัดได้ ดังนี้ 

             - ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 รับผิดชอบดูแลโรงเรียนในเขตอ ำเภอ
เมืองล ำพูน อ ำเภอแม่ทำ อ ำเภอป่ำซำง อ ำเภอบ้ำนธิ มีโรงเรียนในสังกัด  164  โรง (รวมโรงเรียนเอกชน 20 โรง)   

               ปีกำรศึกษำ 2558  มีจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 12,516  คน (ข้อมูล 10 มิ.ย. 58) จ ำนวนครู 
892 คน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 103  คน นักเรียนที่จบกำรศึกษำปีกำรศึกษำ  2554  จ ำนวน  3,476  คน  
แยกเป็น ก่อนประถมศึกษำ จ ำนวน 1,471 คน ประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน  1,531 คน มัธยมศึกษำตอนต้น 
จ ำนวน  474 คน (ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน  ครู และนักเรียนที่จบกำรศึกษำ ไม่รวมข้อมูลของเอกชน และสพม.35) 

 ข้อมูลโรงเรียนเอกชน 
 ปีกำรศึกษำ 2558  มีจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด  9,769 คน (ข้อมูล 10 มิ.ย. 58)  จ ำนวน

ครู  522 คน นักเรียนที่จบกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2557 จ ำนวน 2,409 คน แยกเป็นก่อนประถมศึกษำ จ ำนวน 
894 คน ประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 541 คน มัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 501 คน มัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 
198 คน   ปวช. จ ำนวน  138 คน  ปวส. จ ำนวน   137 คน  

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2  รับผิดชอบดูแลสถำนศึกษำ   
ในเขตอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  อ ำเภอลี้  อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง  และเวียงหนองล่อง 
    -มีจ ำนวนสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ล ำพูน เขต ๒ จ ำแนกตำมสังกัดของสถำนศึกษำ ดังนี้ 

ล ำดับ สังกัด จ ำนวน (แห่ง/สำขำ) 
๑ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต ๒ *      ๙๐ /๑  
๒ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๕   ๕ 
๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน  ๖ 
๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  ๑ 
๕ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  ๖ 
๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕ 

รวม   ๑๑๓ /๑ 
 หมำยเหตุ สถำนศึกษำในสังกดัส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต ๒  
                        มีจ ำนวน ๙๐ โรงเรียน และ ๑ สำขำห้องเรียน คือสำขำห้องเรียนเรือนแพ 
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  - มจี ำนวนนักเรียนในสถำนศึกษำ เขตพื้นที่บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศกึษำล ำพูน 
เขต ๒ จ ำแนกตำมสังกัดของสถำนศึกษำ ดังนี้ 

ล ำดับ สังกัด จ ำนวนนักเรียน (คน) 
๑ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต ๒  ๑๑,๓๔๔ 
๒ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๕   ๔,๑๘๓ 
๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน  ๑,๖๓๘ 
๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ    ๓๒๓ 
๕ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ    ๓๙๐ 
๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ๘๙๖ 

รวม ๑๘,๗๗๔ 
 

 - มจี ำนวนผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศกึษำในสถำนศึกษำ เขตพื้นที่บริกำรของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต ๒ จ ำแนกตำมสังกัดของสถำนศึกษำ ดังนี้ 

ล ำดับ สังกดั จ ำนวน (คน)  
ผู้บริหำร คร ู ลูกจ้ำง 

ประจ ำ 
ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

๑ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำล ำพูน เขต ๒   ๘๖   ๘๖๔  ๖๔  ๑๖๒ 
๒ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๕   ๑๒   ๒๒๔   ๑๙   ๒๔  
๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรศึกษำเอกชน  ๑๑    ๙๓  ๑๙  ๒๙ 
๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ   ๕    ๒๓   ๑  ๑๕ 
๕ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ   ๕    ๓๕  ๑๘  ๒๘ 
๖ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่   ๓    ๓๗  ๑๑  ๑๓ 

รวม ๑๒๒ ๑,๒๗๖ ๑๓๒ ๒๗๑ 

- มจี ำนวนผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศกึษำที่ปฏิบัติรำชกำรบนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ประถมศึกษำล ำพูน เขต ๒  ดังนี้ 
 

ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต ๒  ๑ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต ๒  ๗ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  ๘ 
ศึกษำนิเทศก ์ ๑๕ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๒๘ 
ลกูจ้ำงประจ ำ  ๕ 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว ๑๘ 

รวม ๘๒ 

ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศกึษำล ำพูน เขต ๒ ข้อมลู ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕8 
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  - จ ำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 35 

  1) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
 

จ ำนวน
โรงเรียน 

จ ำนวน
ห้องเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 
นักเรียนชำย 

(คน) 
นักเรียนหญิง 

(คน) 
รวมนักเรียน 

15 
 

193 3,159 3,644 6,803 

 
  2) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

 

จ ำนวน
โรงเรียน 

จ ำนวน
ห้องเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 
นักเรียนชำย 

(คน) 
นักเรียนหญิง 

(คน) 
รวมนักเรียน 

15 
 

213 2,765 4,042 6,807 

2) รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย  
 

จ ำนวน
โรงเรียน 

จ ำนวน
ห้องเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 
นักเรียนชำย 

(คน) 
นักเรียนหญิง 

(คน) 
รวมนักเรียน 

15 
 

406 5,924 7,686 13,610 

 

 (2) กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน    
         2.1) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดล ำพูน          
(กศน.)  มีดังนี้ 

  -  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดล ำพูน   1  แห่ง         
  -  ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ                   8    แห่ง 
  -  ห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี” อ ำเภอเมืองล ำพูน                      1  แห่ง 
  -  ห้องสมุดประชำชนประจ ำอ ำเภอ                                                  7  แห่ง 
  -  ศูนย์กำรเรียนชุมชนประจ ำต ำบล                                                  51  แห่ง 
  -  ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำแม่ฟ้ำหลวงอ ำเภอแม่ทำ                    10  แห่ง 
  -  ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำแม่ฟ้ำหลวงอ ำเภอทุ่งหัวช้ำง                   5  แห่ง 

ที่มำ :  สนง. ส่งเสรมิกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดล ำพูน (ตลุำคม 2558) 

 2.2) แหล่งควำมรู้อื่นๆ  จังหวัดล ำพูนมีแหล่งข้อมูลและควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรม  ดังนี้ 
 - ห้องสมุดประชำชนเฉลิมรำชกุมำรี 1  แห่ง 
 - พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติหริภุญไชย 1   แห่ง 
 - พิพิธภัณฑ์วัด 8   แห่ง 
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 - พิพิธภัณฑ์เอกชน 2  แห่ง 
 - ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด 1  แห่ง 

 - ศูนย์วัฒนธรรมอ ำเภอ 8  แห่ง 
 - ศูนย์วัฒนธรรมไทยในสถำนศึกษำ   18   แห่ง 

        - สภำวัฒนธรรมจังหวัด 1  แห่ง 
        - สภำวัฒนธรรมอ ำเภอ 8  แห่ง 
     -  สภำวัฒนธรรมต ำบล 51  แห่ง 

 - โบรำณสถำน 15   แห่ง     
 - ศูนย์วัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชน 55   แห่ง 
 - ศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 82   แห่ง 
 - ศูนย์ข้อมูลกลำงทำงวัฒนธรรมจังหวัดล ำพูน 1   แห่ง 
 - โรงเรียนวิถีพุทธ (ร.ร.อนุบำลล ำพูน) 1   แห่ง 
 - ช่ำงฝีมือพ้ืนบ้ำน   10   สำขำ 

ที่มำ: (สนง.วัฒนธรรมจังหวัดล ำพนู) ข้อมูล ณ เดือนสิงหำคม  2558 

2.2  ด้ำนศำสนำ          
 จังหวัดล ำพูนมีจ ำนวนวัดทั้งหมด 407 วัด แยกเป็น ธรรมยุต 5 วัด มหำนิกำย 402 วัด                   

พระอำรำมหลวง 2 วัด วัดรำษฎร์ 405 วัด เป็นวัดที่ได้รับวิสุงคำมสีมำ 290 วัด มีจ ำนวน ส ำนักสงฆ์  70 วัด 
จ ำนวนที่พักสงฆ ์(อำรำม)  73  แห่ง  วัดร้ำง  277  วัด 
   - จ ำนวนพระภิกษุ 1,591 รูป จ ำนวนสำมเณร   1,813 รูป   
    - โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ   11 แห่ง     
   - ส ำนักศำสนศึกษำ   แผนกธรรม – บำลี   85 แห่ง 
   - หน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล 55 แห่ง 
   - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 30 แห่ง 
   - ศูนย์พุทธศำสนำวัดอำทิตย์ 80 แห่ง 
   - ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัด 7 แห่ง 
   - ศำสนสถำนอ่ืน ๆ (โบสถ์คธอลิก 25 แห่ง  โบสถ์โปรแตสแตนท์ 2 แห่ง  มัสยิด 1 แห่ง)   

  จ ำนวนประชำชนที่นับถือศำสนำต่ำง ๆ  ได้แก่ พุทธศำสนิกชน 401,046 คนหรือร้อยละ 
98.94  คริสต์ศำสนิกชน 1,112 คน ร้อยละ 0.27  อิสลำมมิกชน 325 คน ร้อยละ 0.08   ซิกส์ 28 คน ร้อยละ  
0.007 พรำหมณ์ 20 คน  ร้อยละ  0.005   

ที่มำ : ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดล ำพูน  เดือน สิงหำคม 2558 

2.3 กำรบริกำรสำธำรณสุข 
 อัตรำก ำลังคนของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนในปี  2557 ทั้งสิ้น 1,682 คน เป็นข้ำรำชกำร 
1,471 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.46  เป็นลูกจ้ำงประจ ำ 211 คน คิดเป็นร้อยละ 12.55  โดยพบว่ำ ในส่วนของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอและโรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง มีอัตรำก ำลัง 1,027 คน    
คิดเป็นร้อยละ 61.05  เป็นข้ำรำชกำร 915 คน เป็นลูกจ้ำงประจ ำ  112 คน ส ำหรับในส่วนของโรงพยำบำลทั่วไป 
มีอัตรำก ำลัง รวม 655 คน คิดเป็นร้อยละ 38.94  เป็นข้ำรำชกำร 457  คน และเป็นลูกจ้ำงประจ ำ  99  คน 
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ตำรำงแสดง  จ ำนวนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  ปี 2557 

หน่วยงำน 

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พ.วิชำชีพ พ.เทคนิค จนท.อื่นๆ ลูกจ้ำงประ
จ ำ 

รวม 

จ.18 ปฏิบัติ 
จริง 

จ.18 ปฏิบัติ 
จริง 

จ.18 ปฏิบัติ 
จริง 

จ.18 ปฏิบัติ 
จริง 

จ.18 ปฏิบัติ
จริง 

จ.18 ปฏิบัติ
จริง 

จ.18 ปฏิบัติ
จริง 

จ.18 ปฏิบัติ
จริง 

สสจ.ล ำพูน 2 2 5 3 10 9 0 0 0 0 71 73 9 9 97 96 

สสอ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 31 0 0 32 31 

สอ. 0 0 0 0 0 0 71 74 0 0 179 178 13 12 263 264 

รพ.ล ำพูน 56 70 10 9 27 29 337 334 8 8 107 106 98 99 643 655 

รพ.แม่ทำ 3 3 2 2 3 3 41 42 0 0 23 24 13 13 85 87 

รพ.บ้ำนโฮ่ง 5 5 5 3 4 4 49 49 0 0 23 23 17 17 103 101 

รพ.ลี ้ 20 10 7 4 9 8 69 70 0 0 27 26 20 21 152 139 

รพ.ทุ่งหัวช้ำง 8 6 2 2 3 3 29 29 0 0 17 17 10 10 69 67 

รพ.ป่ำซำง 10 9 6 3 7 5 78 78 1 0 28 27 19 19 149 141 

รพ.บ้ำนธ ิ 7 7 2 2 3 3 44 44 0 0 14 14 9 9 79 79 

รพ.เวียงฯ 2 2 1 0 2 2 12 12 0 0 4 4 2 2 23 22 

รวม 113 114 40 28 68 66 730 732 9 8 525 523 210 211 1,695 1,682 

 หมำยเหตุ : แหล่งที่มำ  งำนบุคลำกร ฝ่ำยบริหำร สสจ.ล ำพูน ข้อมูล ณ กันยำยน 2557 

 
-อัตรำส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ส ำคัญ  ดังนี้ 
  แพทย์              จ ำนวน  114  คน    อัตรำส่วนต่อประชำกร 1 : 3,554 

ทันตแพทย์         จ ำนวน  28  คน    อัตรำส่วนต่อประชำกร 1 : 14,473  
เภสัชกร        จ ำนวน  66  คน    อัตรำส่วนต่อประชำกร 1 : 6,140 
พยำบำลวิชำชีพ         จ ำนวน 732 คน    อัตรำส่วนต่อประชำกร 1 : 553 
พยำบำลเทคนิค         จ ำนวน   9   คน    อัตรำส่วนต่อประชำกร 1 : 45,029      
จนท.รพ.สต.         จ ำนวน 252 คน   อัตรำส่วนต่อประชำกร 1 : 1,608 
ค่ำเฉลี่ย เจ้ำหน้ำที่สถำนีอนำมัย ต่อ รพ.สต. 3.45 
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ตำรำงแสดง  จ ำนวนสถำนบริกำรสำธำรณสุข และจ ำนวนเตียง สังกัดภำครัฐบำล แยกรำยอ ำเภอ  ปี 2558   
 

 

ที่มำ  : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  ข้อมูล  ณ  เดือนกันยำยน  2558 

2.4 สถิตคิวำมผิดในคดีอำญำที่ส ำคัญเปรียบเทียบ 

สถิติควำมผิดในคดีอำญำที่ส ำคัญเปรียบเทียบ ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำพูน ต ำรวจภูธรภำค 5  
ระหว่ำงวันที่ 1 ส.ค. 2557 – 25 ส.ค. 2557 เปรียบเทียบกับวันที่ 1 ส.ค. 2558 – 25 ส.ค. 2558 

 
ประเภทควำมผิด 1 ส.ค. 2557 

-25 ส.ค.2557 
1 ส.ค. 2558 
-25 ส.ค.2558 

เปรียบเทียบรบัแจ้ง  
จับ % 

 
อัตรำคดี    
ต่อแสน 

ปรำบปรำม 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ +เพิ่ม-ลบ % เป้ำหมำย 
(%) 

ผลกำร
ปฏิบตั ิ

1.ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต 
ร่ำงกำย และเพศ(ภำพรวม)* 
 
1.1 ฆ่ำผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์) 
1.2 ท ำร้ำยผู้อืน่ถึงแก่ควำม

ตำย 
1.3 พยำยำมฆำ่ 
1.4 ท ำร้ำยร่ำงกำย 
1.5 ข่มขืนกระท ำช ำเรำ 

 
2. ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์(ภำพรวม)** 

7 
 
 

1 
1 
 
2 
3 
0 
 

23 
 

5 
 
 
1 
1 
 
2 
1 
0 
 

10 
 

5 
 
 
0 
0 
 
0 
4 
0 
 

31 
 

3 
 
 
0 
0 
 
0 
2 
0 
 
7 

 

-2 
 
 

-1 
-1 
 

-2 
1 
0 
 
8 

 

-28.57 
 
 

-100.00 
-100.00 

 
-100.00 
33.33 
0.00 

 
34.78 

 

60.00 
 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 
50.00 
0.00 

 
22.58 

 

1.23 
 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 
0.99 
0.00 

 
5.67 

 

56.46 
 
 

72.41 
83.33 

 
62.50 
50.67 
65.79 

 
37.21 

 

60.00 
 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 
50.00 
0.00 

 
22.58 

 

อ ำเภอ 
รพท. รพช. รพ.สต. 

ศูนย์บริกำร 
เทศบำล 411 

เตียง 
90 
เตียง 

60 
เตียง 

30 
เตียง 

จ ำนวน 

5101  เมือง S 0 0 0 17 1 
5102  แม่ทำ 0 0 0 F2 9 0 
5103  บ้ำนโฮ่ง 0 0 0 F2 9 0 
5104  ลี ้ 0 0 F1 0 13 0 
5105  ทุ่งหัวชำ้ง 0 0 0 F2 4 0 
5106  ป่ำซำง 0 0 M2 0 13 0 
5107  บ้ำนธ ิ 0 0 0 F2 2 0 
5108  เวียงหนองล่อง 
(เปิดปี 2556 ยังไม่เปิด IPD) 

0 0 0 F3 4 0 

รวม 1 0 2 4 71 1 
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2.1 ปลน้ทรัพย์ (คดีอุกฉ
จรรจ์) 
2.2 ชิงทรัพย ์
2.3 วิ่งรำวทรัพย ์
2.4 ลักทรัพย ์
2.5 กรรโชกทรัพย์ 
2.6 ฉ้อโกง 
2.7 ยักยอกทรัพย์ 
2.8 ท ำให้เสียทรัพย ์
2.9 รับของโจร 
2.10 ลักพำเรียกค่ำไถ ่
2.11 วำงเพลิง 
 

0 
0 
1 
12 
0 
3 
5 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
1 
4 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
18 
0 
6 
7 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
-1 
6 
0 
3 
2 
-1 
0 
0 
0 

0.00 
0.00 

-100.00 
50.00 
0.00 

100.00 
40.00 

-100.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
38.89 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
4.44 
0.00 
1.48 
1.73 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

100.00 
75.00 
38.46 
45.62 
0.00 
11.11 
39.83 
74.77 
16.67 
0.00 
75.00 

0.00 
0.00 
0.00 
38.89 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
ประเภทควำมผิด 1 ส.ค. 2557-25 ส.ค.2557 1 ส.ค. 2558-25 ส.ค.2558 เปรียบเทียบรบัแจ้ง  

จับ % 
อัตรำคดี    
 ต่อแสน 

ปรำบปรำม 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ +เพิ่ม-ลบ % ผลกำร

ปฏิบตั ิ
3. ฐำนควำมผิดพิเศษ 
(รวมข้อมูลเฉพำะ 3.1-3.17) 
3.1 พ.ร.บ. ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนษย์ 
3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 
3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ ์
3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร 
3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมำยกำรค้ำ 
3.6 พ.ร.บ.ว่ำดว้ยกำรกระท ำผดิทำงคอมพวิเตอร ์
3.7 ควำมผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนกิส์      
(ป.อำญำ ม.269/1-269/7) 
3.8 พ.ร.บ.ป่ำไม ้
3.9 พ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำต ิ
3.10 พ.ร.บ.อุทยำนแห่งชำต ิ
3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ปำ่ 
3.12 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 
3.13 พ.ร.บ. เล่ือยโซ่ยนต์ 
3.14 พ.ร.บ.กำรขุดดินและถมดิน 
3.15 พ.ร.บ. ศุลกำกร 
3.16 พ.ร.บ. ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน พ.ศ.2542,2544 
3.17 พ.ร.บ.ห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ 
 
 
4. คดีควำมผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหำย 
4.1 ยำเสพติด 
4.1.1 ผลิต/น ำเข้ำ/ส่งออก 
4.1.2 จ ำหนำ่ย/ครอบครองเพื่อจ ำหน่ำย 
4.1.3 ครอบครอง 

7 
 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
 
4 
1 
0 
0 
0 
 
1 
0 
0 
0 
 
0 

5 
 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
 
3 
0 
0 
0 
0 
 
1 
0 
0 
0 
 
0 

11 
 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
 
6 
3 
0 
1 
0 
 
0 
0 
0 
0 
 
0 

3 
 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
 
1 
1 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
 
0 

4 
 
0 
1 
0 
0 
-1 
0 
0 
 
2 
2 
0 
1 
0 
 

-1 
0 
0 
0 
 
0 

57.14 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-100.00 
0.00 
0.00 

 
50.00 
200.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
-100.00 

0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

27.27 
 

0.00 
100.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
16.67 
33.33 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

2.71 
 

0.00 
0.25 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
1.48 
0.74 
0.00 
0.25 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

27.27 
 

0.00 
100.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
16.67 
33.33 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
 
 

จับกุม(รำย) ผู้ต้องหำ(คน) จับกุม(รำย) ผู้ต้องหำ(คน) +เพ่ิม-ลบ %  
 

102 
0 
25 

 
105 
0 
28 

 
79 
0 
27 

 
81 
0 
29 

 
-23 
0 
2 

 
22.55 
0.00 
8.00 

 
กำรออกแบบรำยงำนน้ีมำเพ่ือ
วิเครำะห์สถำนภำพอำชญำกรรม



22 
 

4.1.4 เสพยำเสพติด 
4.2 อำวุธปืนและวัตถุระเบิด 
4.2.1 อำวุธปืนสงครำม 
4.2.2 อำวุธปืนธรรมดำ 
4.2.3 วัตถุระเบิด 
4.3 กำรพนัน 
4.3.1 สลำกกินรวบ 
4.3.2 ทำยผลฟุตบอล/ออนไลน ์
4.3.3 กำรพนันอื่นๆ 
4.4 ควำมผิดเกี่ยวกับวัสด ุสื่อ สิ่งพิมพ ์ลำมกอนำจำร 
4.5 ควำมผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คนเข้ำเมือง 
4.6 ควำมผิดเกี่ยวกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำม กำรค้ำประเวณี 
4.7 ควำมผิดเกี่ยวกับสถำนบริกำร 
4.8 ควำมผิดเกี่ยวกับกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 
ฐำนควำมผิดโจรกรรมรถยนต ์
ฐำนควำมผิดโจกรรมรถจกัรยำนยนต ์

40 
36 
10 
0 
9 
0 
7 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
 
0 
1 

40 
36 
10 
0 
9 
0 
10 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
 
1 
0 

25 
17 
11 
0 
6 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
0 
1 

25 
17 
12 
0 
6 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
0 
1 

-15 
-19 
1 
0 
-3 
0 
0 
-3 
0 
0 
0 
-2 
0 
 

-1 
1 

-37.50 
-52.78 
10.00 
0.00 

-33.33 
0.00 
0.00 

-100.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-100.00 
0.00 

 
-100.00 

0.00 

เป็นกำรเฉพำะจะท ำให้สำมำรถ
สะท้อนปัญหำอำชญกรรม ท่ี
เกิดขึ้นได้อย่ำงแท้จริงมำกกว่ำกำร
น ำจ ำนวนคดีท่ีรับแจ้งมำวิเครำะห์ 
โดยแบบรำยงำนน้ีจะเป็นกำรนับ
สถิติตำมฐำนควำมผิดในคดีอำญำ
ตัวอย่ำงเช่น ในกำรรับค ำร้องทุกข์
(รับคดี) ในคดีอำญำ 1 คดี อำจมี
มำกกว่ำ 1 ฐำนควำมผิด เช่นคดี
ข่มขืน ผู้อื่นและฆ่ำ ถือได้ว่ำเป็น 1 
คดี แต่มี 2 ฐำนควำมผิด สถิติท่ีจะ
ปรำกฎในแบบรำยงำนน้ีจะเป็น
ฐำนควำมผิดฆ่ำผู้อื่นโดยเจตนำ 1 
ฐำนควำมผิดและฐำนควำมผิด
ข่มขืน 1 ฐำน ควำมผิดเป็นต้น 
ค ำอธิบำยส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ตำม
เอกสำรประกอบ 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ +เพ่ิม-ลบ % 
1 
1 

0 
0 

0 
2 

0 
0 

-1 
1 

-100.00 
100.00 

 

 
2.5 สถำนกำรณ์ผู้ด้อยโอกำสจังหวดัล ำพูน  
       (จำกกำรจัดเก็บข้อมูลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล ณ กันยำยน 2557)  

1. คนยำกจน     จ ำนวน 1,162 คน 
2. คนเร่ร่อน      จ ำนวน  0 คน 
3. ผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร  จ ำนวน 12 คน 
4. ผู้พ้นโทษ     จ ำนวน 94 คน 
5. ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว  จ ำนวน 389 คน 

   รวมผู้ด้อยโอกำส จ ำนวน 1,657 คน  และถ้ำรวมข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรังรุนแรงอีก จ ำนวน                  
130 คน  ถือว่ำมีผู้ด้อยโอกำส จ ำนวน 1,787 คน (ข้อมูลนี้ ยังไม่มีกำรอัพเอทในส่วนของผู้ด้อยโอกำสที่เสียชีวิต 
หรือผู้ด้อยโอกำสรำยใหม่ ในปีงบประมำณ 2558)  

   จำกข้อมูลตัวเลขของผู้ด้อยโอกำสดังกล่ำว สำมำรถบ่งบอกได้ว่ำ จังหวัดล ำพูนมีผู้ด้อยโอกำส             
ในกลุ่มคนยำกจน จ ำนวนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.12% รองลงมำคือกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ฯ คิดเป็น 23.47%                  
ผู้พ้นโทษ 5.67% คนไร้สัญชำติ 0.72% ในส่วนของคนเร่ร่อนไร้ที่อยู่อำศัย ยังไม่ปรำกฎ 

  สำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำ ในกลุ่มคนยำกจนส่วนใหญ่เรียนจบระดับประถมศึกษำ ประกอบอำชีพ
รับจ้ำงทั่วไปซึ่งรำยได้ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่รับจ้ำงภำคเกษตรกรรมในพ้ืนที่ นอกจำกนี้ปัญหำของกลุ่ มคนยำกจนนี้            
เกิดจำกกำรรับภำระเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวที่เป็นวัยผู้สูงอำยุ เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย เลี้ยงดูบุตรหลำน                   
รวมถึงเลี้ยงดูคนในครอบครัวที่เป็นคนพิกำร ในผู้ด้อยโอกำสกลุ่มนี้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องด ำเนินกำรส่งเสริม                 
ด้ำนกำรฝึกอบรมอำชีพ กำรส่งเสริมอำชีพอิสระ กำรรวมกลุ่มประกอบอำชีพ พร้อมกำรระดมหรือกำรหำแหล่งทุน                   
ที่เหมำะสมให้ เพ่ือแก้ไขปัญหำ 

  กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ฯ ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลของผู้ติดเชื้อฯ ที่ยอมเปิดเผยตัว จำกข้อมูลกำรรับเบี้ย               
ยังชีพฯ ในควำมเป็นจริงยังมีผู้ติดเชื้อฯ อีกมำกที่ยังไม่ยอมเปิดเผยตนเอง เนื่องจำกหลำยสำเหตุ เช่นมีควำมอำย 
ฐำนะดี มีหน้ำที่กำรงำนและมีชื่อเสียงในสังคม 
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 ข้อมูลของผู้ติดเชื้อฯ บำงส่วนจึงอยู่ที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน หรือหน่วยบริกำร
สำธำรณสุขในพ้ืนที่ ซึ่งข้อมูลคนไข้ที่เข้ำรับบริกำรยำต้ำนไวรัสเอดส์ฯ เป็นข้อมูลที่ถือเป็นควำมลับเฉพำะบุคคล 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน มีควำมพยำยำมอย่ำงยิ่งที่จะค้นหำผู้ติดเชื้อฯ รำยใหม่ เพ่ือดึงเข้ำระบบกำรรักษำ 
กำรรับยำต้ำนฯ ให้เร็วที่สุด ลดกำรตำยในผู้ติดเชื้อฯ รวมถึงลดกำรตีตรำจำกสังคม  

กลุ่มผู้พ้นโทษ ทั้งที่เป็นผู้พ้นโทษที่พ้นตำมวำระ หรือกำรได้รับอภัยโทษ ล้วนจัดเป็นผู้ด้อยยโอกำส
กลุ่มหนึ่ง เนื่องจำกคนกลุ่มนี้ เมื่อพ้นโทษออกมำแล้ว บ้ำงก็ไม่สำมำรถกลับไปหำครอบครัวได้เนื่องจำก ครอบครัว
แตกแยก แยกย้ำยไปอยู่ที่อ่ืน ไม่สำมำรถติดตำมได้ หรือบำงคนครอบครัวไม่ยอมรับ ไม่ให้โอกำส หรือชุมชนไม่ยอมรับ 
ยังตีตรำท ำให้คนกลุ่มนี้ไม่สำมำรถอำศัยอยู่ในพื้นท่ีได้ ต้องไปอำศัยอยู่ต่ำงจังหวัด เรื่องของกำรท ำงำน ก็ยังเป็นปัญหำ
ของคนกลุ่มนี้ ทั้งเรื่องกำรสมัครงำน กำรขำดเงินทุน ที่ส ำคัญคือกำรขำดโอกำสที่สังคมควรหยิบยื่นให้ ท ำให้คนกลุ่มนี้ 
มีโอกำสกลับไปกระท ำควำมผิดซ้ ำได้อีก (ควำมผิดส่วนใหญ่ของผู้พ้นโทษจังหวัดล ำพูน คือคดียำเสพติด ทั้งกำรเป็น                  
ผู้เสพ และผู้ค้ำฯ) 

กำรแก้ไขปัญหำกลุ่มผู้พ้นโทษ ด ำเนินกำรอย่ำงยำกล ำบำก ต้องอำศัยควำมร่วมมือของหลำยฝ่ำย
และต้องด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง ต่อเนื่อง 

กลุ่มคนไร้สัญชำติในจังหวัดล ำพูน ยังถือว่ำมีไม่มำกนัก ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุที่ในอดีตไม่ได้รับกำร
แจ้งเกิดตำมเวลำที่ก ำหนด หรือเป็นคนต่ำงถิ่นที่มำอยู่อำศัยในจังหวัดล ำพูน โดยขำดกำรติดต่อญำติๆ และไม่มี
เอกสำรส ำคัญทำงทะเบียนรำษฎร์ติดตัวมำ เช่นเป็นผู้พ้นโทษจำกจังหวัดอ่ืน ๆ มำอำศัยและท ำงำนในจังหวัดล ำพูน 

ปัญหำของผู้ด้อยโอกำสทุกกลุ่ม 
๑. ถูกกีดกัน ถูกเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
๒. ขำดกำรยอมรับจำกสังคม (ไม่มีตัวตน อยู่ในภำวะยำกล ำบำก) 
๓. สังคมมีทัศนคติเชิงลบ ไม่ให้โอกำส 
๔. กำรใหบ้ริกำรของรัฐ หน่วยงำนยังจ ำกัด ไม่ครอบคลุม มีข้อก ำหนดที่กีดกัน 
๕. ผู้ด้อยโอกำสมีทัศนคติเชิงลบต่อตนเอง  
๖. ขำดโอกำสในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำตนเอง 
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      3. สภำพทำงเศรษฐกิจ 

3.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด / รำยได้ประชำกร 
 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดล ำพูน ณ รำคำประจ ำปี  มีรำยได้เฉลี่ยของประชำกร ปี 2556           

จ ำนวน 107,305 บำท ต่อคนต่อปี  ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) มีมูลค่ำ  43,940  ล้ำนบำท   
   ภำคเศรษฐกิจที่ส ำคัญของจังหวัด 5 อันดับแรก ตั้งแต่ปี 2552- 2556 โดยสรุปมีดังนี้ 
 

สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดล ำพูน 
มูลค่ำกำรผลิต (พันบำท) 

2552 2553 2554 2555 2556 
ภำคเกษตร 5,213 5,700 6,027 6,107 5,145 
ภำคนอกเกษตร 40,292 37,827 36,340 38,457 38,796 
  -สำขำอุตสำหกรรม 27,149 23,523 21,101 21,770 22,115 
  -สำขำกำรขำยส่ง กำรขำยปลีกฯ 816 930 1,008 1,146 1,178 
  -สำขำตัวกลำงทำงกำรเงิน 1,815 2,019 2,363 2,747 3,123 
  -สำขำบริกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ 3,021 2,746 2,908 2,796 2,346 
  -สำขำกำรบริหำรรำชกำรฯ 1,828 2,089 2,137 2,272 2,346 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดล ำพูน (GPP) 45,505 43,527 42,367 44,563 43,940 
  รำยได้ตอ่ประชำกร (บำท) 109,848 105,523 102,984 108,586 107,305 
  ประชำกร (1,000 คน) 414 412 411 410 409 
 -พบว่ำ ภำคเกษตรมีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง ในปี 2556 จำกปีที่ผ่ำนมำ ลดลง -15.7 
 -GPP  มีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง ในปี 2556 จำกปีที่ผ่ำนมำ ลดลง -1.4 
 -GPP Per Capita มีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง ในปี 2556 จำกปีที่ผ่ำนมำ ลดลง -1.2 
 -สำขำโรงแรมและภัตตำคำร และสำขำกำรขำยส่ง กำรขำยปลีก มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งอำจหมำยควำม
ว่ำ ภำคกำรบริกำรทำงกำรท่องเที่ยว ของจังหวัด มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มำเยือนเพ่ิมมำกขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES (GPP)

2552 2553 2554 2555 2556 2552 2553 2554 2555 2556
ภาคเกษตร 5,213 5,700 6,027 6,106 5,145 26.4 9.4 5.7 1.3 -15.7 
สาขาพชืผล ปศสุตัว ์และการปา่ไม้ 5,105 5,563 5,928 6,033 5,092 27.2 9.0 6.6 1.8 -15.6 
สาขาประมง 108 137 99 73 53 -3.3 27.1 -27.6 -26.5 -28.0 
ภาคนอกเกษตร 40,292 37,827 36,340 38,457 38,796 3.4 -6.1 -3.9 5.8 0.9
สาขาเหมอืงแร่และยอ่ยหนิ 100 143 117 29 10 93.5 43.2 -18.5 -75.1 -67.1 
สาขาอุตสาหกรรม 27,149 23,523 21,101 21,770 22,115 1.5 -13.4 -10.3 3.2 1.6
สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกกา๊ซ 1,254 1,398 1,237 1,206 1,394 10.2 11.4 -11.5 -2.5 15.6
สาขากอ่สรา้ง 722 1,103 1,034 1,656 934 -12.8 52.7 -6.2 60.1 -43.6 
สาขาการขายสง่ การขายปลกี การซ่อมแซมยานยนต์ 816 930 1,008 1,146 1,178 -17.8 13.9 8.4 13.8 2.8
สาขาโรงแรมและภตัตาคาร 209 262 291 369 390 9.9 25.6 11.0 26.7 5.6
สาขาการขนสง่ สถานทีเ่กบ็สนิคา้และการคมนาคม 278 336 379 475 444 16.1 21.0 12.7 25.5 -6.6 
สาขาตวักลางทางการเงนิ 1,815 2,019 2,363 2,747 3,123 3.0 11.3 17.0 16.3 13.7
สาขาบรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย์ 3,021 2,746 2,908 2,796 2,833 23.9 -9.1 5.9 -3.9 1.3
สาขาการบรหิารราชการและการป้องกนัประเทศ 1,828 2,089 2,137 2,272 2,346 8.4 14.2 2.4 6.3 3.3
สาขาการศกึษา 1,926 1,996 2,345 2,495 2,490 4.9 3.6 17.5 6.4 -0.2 
สาขาการบรกิารดา้นสขุภาพและสงัคม 865 894 1,014 1,067 1,144 14.6 3.4 13.5 5.2 7.2
สาขาการใหบ้รกิารดา้นชมุชน 249 330 330 352 342 -8.4 32.2 0.1 6.6 -2.9 
สาขาลกูจา้งในครวัเรอืนสว่นบุคคล 58 58 75 76 53 60.4 -0.6 30.5 1.4 -29.8 
สถิติผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัล าพนู (GPP) 45,505 43,527 42,367 44,563 43,940 5.6 -4.4 -2.7 5.2 -1.4 
รายได้ต่อประชากร (Baht) 109,848 105,523 102,984 108,586 107,305 6.0 -3.9 -2.4 5.4 -1.2 
ประชากร (1,000 persons)* 414 412 411 410 409 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2

สถิติผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัล าพนู
มลูค่าการผลิต (พนับาท) อตัราการเปล่ียนแปลง (%)

สถิติผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัล าพนู ณ ราคาประจ าปี

หมายเหตุ : จ านวนประชากรจากการคาดประมาณกประชากรของประเทศไทย พ .ศ. 2543-2563 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
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GROSS PROVINCIAN PRODUCT AT CONSTANT PRICES (2007)

2552 2553 2554 2555 2556 2552 2553 2554 2555 2556
ภาคเกษตร 4,582 3,728 4,086 4,222 3,071 19.6 -18.7 9.6 3.3 -27.3 
สาขาพชืผล ปศสุตัว ์และการปา่ไม้ 4,480 3,638 3,978 4,167 3,032 20.0 -18.8 9.4 4.7 -27.2 
สาขาประมง 102 90 107 55 38 5.1 -11.7 19.1 -48.4 -31.2 
ภาคนอกเกษตร 40,786 40,942 39,339 41,246 41,606 3.9 0.4 -3.9 4.9 0.9
สาขาเหมอืงแร่และยอ่ยหนิ 69 103 90 43 9 82.1 48.1 -12.8 -52.4 -77.9 
สาขาอุตสาหกรรม 28,946 28,242 26,098 26,995 27,793 3.7 -2.4 -7.6 3.4 3.0
สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกกา๊ซ 1,195 1,329 1,312 1,372 1,383 -2.3 11.2 -1.3 4.6 0.8
สาขากอ่สรา้ง 656 962 859 1,282 717 -13.3 46.5 -10.7 49.2 -44.1 
สาขาการขายสง่ การขายปลกี 825 866 875 999 1,006 -2.6 5.0 1.0 14.3 0.7
สาขาโรงแรมและภตัตาคาร 208 272 260 316 321 15.2 30.9 -4.6 21.6 1.7
สาขาการขนสง่ สถานทีเ่กบ็สนิคา้และการคมนาคม 290 371 439 543 543 18.7 28.2 18.3 23.7 -0.1 
สาขาตวักลางทางการเงนิ 1,732 1,818 2,018 2,322 2,572 4.2 4.9 11.0 15.1 10.8
สาขาบรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย์ 2,297 2,079 2,084 2,094 2,074 13.0 -9.5 0.2 0.5 -1.0 
สาขาการบรหิารราชการและการป้องกนั 1,723 1,940 1,984 1,979 2,044 6.6 12.6 2.3 -0.2 3.3
สาขาการศกึษา 1,768 1,814 2,054 1,963 1,763 2.3 2.6 13.2 -4.5 -10.2 
สาขาการบรกิารดา้นสขุภาพและสงัคม 818 845 957 968 1,045 13.0 3.3 13.3 1.1 7.9
สาขาการใหบ้รกิารดา้นชมุชน 214 257 270 313 302 -17.4 19.9 5.3 15.7 -3.5 
สาขาลกูจา้งในครวัเรอืนสว่นบุคคล 46 45 40 55 34 53.6 -1.5 -11.8 39.6 -39.2 
Gross Provincial Product (GPP) 45,368 44,670 43,425 45,468 44,677 5.3 -1.5 -2.8 4.7 -1.7 

จงัหวดัล าพนู

สถิติผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัล าพนู ณ ราคาคงท่ี

มลูค่าการผลิต (พนับาท) Growth rate (%)
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GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES (GPP)

ภาคเศรษฐกิจท่ีส าคญัของจงัหวดั 5 อนัดบัแรก

2552 2553 2554 2555 2556 2552 2553 2554 2555 2556 2552 2553 2554 2555 2556

ภาคเกษตร 5,213 5,700 6,027 6,106 5,145 26.4 9.4 5.7 1.3 -15.7 11.5 13.1 14.2 13.7 11.7

ภาคนอกเกษตร 40,292 37,827 36,340 38,457 38,796 3.4 -6.1 -3.9 5.8 0.9 88.5 86.9 85.8 86.3 88.3

สาขาอุตสาหกรรม 27,149 23,523 21,101 21,770 22,115 1.5 -13.4 -10.3 3.2 1.6 59.7 54.0 49.8 48.9 50.3

สาขาการขายสง่ การขายปลกี การซ่อมแซมยานยนต์ 816 930 1,008 1,146 1,178 -17.8 13.9 8.4 13.8 2.8 1.8 2.1 2.4 2.6 2.7

สาขาตวักลางทางการเงนิ 1,815 2,019 2,363 2,747 3,123 3.0 11.3 17.0 16.3 13.7 4.0 4.6 5.6 6.2 7.1

สาขาบรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย์ 3,021 2,746 2,908 2,796 2,833 23.9 -9.1 5.9 -3.9 1.3 6.6 6.3 6.9 6.3 6.4

สาขาการบรหิารราชการและการป้องกนัประเทศ 1,828 2,089 2,137 2,272 2,346 8.4 14.2 2.4 6.3 3.3 4.0 4.8 5.0 5.1 5.3

สถิติผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัล าพนู (GPP) 45,505 43,527 42,367 44,563 43,940 5.6 -4.4 -2.7 5.2 -1.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

รายได้ต่อประชากร (Baht) 109,848 105,523 102,984 108,586 107,305 6.0 -3.9 -2.4 5.4 -1.2 

ประชากร (1,000 persons)* 414 412 411 410 409 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2

หมายเหตุ : จ านวนประชากรจากการคาดประมาณกประชากรของประเทศไทย พ .ศ. 2543-2563 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

สถิติผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัล าพนู ณ ราคาประจ าปี

สถิติผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัล าพนู
มลูค่าการผลิต (พนับาท) อตัราการเปล่ียนแปลง (ร้อยละ) โครงสร้าง (ร้อยละ)
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3.2 การเกษตรกรรม 
 จังหวัดล ำพูนมีเนื้อที่ถือครองเพ่ือกำรเกษตร  รวม  672,104  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 23.87 

ของเนื้อที่จังหวัด มีเกษตรกร  73,694 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ   47.95  ของครัวเรือนทั้งจังหวัด    

กำรใช้เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร ปี พ.ศ.2556 (ผลส ำรวจเบื้องต้น วันที่ 21 มกรำคม 2558) 

ประเภทเนื้อที่ จ ำนวน (ไร่) 
ร้อยละของ 
เนื้อท่ีจังหวัด 

ร้อยละของ 
เนื้อท่ีกำรเกษตร 

เนื้อท่ีจังหวัด 2,816,176 100 - 
เนื้อท่ีป่ำไม้ 1,547,033   
เนื้อท่ีกำรเกษตร 803,437 23.87 100 
1 ที่นำ 129,378 4.18 20.71 
2 พืชไร่ 140,500 5.85 21.32 
3 ไม้ผล – ไม้ยืนต้น 467,895 11.87 49.72 
4 สวนผัก ไม้ดอก – ไม้ประดับ 15,518 0.65 2.73 
5 เนื้อท่ีใช้ประโยชน์กำรเกษตรอ่ืนๆ  50,147 0.01 0.03 
 เนื้อท่ีใช้ประโยชน์นอกภำคเกษตร 465,706   

  

 เนื้อท่ีทำงกำรเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นเนื้อที่ปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้น (49.72%)  และมีแนวโน้ม   ทรง
ตัวส่วนเนื้อที่กำรเกษตรโดยรวมมีแนวโน้มทรงตัว  เนื่องจำกกำรชะลอตัวตำมสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ   

1) พืชเศรษฐกิจ 
  พืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของจังหวัดล ำพูน  ที่ท ำรำยได้หลักให้เกษตรกร  คือ ล ำไย หอมแดง และ
กระเทียม  รองลงไปได้แก่ พืชผัก ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  ส ำหรับข้ำวนั้นส่วนใหญ่ปลูกเพ่ือกำรบริโภคในจังหวัด ซึ่งยังต้องมี
กำรน ำมำจำกต่ำงจังหวัดเพ่ิมข้ึนด้วย เนื่องจำกมีประชำกรแฝงที่เข้ำมำท ำงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรม 

      สถิติกำรผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ปี 2555-2558   

ล ำไย  

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
ปีกำรเพำะปลูก 

2556 2557 2558 
เนื้อท่ีเพำะปลูก (ไร่) 270,590 270,124  
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 267,335 269,517 270,580 
ผลผลิต (ตัน) 192,067 225,859 149,415 
ผลผลิตต่อเนื้อท่ีปลูก (กก.) 718 838 552 

  กระเทียม 

 ข้อมูลเปรียบเทียบ 
ปีกำรเพำะปลูก 

2557 2558 2559 
เนื้อท่ีเพำะปลูก (ไร่) 3,452 3,650 3,641 
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 3,447 3,650 3,640 
ผลผลิต (ตัน) 3,355 3,624 3,670 
ผลผลิตต่อเนื้อท่ีปลูก (กก.) 972 993 1,008 
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  หอมแดง  

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
ปีกำรเพำะปลูก 

2555 2556 2557 
เนื้อท่ีเพำะปลูก (ไร่) 2,983 5,154 5,881 
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 4,764 4,528 5,983 
ผลผลิต (ตัน) 9,477,000 10,030,500 11,598,400 
ผลผลิตต่อเนื้อท่ีปลูก (กก.) 1,989 2,215 1,938 

  ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
ปีกำรเพำะปลูก 

2556 2557 2558 
เนื้อท่ีเพำะปลูก (ไร่) 84,307 83,287 82,279 
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 82,524 81,448 80,360 
ผลผลิต (ตัน) 59,006 58,551 56,937 
ผลผลิตต่อเนื้อท่ีปลูก (กก.) 700 703 692 

  ข้ำวโพดฝักอ่อน 

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
ปีกำรเพำะปลูก 

2555 2556 2557 
เนื้อท่ีเพำะปลูก (ไร่) 2,904 3,304 2,779 
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 2,846 3,214 2,752 
ผลผลิต (ตัน) 3,546 3,995 3,190 
ผลผลิตต่อเนื้อท่ีปลูก (กก.) 1,246 1,243 1,159 

 
  ข้ำวนำป ี

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
ปีกำรเพำะปลูก 

2556 2557 2558 
เนื้อท่ีเพำะปลูก (ไร่) 116,936 115,624 114,562 
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 111,634 115,624 111,290 
ผลผลิต (ตัน) 68,990 70,840 67,244 
ผลผลิตต่อเนื้อท่ีปลูก (กก.) 590 613 587 

  ข้ำวนำปรัง 

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
ปีกำรเพำะปลูก 

2556 2557 2558 
เนื้อท่ีเพำะปลูก (ไร่) 27,018 22,047 7,330 
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 26,892 21,992 7,322 
ผลผลิต (ตัน) 18,123 14,763 4,917 
ผลผลิตต่อเนื้อท่ีปลูก (กก.) 671 670 671 
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  ยำงพำรำ (เนื้อท่ีกรีดได้) 

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
ปีกำรเพำะปลูก 

2556 2557 2558 
เนื้อท่ีเพำะปลูก (ไร่) 1,709 2,662 3,439 
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 312 385 444 
ผลผลิตต่อเนื้อท่ีกรีด (กก.) 183 145 120 

ที่มา:  ข้อมูลจำก WEBSITE ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ตุลำคม 2558 

  พืชผักรวม 
  ภำวะกำรผลิตพืชผักรวมทุกชนิด มีเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 33,683 ไร่ ผลผลิต 33,067 ตัน พืชผักเป็นพืชท่ีมีโอกำสทำง
กำรตลำด เนื่องจำกล ำพูนมีโรงงำนอุตสำหกรรมรองรับผลผลิต โดยเฉพำะพืชผักนั้น ล ำพูนเป็นศูนย์กลำงกำรซื้อขำยพืชผักท่ีมี
พ่อค้ำมำรับซื้อไปส่งยังต่ำงจังหวัดหลำยๆจังหวัด   รวมท้ังกรุงเทพฯ  

 ข้อมูลสถิติการส่งออก ล าไย ในภาพรวมของทั้งประเทศ 
 

ประเภท
ผลผลิต 

ปีที่ส่งออก 
2555 2556 2557 2558 

ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลค่า  
(บาท) 

ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลค่า  
(บาท) 

ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลค่า  
(บาท) 

ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลค่า  
(บาท) 

1.ล ำไยสด 455,663,387 8,454,013,626 413,399,581 8,503,246,383 357,206,508 7,933,956,404 231,203,616 5,287,065,112 
2.ล ำไย
อบแห้ง 

129,254,725 3,783,151,088 140,232,340 4,026,272,275 196,666,462 5,509,848,819 50,058,542 1,973,094,073 

3.ล ำไย
บรรจุ
ภำชนะฯ 

11,472,042 602,365,352 12,273,752 633,159,450 11,640,869 600,959,616 6,008,230 309,483,139 

** หมำยเหตุ ปี 2558 ข้อมูลถึงเดือน สิงหำคม 2558  
ที่มา:  ข้อมูลจำก WEBSITE ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ตุลำคม 2558 

2) การปศุสัตว ์   
ตารางแสดงจ านวนสัตว์ที่เลี้ยงในอ าเภอต่างๆ ประจ าปี  2555 

อ าเภอ/ 
ชนิดสัตว์ 

เมือง แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัว
ช้าง 

ป่าซาง บ้านธิ เวียง
หนองล่อง 

รวม 

โคเน้ือ 13,638 11,652 3,292 15,920 3,379 1,835 1,617 1,120 52,453 
โคนม 1,110 5,402 2,107 22 13 209 8,998 475 18,336 
กระบือ 346 2,366 114 806 272 163 98 64 4,229 
สุกร 67,171 91,018 12,132 13,565 4,916 24,322 17,110 5,072 235,306 
ไก่ 850,339 187,891 70,241 338,153 79,563 759,712 131,186 153,841 2,570,926 
เป็ด 25,199 3,506 76 3,655 40 3,417 3,042 2,226 41,161 
แพะ 569 323 125 82 0 121 30 71 1,321 
แกะ 187 68 81 0 0 10 47 15 408 

-เกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์มาก 3 ล าดับแรก คือ ไก่ 32,760 ราย, โคเนื้อ 4,443 ราย, สุกร 3,462 ราย  
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ตารางแสดงจ านวนสัตว์ที่เลี้ยงในอ าเภอต่างๆ ประจ าปี  2556 
อ าเภอ/ 
ชนิด
สัตว์ 

เมือง แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี ้ ทุ่งหัว
ช้าง 

ป่าซาง บ้านธ ิ เวียงหนอง
ล่อง 

รวม 

โคเนื้อ 4,193 8,338 2,634 18,528 3,198 713 683 543 38,830 
โคนม 1,230 4,708 4,575 12 12 127 7,576 517 18,757 
กระบือ 362 1,767 28 1,037 152 30 112 143 3,631 
สุกร 49,015 76,015 2,022 13,173 5,056 8,406 10,634 2,359 166,680 
ไก่ 1,603,,928 348,353 242,538 380,242 78,271 412,464 79,387 101,109 3,246,292 
เป็ด 12,695 2,621 108 2,964 12 2,005 1,032 1,373 22,810 
แพะ 135 28 0 96 0 110 9 0 378 
แกะ 0 1 0 1 0 1 0 0 3 

-เกษตรกรที่เลี้ยงปศสุัตว์มาก 3 ล าดับแรก คือ ไก่ 31,682 ราย, โคเน้ือ 2,968 ราย, สุกร 2,700 ราย  

ตารางแสดงจ านวนสัตว์ที่เลี้ยงในอ าเภอต่างๆ ประจ าปี  2557 
อ าเภอ/ 
ชนิด
สัตว์ 

เมือง แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี ้ ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธ ิ เวียงหนอง
ล่อง 

รวม 

โคเนื้อ 2,996 4,229 3,401 18,020 2,390 740 591 912 33,279 
โคนม 841 5,940 4,845 98 23 153 8,055 450 20,405 
กระบือ 313 1,770 34 551 87 46 89 180 3,070 
สุกร 21,442 112,089 1,017 14,337 6,467 4,546 1,886 985 162,742 
ไก่ 890,974 460,900 296,636 375,402 132,351 831,661 198,619 123,007 3,309,550 
เป็ด 3,112 2,988 108 1,695 0 1,330 694 1,105 11,032 
แพะ 100 21 0 93 0 75 0 0 289 
แกะ 12 5 5 0 0 11 0 0 33 

-เกษตรกรที่เลี้ยงปศสุัตว์มาก 3 ล าดับแรก คือ ไก่ 32,988 ราย, โคเน้ือ 1,921 ราย, สุกร 2,267 ราย  

ตารางแสดงจ านวนสัตว์ที่เลี้ยงในอ าเภอต่างๆ ประจ าปี  2558 
อ าเภอ/ 
ชนิด
สัตว์ 

เมือง แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี ้ ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธ ิ เวียงหนอง
ล่อง 

รวม 

โคเนื้อ 3,409 4,637 2,766 12,651 401 805 1,247 1,247 28,070 
โคนม 629 6,197 4,242 23 23 158 7,787 427 19,486 
กระบือ 448 1,673 101 739 87 44 28 149 3,269 
สุกร 49,731 110,441 1,803 5,442 5,576 3,522 3,385 1,667 181,567 
ไก่ 913,637 397,058 373,813 450,191 130,254 1,766,440 176,465 135,035 4,342,893 
เป็ด 2,879 2,945 0 5,448 0 706 1,906 1,186 15,070 
แพะ          
แกะ          

-เกษตรกรที่เลี้ยงปศสุัตว์มาก 3 ล าดับแรก คือ ไก่ 32,988 ราย, โคเน้ือ 1,921 ราย, สุกร 2,267 ราย  

ที่มา :  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำพูน  (ตุลำคม 2555) 
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- โคเนื้อ 
 เลี้ยงมำกในอ ำเภอเมืองจังหวัดล ำพูน  อ ำเภอแม่ทำ  และอ ำเภอป่ำซำง  พันธุ์โคส่วนใหญ่เป็นพันธุ์                     

โคพ้ืนเมือง และลูกโคผสมบรำห์มัน มีตลำดนัดซื้อขำยที่หมู่ที่ 6 ต ำบลวังผำง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล ำพูน  
นอกจำกนี้ยังมีกำรเลี้ยงโคพันธุ์ขำวล ำพูน  ซึ่งเป็นโคที่มีลักษณะพิเศษที่อนุรักษ์ไว้เพรำะปัจจุบันมีจ ำนวนลดลง                      
ไม่ถึง 300 ตัว  ฤดูแล้งบำงพื้นที่มีปัญหำขำดแคลนพืชอำหำรสัตว์ 

- โคนม 
 ส่วนใหญ่จะเลี้ยงกันมำกที่อ ำเภอบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง และอ ำเภอบ้ำนธิ สำมำรถผลิตน้ ำนมดิบ                      

ได้วันละ 40 ตัน  และส่งเข้ำโรงงำนที่รับซื้อเพ่ือแปรรูปเป็นนมพร้อมดื่มขำยให้ประชำชน ในเขตภำคเหนือ                          
และภำคกลำง กำรเลี้ยงโคนมในขณะนี้ควำมต้องกำรของตลำดมีมำกกว่ำน้ ำนมที่ผลิตได้ แต่ก็ยังมีปัญหำเรื่องต้นทุน
กำรผลิตสูง โดยเฉพำะอำหำรสัตว์มีรำคำสูงขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่ยังพ่ึงอำหำรหยำบจำกนอกฟำร์ม ผู้เลี้ยงจะต้อง      
เลี้ยงกันเป็นกลุ่มต้องอยู่ใกล้แหล่งรับซื้อนมดิบและต้องมีควำมอดทน ขยันขันแข็งสูง 

- กระบือ   
 เลี้ยงมำกในพ้ืนที่อ ำเภอแม่ทำ อ ำเภอลี้ และอ ำเภอเมืองล ำพูน จำกสถิติที่ผ่ำนมำมีแนวโน้มลดลง

เนื่องจำกอัตรำกำรบริโภคกระบือสูงกว่ำกำรเกิดของกระบือ 
- สุกร 
 ส่วนใหญ่จะเลี้ยงที่อ ำเภอแม่ทำ  อ ำเภอเมืองล ำพูน  และอ ำเภอบ้ำนธิ  เป็นกำรเลี้ยงในระบบฟำร์ม                

เป็นส่วนใหญ่ สุกรพื้นเมืองจะเลี้ยงกันเฉพำะในพ้ืนที่ที่มีชำวไทยภูเขำ ได้แก่  อ ำเภอลี้  อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง อ ำเภอแม่ทำ 
และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง ผลผลิตทั้งลูกสุกรและสุกรขุน จะน ำไปจ ำหน่ำยในพ้ืนที่  ซุปเปอร์สโตร์ และนอกพ้ืนที่ โดยเฉพำะ
จังหวัดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น เชียงใหม่ และล ำปำง เป็นต้น 

- ไก่ 
  กำรเลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่  เลี้ยงมำกในพ้ืนที่อ ำเภอป่ำซำงอ ำเภอเมืองล ำพูน และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  

เป็นกำรเลี้ยงแบบฟำร์มใหญ่ของบริษัทเอกชนและลูกเล้ำ ใช้บริ โภคในจังหวัดและส่งขำยจังหวัดใกล้ เคียง                               
ส ำหรับกำรเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมืองมีกำรเลี้ยงแบบทุกครัวเรือนเพ่ือบริโภคและเสริมรำยได้ให้ครอบครัวแต่เกษตรกร                            
ยังต้องพัฒนำกำรเลี้ยงเพ่ือให้ปลอดภัยต่อกำรระบำดของโรคไข้หวัดนก 

- อาหารสัตว์ 
 จังหวัดล ำพูน มีโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์ โดยเฉพำะอำหำรสุกร , ไก่ จ ำนวน 9 แห่ง ที่อ ำเภอเมืองล ำพูน                         

มีวัตถุดิบอำหำรสัตว์ที่ส ำคัญ ได้แก่ ข้ำวโพด และกำกถั่วเหลือง ส่วนกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ส ำหรับ โค–กระบือ                         
ยังมีกำรปลูกกันน้อย เนื่องจำกพ้ืนที่มีจ ำกัด แต่มีกำรปลูกหญ้ำแพงโกล่ำในพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  และอ ำเภอเมืองล ำพูน 
จ ำหน่ำยให้แก่ฟำร์มโคเนื้อ ฟำร์มโคนม สวนสัตว์ ฟำร์มแพะ ฟำร์มม้ำ ในจังหวัดล ำพูนและเชียงใหม่ ผลพลอยได้                        
จำกอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมที่น ำมำเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กำกมัสตำร์ท ข้ำวโพดหวำน กำกมันฝรั่ง ส่ วนฟำงข้ำว       
มีรำคำแพง  เนื่องจำกน ำไปใช้ในกำรปลูกกระเทียมด้วย 

3)  การประมง 
สถำนกำรณ์ด้ำนกำรประมงภำยในจังหวัดล ำพูน ลักษณะกำรเลี้ยงส่วนใหญ่จะเลี้ยงในบ่อดิน                      

และร่องสวนล ำไย  ไว้ส ำหรับบริโภคภำยในครัวเรือน และจ ำหน่ำยภำยในท้องถิ่นเป็นรำยไ ด้เสริม หรือเรียกว่ำกำรเลี้ยง
แบบยังชีพมีประมำณ 97 %  กระจำยอยู่ในอ ำเภอต่ำงๆ  ส่วนท่ีเลี้ยงแบบพำณิชย์มี  3 %  จะพบมำกเป็นลักษณะของ
กำรเลี้ยงในกระชังบริเวณริมน้ ำปิงของอ ำเภอป่ำซำง  และอีก 12  รำยริมน้ ำกวงของอ ำเภอเมือง ชนิดสัตว์น้ ำท่ีเลี้ยง                 
ในเชงิพำณิชย์ได้แก่ ปลำนิล ปลำทับทิม ปลำดุกและปลำหมอไทย เป็นต้น 
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จังหวัดล ำพูนมีปลำหมอไทยเป็น  Champion of Products เนื่องจำกประชำกรส่วนใหญ่นิยมบริโภค
เนื้อมีรสชำติดีประกอบอำหำรได้หลำยอย่ำง ท้ังแกง ต้ม ทอดหรือย่ำง ส่งผลให้มีรำคำสูง 100 – 120 บำทต่อกิโลกรัม  
ท ำให้มีกำรเลี้ยงปลำหมอไทยอย่ำงกว้ำงขวำงทุกอ ำเภอ   และมีฟำร์มเพำะพันธุ์ปลำหมอมำกบริเวณอ ำเภอป่ำซำง                    
และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 

นอกจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด  ยังมีกำรท ำกำรประมงจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ ได้แก่บริเวณแม่น้ ำปิง    
แม่น้ ำกวง แม่น้ ำทำและแม่น้ ำลี้ เป็นต้น และตำมเขื่อนหรืออ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ่ เช่น เขื่อนภูมิพล (แก่งก้อ ) อ่ำงเก็บน้ ำ  
แม่เมย อ่ำงเก็บน้ ำแม่อำว อ่ำงเก็บน้ ำแม่ธิ เป็นต้น  

 1.ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

ป ี จ ำนวนรำย พ้ืนที่(ไร่) กำรจับพิกัดฟำร์ม ชนิดสัตว์น้ ำ 
2554 2592 1358 0 นิล,ดุก,ตะเพียนและปลำหมอไทย 
2555 2616 1473 0 นิล,ดุก,ตะเพียนและปลำหมอไทย 
2556 3033 1664 1133 นิล,ดุก,ตะเพียนและปลำหมอไทย 
2557 2998 1630 1455 นิล,ดุก,ตะเพียนและปลำหมอไทย 
2558 2588 1478 2588 นิล,ดุก,ตะเพียนและปลำหมอไทย 

 
2.ทะเบียนผู้เลี้ยงปลาในกระชัง 

 

ป ี จ ำนวนรำย จ ำนวนกระชัง พ้ืนที่รวม ชนิดสัตว์น้ ำ 
2555 12 69 739 ตรม. ปลำทับทิม 
2556 - - - - 
2557 - - - - 
2558 - - - - 

 การกระจายตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในอ าเภอต่างๆ  
อ.เวียงหนองล่อง 3 รำย 15 กระชัง 1,848 ตรม. ปลำทับทิม,ปลำนิล 
อ.ป่ำซำง 27 รำย 392 กระชัง 7,080 ตรม. ปลำทับทิม,ปลำนิล 
อ.เมือง 12 รำย 69 กระชัง 739 ตรม. ปลำทับทิม 

รวม 52 รำย 476 กระชัง 9,667 ตรม. 
 

หมายเหตุ : เวียงหนองล่อง, ป่าซาง ข้ึนทะเบียนปี 2552, เมืองล าพูน ขึ้นทะเบียนปี 2555 
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3.การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 

ปี จ ำนวน(ตัว) จ ำนวนแหล่งน้ ำ ชนิดสัตว์น้ ำ 
2554 10,006,750 177 ตะเพียน,นิล,ยี่สกเทศ และนวลจันทร์เทศ 
2555 10,450,500 188 ตะเพียน,นิล,ยี่สกเทศ และนวลจันทร์เทศ 

2556 10,006,750 153 ตะเพียน,นิล,ยี่สกเทศ และนวลจันทร์เทศ 

2557 9,110,000 165 ตะเพียน,นิล,ยี่สกเทศ และนวลจันทร์เทศ 

2558 9,000,000 170 ตะเพียน,นิล,ยี่สกเทศ และนวลจันทร์เทศ 
 

4.ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดล าพูนสาขาประมง ปี 2553-2557  
 

ปี 
ผลผลติกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด 

ผลกำรจับสตัว์น้ ำจืด 
จำกแหล่งน้ ำธรรมชำต ิ

รวมทั้งจังหวัด 

จ ำนวน (กก.) รำยได้ (บำท) จ ำนวน (กก.) รำยได้ (บำท) จ ำนวน (กก.) รำยได้ (บำท) 
2553 1,946,836.00 88,417,706.53 2,487,312.00 133,556,623.00 4,434,148.00 221,974,329.53 
2554 1,257,472.34 61,197,079.09 3,540,768.00 112,503,284.00 4,798,240.34 173,700,363.09 
2555 1,168,161.84 60,492,648.97 1,543,335.00 66,163,763.00 2,711,496.84 126,656,411.97 
2556 617,341.98 33,276,998.74 1,163,608.00 50,379,044.00 1,780,949.98 83,656,042.74 
2557 650,901.32 38,788,281.47 506,578.00 29,325,620.00 1,157,479.32 68,113,901.47 
 

5.ทิศทางของการประมงในจังหวัดล าพูน 
 กำรจับปลำจำกธรรมชำติ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติเสื่อมโทรม พ้ืนที่แหล่งน้ ำลดลง 
มีกำรถมพ้ืนที่เพ่ือไปท ำกิจกรรมอย่ำงอ่ืน ผู้ประกอบอำชีพกำรประมงมีจ ำนวนลดลงเรื่อยๆ 
 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด มีแนวโน้มหดตัวสูง เนื่องจำกประสบปัญหำอุทกภัย ต้นทุนกำรผลิตสูง และ
เกษตรกรหันไปประกอบอำชีพอ่ืน 

6.พื้นที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของจังหวัดล าพูน 

ท่ีมำ : ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน   ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2558  
 

ที ่ อ ำเภอ พื้นที่เขตควำมเหมำะสม (ไร่) จ ำนวนเกษตรกร 
(รำย) 

พื้นที่เลี้ยงปลำ 
(ไร่) 

ผลผลติ (ตัน) 

S3 S2 รวม 

1 เวียงหนองล่อง 7,53.53 846.91 8,604.44 9 9.33 6.03 

2 ทุ่งหัวช้ำง 3,664.63 0 3,664.63 106 47.65 26.13 

3 บ้ำนธิ 5,005.49 86.25 5,091.74 205 83.44 63.13 

4 บ้ำนโฮ่ง 9,477.63 416.70 9,894.33 31 13.88 33.03 

5 ป่ำซำง 28,302.15 365.17 28,667.32 293 190.65 391.85 

6 เมือง 60,060.71 6,837.32 66,898.03 598 423.21 517.92 

7 แม่ทำ 13,809.97 117.57 13,927.54 551 251.39 369.95 

8 ลี ้ 10,202.47 25.70 10,228.16 543 323.39 166.59 

 รวม 138,280.58 8,695.61 146,976.19 2,336 1,742.94 1,574.23 
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4) การใช้พื้นที่                               
         ลักษณะดินในจังหวัดล ำพูน เป็นดินภูเขำ เนื่องจำกภูมิประเทศเป็นภูเขำ ภำยในหุบ เขำมีที่รำบเล็กๆ
ประกอบด้วยที่รำบลุ่มแม่น้ ำ และที่รำบขั้นบันไดระดับต่ำงๆ ที่รำบเหล่ำนี้เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนที่แม่น้ ำพัดพำ      
มำในที่รำบลุ่ม มักเป็นดินเหนียว  ส่วนที่รำบขั้นบันไดมักเป็นดินร่วนหรือดินทรำย  
             ดินในจังหวัดล าพูนแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ    

1.  กลุ่มดินนำ   ครอบคลุมพ้ืนที่ 10% ของจังหวัดในเขต  อ.เมือง และบริเวณท่ีติดกับล ำน้ ำปิง      
2. กลุ่มดินตื้น  ครอบคลุมพ้ืนที่  25%  ของจังหวัดบริเวณ  อ.เมือง  อ.ป่ำซำง และตอนกลำงของ

จังหวัด  บำงส่วนของ อ.บ้ำนโฮ่ง  และ อ.ลี้ 
3.  กลุ่มดินไร่  ครอบคลุมพ้ืนที ่30%  ของจังหวัด  บริเวณ อ.ลี้  และบำงส่วนใน อ.บ้ำนโฮ่ง   

อ. ทุ่งหัวช้ำง  อ.เมือง  และ อ. แม่ทำ 
4. กลุ่มดินภูเขำ  ครอบคลุมพ้ืนที ่ 35%  ของจังหวัด  ในทุกอ ำเภอ  ยกเว้น  อ.เวียงหนองล่องลักษณะ

ดินโดยทั่วไปมีควำมอุดมสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ปำนกลำงถึงค่อนข้ำงดี 
 การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  มีเนื้อที่ถือครองเพ่ือกำรเกษตร  ประมำณ  672,104  ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 23.87 ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัดซึ่งใช้เพ่ือกำรท ำนำ พืชไร่ กำรเพำะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นปลูกพืชผัก
และปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
  เนื้อที่ถือครองเพ่ือกำรเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ  9 .12  ไร่   โดยที่อ ำเภอลี้มี เนื้อที่ถือครอง                          
เพ่ือกำรเกษตรจ ำนวนมำกที่สุด คือประมำณ 191,215 ไร่  และ อ ำเภอเวียงหนองล่อง มีน้อยที่สุด คือประมำณ  
22,529 ไร่ กำรใช้ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรส่วนใหญ่ เป็นกำรใช้เพ่ือปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ร้อยละ  49.72  รองลงมำ   

ใช้เป็นที่ท ำนำ คิดเป็นร้อยละ 21.71 ใช้เป็นที่ปลูกไม้ดอกและไม้ประดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.01  ของเนื้อที่    
ถือครองเพ่ือกำรเกษตรทั้งหมดของจังหวัด   
ที่มำ  : (ข้อมูลจำกส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำพูน  เดือนเมษำยน   2558)  

3.3  การอุตสาหกรรม 
 จังหวัดล ำพูนถือเป็นฐำนกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม ปัจจุบันมีจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมทั้งสิ้น               

929 โรงงำน มูลค่ำกำรลงทุนรวม 105,233 ล้ำนบำท ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนในพ้ืนที่ ประมำณ 71,000 คน  

 -ประเภทของอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ แบ่งเป็น 5 ประเภทที่ส ำคัญ ดังนี้ 
1.ประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

กำรผลิตอุตสำหกรรมเกษตรมีกำรขยำยตัวร้อยละ 0.30 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน        
ซึ่งอุตสำหกรรมเกษตรส่วนใหญ่เป็นกำรประกอบกิจกำรประเภทกำรแปรรูปและอบพืชผลผลิตทำงกำรเกษตร เช่น 
ล ำไย พริก กระเทียม หอมแดง โดยเฉพำะล ำไยที่เป็นผลผลิตทำงกำรเกษตรหลักของจังหวัดล ำพูน โดยมีปริมำณ
ผลผลิต (ล ำไยสด) ลดลงร้อยละ 33.85 เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ขณะเดียวกันปริมำณควำมต้องกำรของตลำด
ต่ำงประเทศท่ียังต้องกำรผลผลิตทั้งล ำไยสดและแปรรูปมีมำกขึ้นจึงส่งผลให้รำคำอยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

2.ประเภทอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
อุตสำหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ส่วนใหญ่เป็นกำรผลิต ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักท่ีสืบทอด      

กันมำยำวนำน  และยังคงเป็นที่ต้องกำรของตลำดลักษณะของผลิตภัณฑ์มีควำมเป็นเอกลักษณ์  จึงท ำให้เป็นที่
ต้องกำรของตลำด โดยเฉพำะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมผลิตภัณฑ์เลียนแบบของโบรำณ อีกทั้งจังหวัดล ำพูน                                
เป็นแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ส ำคัญ ส ำหรับส่งไปยังตลำดใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียง ประกอบกับแรงงำนมีทักษะ
ฝีมือที่ผลิตโดยวิธีกำรที่สืบทอดกันมำโดยใช้ภูมิปัญญำที่มีอยู่ ในท้องถิ่น แต่ปัจจุบันกำรสืบทอดกำรผลิต                                   
สู่รุ่นลูกรุ่นหลำนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
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3.ประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 
กำรผลิตอุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกำยของจังหวัดล ำพูน มีกำรประกอบกิจกำร                           

อยู่อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ำส ำเร็จรูปตำมควำมต้องกำรของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ                             
จำกคุณภำพผลิตภัณฑ์ได้มำตรฐำน  รวมทั้งฝีมือกำรตัดเย็บที่ประณีต สวยงำม นอกจำกนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ผ้ำไหม                    
และผ้ำฝ้ำยทอมือที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกวัตถุดิบจำกธรรมชำติ สีสันสวยงำม มีควำมแวววำวของเส้นไหม                             
ที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน มีกำรคิดค้นลวดลำยใหม่ๆ ขณะเดียวกันมีกำรสืบทอดลวดลำยผ้ำทอโบรำณที่เป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดล ำพูน และใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรผลิตมีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะด้ำน กำรออกแบบผลิตภัณฑ์             
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ จังหวัดล ำพูนเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมและผ้ำฝ้ำยกดอก ส่งจ ำหน่ำยในจังหวัดท่องเที่ยวที่ส ำคัญ
รวมทั้งกรุงเทพฯ ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวเป็นที่ต้องกำรของนักท่องเที่ยวที่นิยมสวมใส่ ผ้ำทอ โดยผ้ำไหมยกดอกล ำพูน
ได้รับกำรรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (Geographical Indication: GI) 

4.ประเภทอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
กำรผลิตและกำรลงทุนอุตสำหกรรมกำรผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ 

อุตสำหกรรมต่อเนื่อง เช่น ประเภทอุตสำหกรรมกลึง เชื่อมโลหะ อุตสำหกรรมชุบโลหะ อุตสำหกรรมขึ้นรูปโลหะ                    
เป็นต้น มีกำรชะลอตัวตำมปริมำณควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศและตลำดสินค้ำประเภทไอที เช่น กำรผลิต
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประเภท HARD DISK DRIVE โทรทัศน์ และกล้องบันทึกภำพ
ดิจิทัล เป็นต้น สถำนประกอบกำรส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ ทั้งนี้ยังต้องเผชิญกับ                              
กำรหดตัวตำมอุปสงค์ตำมตลำดต่ำงประเทศ 

5.ประเภทอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 
กำรผลิตและกำรลงทุนหมวดอุตสำหกรรมไม้ และเครื่องเรือนมีแนวโน้มชะลดตัวลง                                 

จำกควำมต้องกำรทั้งภำยในจังหวัดและต่ำงจังหวัด ที่ระมัดระวังกำรใช้จ่ำยภำยในครัวเรื อนมำกขึ้น หันมำซ่อมแซม
เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือนมำกกว่ำกำรหำซื้อใหม่ ขณะเดียวกันผู้ประกอบกำรฝีควำมพยำยำมปรับตัว                                 
โดยกำรลดต้นทุนกำรผลิต พัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบให้มีควำมทันสมัยสำมำรถใช้ประโยชน์หลำกหลำย 
และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้มำกขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบกำรยังมีกำรจัดงำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ
ประจ ำปี ณ แหล่งผลิตอีกด้วย 

  กำรจ ำแนกโรงงำนอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ สำมำรถจ ำแนกตำมแหล่งที่ตั้งของกำรประกอบกำร ดังนี้  
 1. โรงงำนนอกเขตนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ จ ำนวน   851 โรงงำน เงินลงทุนประมำณ   
32,806 ล้ำนบำท   มีคนงำน  26,338 คน (รวมบริษัทท่ีตั้งในพ้ืนที่สวนอุตสำหกรรมเอกชนในเครือบริษัท สหพัฒน์
อินเตอร์โฮลดิ้ง จ ำกัด(มหำชน) จ ำนวน 16  โรงงำน เงินลงทุนรวม 7,197 ล้ำนบำท คนงำนรวม 6,862 คน)  
                   2. โรงงำนที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือที่เปิดด ำเนินกำร 78 โรงงำนมีเงินลงทุนประมำณ 
72,427 ล้ำนบำท และมีแรงงำนประมำณ  44,662 คน  
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ตารางแสดงจ านวนโรงงานที่ต้ังอยู่ นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตามหมวดอุตสาหกรรม 
 

 
ที่ 
 

หมวดอุตสาหกรรม 
จ านวนโรงงาน 

(โรงงาน) 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

1 อุตสำหกรรมกำรเกษตร 337 7,344,984,995 4,126 
2 อุตสำหกรรมอำหำร 46 2,321,842,844 1,905 
3 อุตสำหกรรมเครื่องดื่ม 3 27,188,214 31 
4 อุตสำหกรรมสิ่งทอ 4 768,120,967 473 
5 อุตสำหกรรมเครื่องแต่งกำย 14 2,782,981,556 4,045 
6 อุตสำหกรรมเครื่องหนัง 3 569,159,636 1,314 
7 อุตสำหกรรมไม้และผลผลิตภัณฑ์จำกไม้ 97 271,368,774 1,351 
8 อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 71 131,969,900 1,380 
9 อุตสำหกรรมกระดำษและผลภัณฑ์จำกกระดำษ 6 246,350,000 452 
10 อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์ - - - 
11 อุตสำหกรรมเคมี 6 401,700,000 304 
12 อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 7 154,907,000 54 
13 อุตสำหกรรมยำง 2 38,000,000 34 
14 อุตสำหกรรมพลำสติก 15 278,067,950 812 
15 อุตสำหกรรมอโลหะ 66 3,542,308,989 1,062 
16 อุตสำหกรรมโลหะ - - - 
17 อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 41 2,798,940,219 2,322 
18 อุตสำหกรรมเครื่องจักรกล 12 224,337,714 135 
19 อุตสำหกรรมไฟฟ้ำ 6 3,267,408,609 1,075 
20 อุตสำหกรรมขนส่ง 36 1,258,409,508 647 
21 อุตสำหกรรมอื่น ๆ 79 6,378,127,699 4,816 

รวมทั้งสิ้น 851 32,806,174,574 26,338 
ที่มำ: ส ำนกังำนอุตสำหกรรมจังหวัดล ำพนู, กันยำยน  2558 

ตารางแสดงจ านวนโรงงานที่ต้ังอยู่ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตามประเภทอุตสาหกรรม 
 

ที ่ ประเภทอุตสำหกรรม จ ำนวนโรงงำน 
(โรงงำน) 

เงินลงทุน 
(บาท) 

คนงาน 
(คน) 

1 อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25 40,306,000,000 25,716 
2 อุตสำหกรรมกำรเกษตร 2 1,834,000,000 232 
3 อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม 9 2,719,000,000 550 
4 อุตสำหกรรมก่อสร้ำง 1 570,000,000 129 
5 อุตสำหกรรมช้ินส่วนและอุปกรณ์ 21 21,930,000,000 15,612 
6 อุตสำหกรรมแปรรูปไม้ 2 233,000,000 247 
7 อุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 5 630,000,000 1,554 
8 อุตสำหกรรมเครื่องหนัง 1 111,000,000 112 
9 อุตสำหกรรมอื่น ๆ 12 4,094,000,000 510 

รวมทั้งสิ้น 78 72,427,000,000 44,662 
ที่มำ : ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ, สิงหำคม 2558 
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- ประเภทอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 
 

ประเภทอุตสำหกรรมส ำคัญของจังหวัดล ำพูน พิจำรณำจำกจ ำนวนโรงงำนและมูลค่ำกำรลงทุน  13 อันดับ  
ที ่ ประเภทอุตสำหกรรม จ ำนวนโรงงำน 

(โรงงำน) 
เงินลงทุน 
(บาท) 

คนงาน 
(คน) 

1 อุตสำหกรรมสีข้ำว 249 386,898,387 397 
2 อุตสำหกรรมแกะสลักไม้จำมจุรี 81 12,394,700 921 
3 อุตสำหกรรมอบพืชหรือเมล็ดพชื 77 5,872,662,819 3,523 
4 อุตสำหกรรมท ำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือนเครื่องใช้จำกไม้ 77 364,969,900 1,627 
5 อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีต 57 349,8074,389 954 
6 อุตสำหกรรมซ่อมรถยนต์ 34 1,227,969,508 594 
7 อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 28 43,451,453,609 26,630 
8 อุตสำหกรรมช้ินส่วนและอุปกรณ์ 25 24,076,879,836 17,236 
9 อุตสำหกรรมกลึง เจำะ ไส ตัด ผลิตภัณฑ์โลหะ 20 2,259,406,464 1,917 
10 อุตสำหกรรมท ำน้ ำแข็งซองและน้ ำแข็งก้อนเล็ก 14 174,990,000 169 
11 อุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 14 977,714,447 3,173 
12 อุตสำหกรรมหอ้งเย็นเก็บพืชผลทำงกำรเกษตร 13 693,836,159 319 
13 อุตสำหกรรมตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม 11 2,782,597,556 3,998 
 
                   -เปรียบเทียบอัตราการจดทะเบียนด้านอุตสาหกรรมและเงินลงทุนย้อนหลัง 5 ปี 

ปี จ านวนโรงงาน 
(โรงงาน) 

เงินลงทุน(บาท) 
 

2554 17 205,790,072 
2555 28 2,392,236,600 
2556 27 2,707,545,827 
2557 19 1,112,922,800 
2558 27 777,029,755 
รวม 118 7,195,525,054 

 
จ ำนวนโรงงำนที่ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนและเงินลงทุนย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554 – 

2558 จ ำนวนทั้งสิ้น  118 โรงงำน มูลค่ำกำรลงทุนรวม 7,195.525 ล้ำนบำท ประเภทอุตสำหกรรมที่มีกำรลงทุน
มำกที่สุด ได้แก่  

- อันดับ 1 อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น อบพืชผลทำงกำรเกษตรทุกชนิด ห้องเย็นเก็บพืชผลทำง
กำรเกษตร และสีข้ำว  

- อันดับ 2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผลิต ประกอบ ซ่อมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์   
- อันดับ 3 อุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ผลิตกรเบื้องมุงหลังคำและอุปกรณ์ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ  

ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ท ำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ผลิตคอนกรีตบล็อก คอนกรีตมวลเบำ  
- อันดับ 4 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น อุตสำหกรรมกำรผลิต ออกแบบ ขึ้นรูป ซ่อมแซม

โลหะ อุตสำหกรรมกำรผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้วยโลหะ และอุตสำหกรรมกลึงและเชื่อมโลหะ   
- อันดับ 5 อุตสาหกรรมไฟฟ้า เช่น ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ อุตสำหกรรม

เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำและแผ่นเซลล์ แผงเซลล์  
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3.4 การพาณิชยกรรมและการบริการ 
                จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ 
                  - นิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ ณ 30 ตุลำคม 2555 จ ำนวน  158 รำย  แบ่งเป็น บริษัท
จ ำกัด 61  รำย  และห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  97 รำย  โดยมีทนุจดทะเบียนทั้งสิ้น รวม  332.73 ล้ำนบำท   
  ประเภทธุรกิจที่มีการจดทะเบียนตั้งใหม่สูงสุด จ ำนวน 3 อันดับแรก คือ 

- ธุรกิจขำยส่ง ขำยปลีก  จ ำนวน 72 รำย  ทุนจดทะเบียน 125.25 ล้ำนบำท 

- ธุรกิจผลิต จ ำนวน  54 รำย   ทุนจดทะเบียน  87 ล้ำนบำท 

- ธุรกิจก่อสร้ำงอำคำรทั่วไป จ ำนวน 22 รำย  ทุนจดทะเบียน  25 ล้ำนบำท 
 

3.5  ด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและการท่องเที่ยว    
   แหล่งข้อมูลและความรู้ด้านวัฒนธรรม  ดังนี้ 
                 - ห้องสมุดประชำชนเฉลิมรำชกุมำร ี   1    แห่ง 

         - พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติหริภุญไชย   1   แห่ง 
         - พิพิธภัณฑ์วัด     8   แห่ง 
         - พิพิธภัณฑ์เอกชน     2   แห่ง 
         - ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด    1   แห่ง 

        - ศูนย์วัฒนธรรมอ ำเภอ    8   แห่ง 
        - ศูนย์วัฒนธรรมไทยในสถำนศึกษำ    18  แห่ง 

         - สภำวัฒนธรรมจังหวัด     1  แห่ง 
         - สภำวัฒนธรรมอ ำเภอ     8  แห่ง 
     - สภำวัฒนธรรมต ำบล   51  แห่ง 

        - โบรำณสถำน               15  แห่ง     
        - ศูนย์วัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชน  55  แห่ง 
        - ศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์  82  แห่ง 
        - ศูนย์ข้อมูลกลำงทำงวัฒนธรรมจังหวัดล ำพูน   1  แห่ง 
        - โรงเรียนวิถีพุทธ (ร.ร.อนุบำลล ำพูน)      1  แห่ง 
        - ช่ำงฝีมือพื้นบ้ำน      10  สำขำ 

- ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญ 
1. ประเพณีสรงน้ ำพระบรมธำตุหริภุญชัย 
2. ประเพณีท ำบุญสลำกภัต (ตำนก๋วยสลำก) 
3. ประเพณีวันสงกรำนต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 
4. ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) 

                   5.   ประเพณีท ำบุญปอยหลวง 
6.   ประเพณีทำนข้ำวใหม่ 
7.   ประเพณีแห่แค่หลวง 
8.   ประเพณีกำรแข่งขันกลองหลวงล้ำนนำ 
9.   ประเพณีเข้ำโสสำนกรรม (เข้ำกรรม) 
10. ประเพณีฟังเทศน์มหำชำติ 
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- การท่องเที่ยว 
 จังหวัดล ำพูน มีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่สวยงำม แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ ประเพณีวัฒนธรรม และกำรท่องเที่ยวชุมชน วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของหมู่บ้ำนชำวยอง หมู่บ้ำนชำวเขำ         
เผ่ำกระเหรี่ยง หมู่บ้ำนหัตถกรรมผ้ำทอ ไม้แกะสลัก สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  

1.ประเภทธรรมชาติ  ได้แก่ ดอยขะม้อ บ่อน้ ำศักดิ์สิทธิ์ วัดปิงห่ำง (อ ำเภอเมืองล ำพูน)  ถ้ ำเอรำวัณ      
(อ ำเภอป่ำซำง) น้ ำตกวังหลวง ถ้ ำหลวง (อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง) อุทยำนแห่งชำติแม่ปิง  ถ้ ำป่ำไผ่  น้ ำตกก้อหลวง                         
(อ ำเภอลี้) อุทยำนแห่งชำติดอยขุนตำล ถ้ ำจ ำหม่ำฟ้ำ (อ ำเภอแม่ทำ)            

2.โบราณสถาน ได้แก่ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร วัดจำมเทวี  วัดพระยืน วัดมหำวัน                
วัดรมณียำรำม พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติหริภญไชย อนุสำวรีย์พระนำงจำมเทวี อนุสำวรีย์ครูบำศรีวิชัย กู่ช้ำง กู่ม้ำ                         
ร่องรอยก ำแพงเมืองประตูเมืองโบรำณ ฯลฯ  

   -วัดพระพุทธบำทตำกผ้ำ วัดพระนอนม่อนช้ำง วัดเกำะกลำง วัดตีนดอย (อ ำเภอป่ำซำง) 
     - วัดพระเจ้ำตนหลวง วัดป่ำป๋วย  วัดดงฤำษี (อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง) 

   - วัดจ๋อมสหรีศรีทรำยมูลเมือง (วัดบ้ำนปำง)  วัดพระธำตุห้ำดวง    
     - วัดพระบำทห้วยต้ม วัดพระพุทธบำทผำหนำม (อ ำเภอลี้) 
     - วัดดอยครั่ง วัดดอยแต ศำลเจ้ำพ่อขุนตำน (อ ำเภอแม่ทำ) 
     - พระธำตุดอยเวียง วัดห้วยไซ (อ ำเภอบ้ำนธิ) 
     - วัดโขงขำว แหล่งโบรำณสถำนบ้ำนเวียง (อ ำเภอเวียงหนองล่อง) 

3. ประเภทวัฒนธรรมหมู่บ้านชาวเขา ผลผลิตและกิจกรรม วิถีชีวิต 
     - หมู่บ้ำนชำวยอง อ ำเภอเมือง, อ ำเภอป่ำซำง และอ ำเภอบ้ำนธิ 
     - หมู่บ้ำนไทยลื้อ อ ำเภอบ้ำนธิ 
     - หมู่บ้ำนชำวมอญ ต ำบลบ้ำนเรือน อ ำเภอป่ำซำง 
     - หมู่บ้ำนหนองช้ำงคืน (สวนล ำไย เทศกำลล ำไย) อ ำเภอเมืองล ำพูน 
     - บ้ำนหนองเงือก (หมู่บ้ำนทอผ้ำ) อ ำเภอป่ำซำง 
     - บ้ำนดอนหลวง(หมู่บ้ำนทอผ้ำ)อ ำเภอป่ำซำง 
     - หมู่บ้ำนกระเหรี่ยงแม่ขะนำด ต ำบลทำกำศ อ ำเภอแม่ทำ  

   - กระเหรี่ยงบ้ำนป่ำแป๋  ห้วยหละ  อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง กระเหรี่ยงพระบำทห้วยต้ม อ ำเภอลี้ 

        - แหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล  
ในปี 2558  แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนห้วยต้ม  ต ำบลนำทรำย อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน ดีรับรำงวัล 

กินรี ปี 2558 จำกกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท หมู่บ้ำนท่องเที่ยวชุมชน “หมู่บ้ำนศีล 5” ดีเด่น  
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        -สถิติข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน  
 

ป ี
จ ำนวนนักท่องเที่ยว 

(คน) 
รำยได้  

(ล้ำนบำท) 
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยของ

นักท่องเที่ยว/คน/วัน 
วันพักเฉลี่ย (วัน) 

2557 947,839 1,126.26 911.43 2.05 
2556 933,661 1,077.13 882.40 2.05 
2555 860,843 929.79 850.51 1.96 
2554 543,381 539.85 789.42 1.99 
2553 445,579 435.76 735.32 2.17 

           ที่มำ : กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

3.7  ด้านแรงงานและการจ้างงาน 
-ภาวะการมีงานท า / การว่างงาน 
 จำกกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกรของจังหวัดล ำพูน พบว่ำ มีจ ำนวนประชำกร                  
อำยุ 15 ปีขึ้นไป จ ำนวน 363,739 คน เป็นผู้ที่อยู่ในก ำลังแรงงำน  277 ,337 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.2                   
ของประชำกร  เป็นผู้ที่อยู่นอกก ำลังแรงงำน 86,402 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.8 
 ส ำหรับกลุ่มที่อยู่ในแรงงำนทั้งหมด จ ำนวน 277,337 คน  จ ำแนกเป็น 
 1. ผู้มีงำนท ำ  จ ำนวน  275,634  คน คิดเป็นร้อยละ 99.4 ของผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน 
    2. ผู้ว่ำงงำน หมำยถึง ผู้ไม่มีงำนท ำและพร้อมที่จะท ำงำน จ ำนวน 1,331 คน คิดเป็นอัตรำกำร
ว่ำงงำน ร้อยละ 0.5 
 3. ผู้ที่รอฤดูกำล หมำยถึง  ผู้ไม่ได้ท ำงำนและไม่พร้อมที่จะท ำงำน  เนื่องจำกจะรอท ำงำน                     
ในฤดูกำลเพำะปลูกต่อไป มีจ ำนวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 เท่ำนั้น 
 ผู้มีงานท าจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2554  
    - แรงงำนภำคเกษตร (เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง)  จ ำนวน 95,681 คน                           
คิดเป็นร้อยละ 34.7 
    - แรงงำนภำคนอกเกษตร  จ ำนวน 179,952 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 
- สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัด 
  สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดล ำพูนในปัจจุบัน  มีกำรจ้ำงงำนภำคเอกชนที่ผ่ำนบริกำรจัดหำงำนของรัฐ 
จำกข้อมูลซึ่งประมวลผลจำกคอมพิวเตอร์ On-line ของกรมกำรจัดหำงำน สรุปได้ว่ำมีต ำแหน่งงำนว่ำงจ ำนวน 
5,349 อัตรำ  
 อำชีพที่มีควำมต้องกำรจ้ำงงำนมำก  คือ อำชีพงำนพ้ืนฐำน  รองลงมำ คือ  ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝี มือ                    
ในธุรกิจต่ำง ๆ เจ้ำหน้ำที่ ช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง  ในส่วนผู้หำงำนท ำ สมัครงำนในอำชีพงำนพ้ืนฐำน  
รองลงมำ คือ เสมียน เจ้ำหน้ำที่  ช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง     
 การบรรจุงาน ผู้ได้รับกำรบรรจุงำน  จ ำนวน  5,709  คน  บรรจุงำนในอำชีพพ้ืนฐำน จ ำนวนมำก
ที่สุด  รองลงมำ  คือ เสมียน  เจ้ำหน้ำที่และช่ำงเทคนิค ต ำแหน่งงำนที่นำยจ้ำงต้องกำรในล ำดับแรก คือ ต ำแหน่งงำน
ระดับมัธยมศึกษำ  รองลงมำ คือ ระดับปริญญำตรี ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) และระดับประถมศึกษำ ตำมล ำดับ    
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               ด้านปัญหาแรงงานต่างด้าว มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2555 เห็นชอบกำร
ขยำยเวลำกำรพิสูจน์สัญชำติและกำรผ่อนผันให้อยู่ในรำชอำณำจักรแก่ แรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมืองสัญชำติพม่ำ 
ลำว และกัมพูชำ ตำมท่ีกระทรวงแรงงำนเสนอ  กำรจัดระบบแรงงำนต่ำงด้ำวจังหวัดล ำพูน  มีรำยละเอียดดังนี้ 

 1. แรงงำนต่ำงด้ำวยื่นขอรับใบอนุญำตท ำงำน จ ำนวน 1,044 คน แยกเป็นสัญชำติพม่ำ จ ำนวน 
1,044 คน 

 2. แรงงำนต่ำงด้ำวที่ผ่ำนกำรพิสูจน์สัญชำติยื่นขอใบอนุญำตท ำงำน จ ำนวน 6,287 คน     
แยกเป็นสัญชำติ พม่ำ จ ำนวน 6,266 สัญชำติลำว จ ำนวน 20 คน และสัญชำติกัมพูชำ จ ำนวน 1 คน 
ที่มา : ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน  ข้อมูล  ณ  เดือนกันยำยน 2557 
 
3.8 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

- สหกรณ์ ปัจจุบันจังหวัดล ำพูนมีสหกรณ์  7  ประเภท  จ ำนวน  73  สหกรณ์  
 

ประเภทสหกรณ ์
ด าเนินงาน / 

ธุรกิจ 
(แห่ง) 

จัดตั้งใหม ่
(แห่ง) 

หยุดด าเนินงาน 
ธุรกิจ (แห่ง) 

ช าระบัญช ี
(แห่ง) 

รวมทั้งหมด 
(แห่ง) 

1.สหกรณ์กำรเกษตร 40 4 4 3 51 
2.สหกรณ์ประมง - - - 1 1 
3.สหกรณ์ออมทรัพย์ 9 2 -  11 
4.สหกรณ์บริกำร 6 - - 1 7 
5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 3 - - - 3 

รวม 58 6 4 5 73 

ที่มำ : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดล ำพูน   ข้อมูล ตุลำคม   2557) 

- กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกรมีจ ำนวน  70  กลุ่ม  
                  

ประเภทสหกรณ ์
ด าเนินงาน / 
ธุรกิจ(แห่ง) 

จัดตั้งใหม ่
(แห่ง) 

หยุดด าเนินงาน 
ธุรกิจ (แห่ง) 

ช าระบัญช ี
(แห่ง) 

รวมทั้งหมด 
(แห่ง) 

1.กลุ่มเกษตรกรท ำนำ 7 1 4 - 12 
2.กลุ่มเกษตรกรท ำสวน 28 1 11 1 41 
3.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์ 1 - -  1 
4.กลุ่มเกษตรกรท ำไร่ 12 - 3 - 15 
5.กลุ่มเกษตรกรอื่นๆ( ระบุ) 1 -  - 1 

รวม 49 2 18 1 70 
ที่มำ : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดล ำพูน   ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2557 
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3.9 สินค้าที่ส าคญัของจงัหวัด 
 1) สินค้าเกษตร  

 ล าไย แหล่งผลิตที่ส ำคัญ ได้แก่ อ ำเภอเมือง ป่ำซำง อ ำเภอเวียงหนองล่อง และบ้ำนโฮ่ง  
 กระเทียม แหล่งผลิตส ำคัญ ได้แก่ อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง และอ ำเภอลี้  
 หอมแดง แหล่งผลิตส ำคัญ ได้แก่ อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอป่ำซำง และอ ำเภอลี้  
 พืชผกั แหล่งผลิตส ำคัญ ได้แก่ อ ำเภอเมือง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง และอ ำเภอป่ำซำง  

โดยจังหวัดล ำพูนนับเป็นแหล่งผลิตพืชผักท่ีส ำคัญของภำคเหนือ ผลผลิตส่วนหนึ่งจะป้อนเป็นวัตถุดิบแก่โรงงำน
อุตสำหกรรมแปรรูป และ ส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปจ ำหน่ำยในจังหวัดตำมภำคต่ำง ๆ  
 2) สินค้าหัตถกรม    

      ผ้าฝ้ายทอมือ นิยมท ำกันทุกอ ำเภอเป็นอำชีพเสริมหลังจำกเสร็จสิ้นงำนเกษตรกรรม  
แต่ที่มีชื่อเสียงมำกคือ อ ำเภอป่ำซำง โดยเฉพำะที่บ้ำนหนองเงือก บ้ำนดอนหลวง ต ำบลแม่แรง ผ้ำฝ้ำยทอมือ  
ของจังหวัดล ำพูนท ำกันในหลำยรูปลักษณะ ทั้งผ้ำผืนส ำหรับน ำไปตัดเย็บผ้ำซิ่น เสื้อผ้ำส ำเร็จรูป ตลอดจนอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ภำยในบ้ำน เช่น ผ้ำปูโต๊ะ ที่รองแก้ว-จำน ฯลฯ ในด้ำนกำรจ ำหน่ำยผ้ำทอและผลิตภัณฑ์นั้น  
โดยทั่วไปอำศัยตลำดใหญ่เป็นหลักคือ กรุงเทพฯ และเชียงใหม่  

 ผ้าไหมยกดอก เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญำของคนล ำพูนที่ได้มีกำรปรับปรุงแบบลวดลำย สีสัน 
โดยอำศัยลำยผ้ำในสมัยโบรำณประยุกต์ปรับปรุงประกอบกับฝีมือที่ประณีต ท ำให้ผ้ำไหมยกดอกของล ำพูน                               
มีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป และ “ผ้ำไหมยกดอกล ำพูน” ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ ทำงภูมิศำสตร์ 
GIs เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2550  

 ไม้แกะสลัก แหล่งผลิตที่ส ำคัญอยู่ในเขตอ ำเภอแม่ทำ มีกำรแกะสลักไม้จำมจุรี เป็นรูปคน  
รูปสัตว์ เครื่องใช้ และเครื่องประดับภำยในบ้ำน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ  

 เซรามิกส์ ถึงแม้ว่ำจะมีโรงงำนผลิตเพียงไม่ก่ีโรง แต่ก็สำมำรถสร้ำงมูลค่ำในกำรจ ำหน่ำยให้กับ  
จังหวัดล ำพูน โดยมีกำรส่งออกไปจ ำหน่ำยทั้งภำยในและต่ำงประเทศมูลค่ำปีละหลำยล้ำนบำท  โดยผลิตภัณฑ์                 
ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเครื่องใช้ และเครื่องตกแต่งบ้ำนในลักษณะกำรเลียนแบบของโบรำณ ซึ่งเป็นที่นิยม                    
ของชำวต่ำงประเทศ  

 3) สินค้าอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ ได้แก่ สินค้ำที่ผลิตจำกโรงงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรม 
ภำคเหนือและสวนอุตสำหกรรมบริษัทเครือสหพัฒน์ อินเตอร์โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) ได้แก่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อำหำรและเครื่องดื่ม กำรแปรรูปพืชผลทำงกำรเกษตร อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องหนัง เสื้อผ้ำ
ส ำเร็จรูป ฯลฯ  
ที่มำ: ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดล ำพูน ตุลำคม 2557 
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4. โครงสร้างพื้นฐาน 

4.1 การไฟฟ้า 
   -กระแสไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดล ำพูน ส่วนใหญ่สั่งซื้อมำจำกสถำนีจ่ำยไฟ 

จำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีแหล่งผลิตที่ส ำคัญ 1 แห่ง คือ โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง  
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดล ำพูน สำมำรถให้บริกำรไฟฟ้ำครอบคลุมพ้ืนที่กำรปกครองของจังหวัดล ำพูน 8 อ ำเภอ    

  -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูน มีสถานีจ่ายไฟย่อย จ านวน 8 แห่ง ดังนี้ 
  1.  สถำนีไฟฟ้ำล ำพูน 1   ตั้งอยู่ที่บ้ำนป่ำเส้ำ ริมถนนสำยล ำพูน – เชียงใหม่  (สำยเก่ำ) 
ต.อุโมงค์  อ.เมืองล ำพูน  
  2. สถำนีไฟฟ้ำล ำพูน 2   ตั้งอยู่ที่ต ำบลอุโมงค์  ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่- ล ำพูน 
 ต.อุโมงค์  อ.เมืองล ำพูน 
  3. สถำนีไฟฟ้ำล ำพูน 3  ตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมเครือสหพัฒน์  ถนนสำยอ้อมเมือง- 
ป่ำซำง  ต.ป่ำสัก อ.เมืองล ำพูน 
  4. สถำนีไฟฟ้ำล ำพูน 4   ตั้งอยู่พื้นที่นิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ ต.บ้ำนกลำง อ.เมืองล ำพูน 
                  5. สถำนีไฟฟ้ำล ำพูน  5   ตั้งอยู่ตั้งอยู่พื้นที่นิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ  ต.บ้ำนกลำง  
อ. เมืองล ำพูน 
  6. สถำนีไฟฟ้ำลี้     ตั้งอยู่ที่บ้ำนป่ำลี้  ถนนล ำพูน-ลี้  ต.ลี้  อ.ลี้ 
  7.  สถำนีไฟฟ้ำบ้ำนโฮ่ง    ตั้งอยู่ที่ ถนนล ำพูน-ลี้  ต. บ้ำนโฮ่ง  อ.ลี้ 
  8. สถำนีไฟฟ้ำป่ำซำง  ตั้งอยู่ที่ บ้ำนบ่อหิน เลขที่ 320 ม. 6 ถนนล ำพูน-ลี้  ต.มะกอก 
อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน  
  ในรอบปี 2557 มีไฟฟ้ำครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน มีครัวเรือนที่ไฟฟ้ำใช้มำกกว่ำร้อยละ  98       
จำกจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดของจังหวัด  

4.2  แหล่งน้ าการประปา 
- ระบบประปำของจังหวัดล ำพูน เป็นกำรประปำแหล่งน้ ำดิบกำรประปำใช้น้ ำผิวดิน (แม่น้ ำปิง)  

ปัจจุบันกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำล ำพูน มีหน่วยบริกำรอีก 2 แห่ง คือ 
- หน่วยบริกำรป่ำซำง  กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำล ำพูน ได้รับโอนระบบประปำ  จำกส ำนักงำน 

สุขำภิบำลป่ำซำง เมื่อวันที่ 30 เมษำยน  พ.ศ 2535  และได้ด ำเนินกำรปรับปรุง  เมื่อ พ.ศ.2537 มีก ำลังผลิต
เริ่มแรก 60 ลบ.ม./ชม ใช้แหล่งน้ ำดิบจำกบ่อบำดำล  ให้บริกำรในพ้ืนที่เทศบำลป่ำซำง และเขต อบต.ป่ำซำง 
ปัจจุบันมีจ ำนวนประชำกรในเขตพ้ืนที่จ่ำยน้ ำประมำณ 20 ,523  คน หรือ 1,357 ครัวเรือน ผู้ใช้น้ ำทั้งหมด
ประมำณ 953 รำย มีควำมต้องกำรใช้น้ ำสูงสุด 600 ลบ.ม./วัน ( 25 ลบ.ม./ชม.)  

- หน่วยบริกำรทำสบเส้ำ   กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำล ำพูน ได้รับโอนระบบประปำจำกส ำนักงำน 
สุขำภิบำลทำสบเส้ำ  เมื่อปี พ.ศ 2531 และได้ด ำเนินกำรปรับปรุง เมื่อ พ.ศ. 2537 มีก ำลังผลิต 80 ลบ.ม./ชม.                 
ใช้แหล่งน้ ำผิวดิน  ให้บริกำรในพ้ืนที่เทศบำลสบเส้ำ  และเขต อบต.ทำสบเส้ำ ปัจ จุบันมีจ ำนวนประชำกร                   
ในเขตพ้ืนที่จ่ำยน้ ำประมำณ 5644 คน หรือ 953 ครัวเรือน ผู้ใช้น้ ำทั้งหมด ประมำณ 308 รำย มีควำมต้องกำรใช้
น้ ำสูงสุด 133 ลบ.ม./วัน ( 6 ลบ.ม./ชม ) 
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- จ ำนวนประชำกรในเขตพ้ืนที่จ่ำยน้ ำประมำณ 97,841 คน หรือประมำณ 30,803 ครัวเรือน                        
- ประเภทผู้ใช้น้ ำ  ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ ำประมำณ 13,333 รำย ประกอบด้วยผู้ใช้น้ ำประเภท                           

ที่อยู่อำศัย  73.36 % รำชกำรและรัฐวิสำหกิจ 3.69 % ธุรกิจขนำดเล็ก  16.39 %  ธุรกิจขนำดใหญ่ 6.51 %                              
มีอัตรำกำรใช้น้ ำเฉลี่ย 0.715  ลบ.ม./รำย/วัน 

- จำกข้อมูลปัจจุบัน  ชุมชนมีควำมต้องกำรใช้น้ ำสูงสุด  15,000 ลบ.ม./วัน (625 ลบ.ม./ชม )                
ในอนำคต ปี 2559 จะมีควำมต้องกำรใช้น้ ำสูงสุด 18,000 ลบ.ม./วัน ( 725 ลบ.ม./ชม ) 
 

เครือข่ำยหน่วยบริกำรและสถำนีจ่ำยน้ ำ 
กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำล ำพูน 

จ ำนวนครัวเรือน 56280 ครัวเรือน 
 จ ำนวนผู้ใช้น้ ำ 12037 รำย 

ปริมำณน้ ำจ ำหน่ำย เฉลี่ย 208,637 ลบ.ม./เดือน 
 
 
- 
 
 

จ ำนวนครัวเรือน  3,357 ครัวเรือน จ ำนวนครัวเรือน  896 ครัวเรือน 
 จ ำนวนผู้ใช้น้ ำ953 รำย  จ ำนวนผู้ใช้น้ ำ 308 รำย 

ปริมำณน้ ำจ ำหน่ำยเฉลี่ย 19,014 ลบ.ม./เดือน ปริมำณน้ ำจ ำหน่ำยเฉลี่ย 6,758 ลบ.ม./เดือน 
 

- จ านวนผู้ใช้น้ าเพิ่ม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน ในแต่ละปี 
ปีงบประมำณ 2552 = 657 รำย         ปีงบประมำณ 2553 = 677 รำย     
ปีงบประมำณ 2554 = 396 รำย         ปีงบประมำณ 2555 = 543 รำย          
ปีงบประมำณ 2556 = 562 รำย         ปีงบประมำณ 2557 = 703 รำย 

- น้ าสูญเสีย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน ในแต่ละปี 
ปีงบประมำณ 2543 = 19.92  %         ปีงบประมำณ 2554 = 16.92  % 
ปีงบประมำณ 2555 = 30.87  %         ปีงบประมำณ 2556 = 34.21  % 
ปีงบประมำณ 2557 = 26.70  % 

- น้ าผลิตจ่าย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน ในแต่ละปี 
ปี 2552 = 2,314,785 ลบ.ม.    ปี 2553 = 2,467,895 ลบ.ม.          
ปี 2554 = 2,479,880 ลบ.ม.          ปี 2555 = 3,424,445 ลบ.ม.          
ปี 2556 = 3,607,111 ลบ.ม.          ปี 2557 = 2,868,272 ลบ.ม. 

 
 
 
 
 
 

หน่วยบริกำรปำ่ซำง หน่วยบริกำรทำสบเส้ำ 
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4.3 การชลประทาน 
 จังหวัดล ำพูนมีพ้ืนที่ได้รับกำรพัฒนำแหล่งน้ ำทั้งสิ้น 352,824 ไร่ (ร้อยละ 55.14) ของพ้ืนที่

กำรเกษตร 639,916 ไร่ ประกอบด้วย 
  1.พื้นที่ชลประทาน 148,469 ไร่ (ร้อยละ 23.20) ดังนี้ 
   1.1 โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ 1 แห่ง พื้นที่ชลประทำน 51,814 ไร่ 
(โครงกำรฯแม่กวง จ.เชียงใหม่) 

         1.2 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง 9 แห่ง พื้นที่ชลประทำน 96,655 ไร่ ประกอบด้วย 
            1.2.1 อ่ำงเก็บน้ ำขนำดกลำง จ ำนวน 4 แห่ง ควำมจุรวม 35.10 ล้ำน ลบ.ม.                  

พ้ืนที่ชลประทำน 22,790 ไร่ ดังนี้ 
 -อ่ำงเก็บน้ ำแม่สำน  ต.ศรีบัวบำน อ.เมือง จ.ล ำพูน พ้ืนที่ชลประทำน 11,150 ไร่ 

 -อ่ำงเก็บน้ ำแม่ธิ ต.บ้ำนธิ อ.บ้ำนธิ จ.ล ำพูน พ้ืนที่ชลประทำน   3,900 ไร่ 
 -อ่ำงเก็บน้ ำแม่ตีบ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ล ำพูน พ้ืนที่ชลประทำน   4,950 ไร่ 
 -อ่ำงเก็บน้ ำแม่เมย ต.ทำขุมเงิน อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน พ้ืนที่ชลประทำน   2,790 ไร่ 

        1.2.2 ฝำยทดน้ ำขนำดกลำง จ ำนวน 5 แห่ง พื้นที่ชลประทำน 73,865 ไร่ ดังนี้ 
 -ฝำยชลขันธ์พินิจ ต.ดอนแก้ว อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ พื้นที่ชลประทำน  44,515 ไร่ 

พ้ืนที่ชลประทำนในเขตจังหวัดล ำพูน 33,075 ไร่ 
  -ฝำยมหำโชค ต.ศรีบัวบำน อ.เมือง จ.ล ำพูน พ้ืนที่ชลประทำน   3,700 ไร่ 
 -ฝำยวังตอง ต.ศรีบัวบำน อ.เมือง จ.ล ำพูน พ้ืนที่ชลประทำน   3,300 ไร่ 
  -ฝำยหนองสลีก ต.บ้ำนเรือน อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน  พ้ืนที่ชลประทำน   5,800 ไร่ 
  -ฝำยเหมืองดั้ง ต.ป่ำพลู อ.บ้ำนโฮ่ง จ.ล ำพูน พ้ืนที่ชลประทำน 16,550 ไร่ 

   2. พื้นที่รับประโยชน์ 204,355 ไร่ (ร้อยละ 31.00) ดังนี้ 
2.1 โครงกำรชลประทำนขนำดเล็กอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 61 แห่ง  

พ้ืนที่รับประโยชน์ 55,844 ไร่ 
2.2 โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก(ถ่ำยโอนภำรกิจให้ อปท.) 82 แห่ง  

พ้ืนที่รับประโยชน์ 104,971 ไร่ 
      2.3 โครงกำรสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ 25 แห่ง พ้ืนที่รับประโยชน์ 33,628 ไร่ 

ที่มา : โครงกำรชลประทำนล ำพูน ข้อมูล ณ เดือน ตลุำคม 2558 

  3.จ านวนอ่างเก็บน้ าและฝายในโครงการชลประทาน 
   -มีจ ำนวนอ่ำงเก็บน้ ำ ทั้งสิ้น 48 แห่ง ปริมำณควำมจุ 60.228 ล้ำน ลบ.ม. 
   -มีฝำยทั้งสิ้น จ ำนวน 102 แห่ง   
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1 อ่างเก็บน า้แม่สาน เมือง ศรีบัวบาน 2/จ้าขี มด 47QNA 514005 2046931 4846III กลาง 8.00 170.00 36.00 16.000 16,450 2528 คลองธรรมชาติ
2 อ่างเก็บน า้แม่ตีบ เมือง มะเขือแจ้ 10/หนองหอย 47QNA 516348 2054854 4846III กลาง 8.00 530.00 24.00 10.000 5,000 2531 คลองธรรมชาติ/ระบบท่อ
3 อ่างเก็บน า้ห้วยน า้ดิบ เมือง ป่าสัก หนองไซ 47QNA 505103 2016813 4846III ชป.เล็ก 6.00 257.00 10.00 0.140 1,300 2549 คลองธรรมชาติ
4 อ่างเก็บน า้แม่ธิ บ้านธิ บ้านธิ ดอยเวยีง 47QNA 519271 2058183 4846III กลาง 8.00 437.00 26.50 5.500 4,000 2529 คลองธรรมชาติ/ระบบท่อ
5 อ่างเก็บน า้แม่เมย แม่ทา ทาขุมเงิน ห้วยเด่ือ 47QMA 495822 2029697 4745I กลาง 8.00 690.00 17.00 3.600 3,000 2544 คลองธรรมชาติ/ระบบท่อ
6 อ่างเก็บน า้โฮ่งฮ่าง แม่ทา ทาปลาดุก ทากู่ 47QNA 526255 2053177 4846II พระราชด้าริ 6.00 267.00 18.00 0.510 900 2524 คลองธรรมชาติ
7 อ่างเก็บน า้ห้วยไคร้ แม่ทา ทาปลาดุก ทาทุ่งไผ่ 47QNA 524002 2046346 4846III พระราชด้าริ 6.00 101.10 20.00 0.344 500 2533 คลองธรรมชาติ
8 อ่างเก็บน า้ห้วยบง แม่ทา ทาปลาดุก ทาป่าสัก 47QNA 525182 2050985 4846III พระราชด้าริ 6.00 222.00 25.00 0.210 300 2535 คลองธรรมชาติ
9 อ่างเก็บน า้ห้วยแม่ป่าข่า แม่ทา ทาปลาดุก แม่ป่าข่า 47QNA 530099 2049546 4846II พระราชด้าริ 6.00 224.00 19.00 0.420 500 2535 คลองธรรมชาติ
10 อ่างเก็บน า้ห้วยหลวง แม่ทา ทาขุมเงิน แม่เหล็ก 47QMA 497570 2029684 4745I พระราชด้าริ 6.00 398.00 9.00 0.275 600 2530 คลองธรรมชาติ
11 อ่างเก็บน า้ห้วยโป่ง แม่ทา ทาขุมเงิน ห้วยเด่ือ 47QMA 493321 2027875 4745I พระราชด้าริ 6.00 229.00 15.00 0.250 400 2532 คลองธรรมชาติ/ระบบท่อ
12 อ่างเก็บน า้แม่อาวใหญ่ตอนบน ป่าซาง นครเจดีย์ ผาเงิบ 47QMA 492767 2022219 4745I พระราชด้าริ 6.00 820.00 5.50 1.240 2,000 2532 คลองธรรมชาติ
13 อ่างเก็บน า้แม่วงัส้าน ป่าซาง นครเจดีย์ 5/โป่งรู 47QMA 489705 2036577 4745I พระราชด้าริ 6.00 740.00 14.00 3.025 2,000 2532 คลองธรรมชาติ/ระบบท่อ
14 อ่างเก็บน า้ห้วยโป่ง ป่าซาง นครเจดีย์ น า้ย้อย 47QMA 490407 2030326 4745I พระราชด้าริ 6.00 247.00 7.00 0.424 700 2536 คลองธรรมชาติ/ระบบท่อ
15 อ่างเก็บน า้ห้วยแดง ป่าซาง นครเจดีย์ ห้วยไฟ 47QMA 486942 2027198 4745I พระราชด้าริ 6.00 118.00 12.00 0.158 200 2533 คลองธรรมชาติ
16 อ่างเก็บน า้แม่อาวน้อย ป่าซาง นครเจดีย์ น า้ย้อย 47QMA 491345 2032318 4745I พระราชด้าริ 6.00 470.00 9.40 0.150 1,000 2535 คลองธรรมชาติ
17 อ่างเก็บน า้ห้วยลากไม้ตอนบน ป่าซาง นครเจดีย์ ปางกอตัน 47QMA 485771 2034048 4745I พระราชด้าริ 6.00 710.00 8.50 0.400 600 2537 คลองธรรมชาติ
18 อ่างเก็บน า้ห้วยลึก ป่าซาง น า้ดิบ สันป่าฮัก 47QMA 482147 2032203 4745I พระราชด้าริ 6.00 820.00 5.50 0.400 3,000 2537 คลองธรรมชาติ
19 อ่างเก็บน า้ทุ่งม่าน บ้านโฮ่ง ป่าพลู ทุ่งม่าน 47QMA 483502 2018473 4745I ชป.เล็ก 6.00 169.00 12.70 0.370 500 2533 คลองธรรมชาติ
20 อ่างเก็บน า้ห้วยหินฝน บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง 6/ดอยก้อม 47QMA 482782 2024780 4745I พระราชด้าริ 6.00 214.00 11.50 0.119 500 2547 คลองธรรมชาติ/ระบบท่อ
21 อ่างเก็บน า้ห้วยแทง บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ห้วยแทงใต้ 47QMA 485489 2022399 4745I พระราชด้าริ 6.00 422.00 17.00 0.500 1,800 2538 คลองธรรมชาติ
22 อ่างเก็บน า้ห้วยเด่ือ บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ห้วยเด่ือ 47QMA 483162 2026614 4745I พระราชด้าริ 6.00 140.00 15.50 0.200 300 2548 คลองธรรมชาติ
23 อ่างเก็บน า้ห้วยน า้ดิบ บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ห้วยน า้ดิบ 47QMA 484202 2024036 4745I พระราชด้าริ 8.00 186.00 15.00 0.102 400 2548 คลองธรรมชาติ
24 อ่างเก็บน า้ห้วยป่วง บ้านโฮ่ง เหล่ายาว สันตับเต่า 47QMA 481571 2027440 4745I พระราชด้าริ 6.00 320.00 8.00 0.250 500 2538 คลองธรรมชาติ
25 อ่างเก็บน า้บ้านเหล่ายาว บ้านโฮ่ง เหล่ายาว เหล่ายาวเหนือ 47QMA 479565 2030835 4745I พระราชด้าริ 6.00 287.95 7.00 0.110 200 2542 คลองธรรมชาติ
26 อ่างเก็บน า้ห้วยฝาง บ้านโฮ่ง เหล่ายาว ปากทางม่วงโตน 47QMA 481363 2028950 4745I พระราชด้าริ 6.00 220.00 12.50 0.140 500 2544 คลองธรรมชาติ/ระบบท่อ
27 อ่างเก็บน า้ห้วยตึง บ้านโฮ่ง เหล่ายาว ปากทางม่วงโตน 47QMA 481818 2030148 4745I พระราชด้าริ 6.00 143.00 8.00 0.130 200 2546 คลองธรรมชาติ
28 อ่างเก็บน า้ห้วยหนองสูน บ้านโฮ่ง หนองปลาสวาย หนองสูน 47QMA 469225 2024160 4745IV พระราชด้าริ 6.00 284.00 13.50 1.150 3,200 2536 คลองธรรมชาติ
29 อ่างเก็บน า้หนองปลาสวาย บ้านโฮ่ง หนองปลาสวาย หนองปลาสวาย 47QMA 470540 2026344 4745IV พระราชด้าริ 6.00 298.00 14.70 0.710 1,200 2538 คลองธรรมชาติ
30 อ่างเก็บน า้ห้วยเขียวตอนล่าง บ้านโฮ่ง หนองปลาสวาย หนองสูน 47QMA 467771 2023245 4745IV พระราชด้าริ 6.00 776.00 8.00 1.100 2,500 2536 คลองธรรมชาติ
31 อ่างเก็บน า้ห้วยโป่งคา ลี ก้อ ก้อทุ่ง 47QMV 476950 1946418 4744II ชป.เล็ก 6.00 249.00 11.00 0.204 1,000 2528 คลองธรรมชาติ
32 อ่างเก็บน า้แม่ตืน ลี แม่ตืน แม่ตืน 47QMV 482064 1992184 4745II พระราชด้าริ 6.00 890.00 16.00 1.900 2,800 2538 คลองธรรมชาติ
33 อ่างเก็บน า้ห้วยแม่ปู ลี นาทราย หนองปู 47QMV 491845 1961352 4744II พระราชด้าริ 6.00 235.00 17.00 0.480 1,000 2525 คลองธรรมชาติ
34 อ่างเก็บน า้แม่ลอง ลี นาทราย ผาลาด 47QMV 490096 1958589 4744II พระราชด้าริ 6.00 336.00 16.00 0.750 1,000 2522 คลองธรรมชาติ/ระบบท่อ
35 อ่างเก็บน า้ห้วยหละ ลี นาทราย ผาลาด 47QMV 490860 1954157 4744II พระราชด้าริ 6.00 359.00 10.00 0.670 800 2527 คลองธรรมชาติ
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36 อ่างเก็บน า้พระบาทห้วยต้ม ลี นาทราย พระบาทหว้ยต้ม 47QMV 492598 1960146 4744II พระราชด้าริ 6.00 130.00 11.50 0.200 500 2545 คลองธรรมชาติ/ระบบท่อ
37 อ่างเก็บน า้แม่ปูหลวง ลี ลี 47QMV 492288 1962782 4744I พระราชด้าริ 6.00 97.00 8.00 0.230 600 2541 คลองธรรมชาติ/ระบบท่อ
38 อ่างเก็บน า้ห้วยป่าไผ่ ลี ป่าไผ่ แม่ป่าไผ่ 47QMV 490136 1976168 4744I พระราชด้าริ 8.00 213.00 22.00 0.800 1,500 2536 คลองธรรมชาติ
39 อ่างเก็บน า้ห้วยแหน ลี ป่าไผ่ 2/ห้วยแหน 47QMV 490928 1974233 4744I พระราชด้าริ 6.00 155.00 22.00 0.460 1,400 2537 คลองธรรมชาติ/ระบบท่อ
40 อ่างเก็บน า้บ้านคอกช้าง ลี ป่าไผ่ จดัสรรคอกช้าง 47QMV 494113 1976002 4744I พระราชด้าริ 6.00 297.00 15.00 0.300 1,200 2536 คลองธรรมชาติ
41 อ่างเก็บน า้แม่ป๊อก ลี ศรีวชิัย 4/แม่ป๋อก 47QMA 483900 2000170 4745II พระราชด้าริ 6.00 322.00 17.50 2.500 1,500 2534 คลองธรรมชาติ
42 อ่างเก็บน า้ห้วยมะตอง ลี ศรีวชิัย แม่จอ๋ง 47QMV 496386 1995098 4745II ชป.เล็ก 6.00 98.00 15.00 0.188 250 2529 คลองธรรมชาติ
43 อ่างเก็บน า้ห้วยแม่ปาง ลี ศรีวชิัย ปาง 47QMA 483786 2001945 4745II ชป.เล็ก 6.00 95.00 22.00 0.360 700 2545 คลองธรรมชาติ
44 อ่างเก็บน า้แม่แพม ทุ่งหัวช้าง บ้านปวง ห้วยโป่ง 47QNV 514451 1974623 4844IV พระราชด้าริ 6.00 213.00 20.80 1.100 1,800 2533 คลองธรรมชาติ
45 อ่างเก็บน า้แม่ลี ตอนบน ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม หนองหลัก 47QNV 504264 2007510 4845III พระราชด้าริ 6.00 200.00 21.00 1.200 1,500 2541 คลองธรรมชาติ/ระบบท่อ
46 อ่างเก็บน า้แม่หาง ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม ทุ่งข้าวหาง 47QNV 498873 2006332 4845III พระราชด้าริ 6.00 64.00 22.00 0.430 1,500 2540 คลองธรรมชาติ
47 อ่างเก็บน า้แม่หางน้อย ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม ทุ่งข้าวหาง 47QNV 502948 2005603 4845III พระราชด้าริ 6.00 97.00 10.50 0.210 100 2538 คลองธรรมชาติ
48 อ่างเก็บน า้ห้วยหินฝน ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง หนองป่าตึง 47QNV 500926 1990676 4845III ชป.เล็ก 6.00 214.00 11.50 0.320 500 2527 คลองธรรมชาติ
49 ฝายชลขันธพ์ินิจ สารภี ดอนแก้ว น า้โจ้ 47QMA 498639 2066605 4746II กลาง - 105.00 2.00 - 44,900 2484 คลองธรรมชาติ
50 ฝายวงัตอง เมือง เวยีงยอง 1/พระยืน 47QNA 502691 2055368 4846III กลาง - 30.00 3.85 - 3,500 2518 คลองธรรมชาติ
51 ฝายมหาโชค เมือง ป่าสัก ป่าตึง 47QNA 506601 2050058 4846III กลาง - 38.00 4.00 - 6,650 2516 คลองธรรมชาติ
52 ฝายพญาอุต เมือง ริมปิง สบปะ 47QNA 496159 2056206 4746II ชป.เล็ก - 65.00 2.50 - 3,200 2532 คลองธรรมชาติ
53 ฝายแม่ร่องน้อย เมือง อุโมงค์ แม่ร่องน้อย 47QNA 505799 2060046 4846III ชป.เล็ก - 25.00 1.80 - - 2545 คลองธรรมชาติ
54 ฝายห้วยลึก เมือง บ้านกลาง ศรีชุม 47QNA 510726 2051658 4846III ชป.เล็ก - 14.10 2.70 - 2,500 2529 คลองธรรมชาติ
55 ฝายป่าแดด4 เมือง เวยีงยอง แม่สารป่าแดด 47QNA 501627 2053352 4846III ชป.เล็ก - 2.00 2.50 - 90 2520 คลองธรรมชาติ
56 ฝายดอยแต เมือง เหมืองจี ผ่ังหมิน่ 47QMA 495305 2038092 4745I ชป.เล็ก - 40.00 2.20 - 3,000 2540 คลองธรรมชาติ
57 ฝายน า้คืน เมือง เหมืองจี ปงชัย 47QMA 494056 2045035 4746II ชป.เล็ก - 25.00 1.50 - 5,500 2532 คลองธรรมชาติ
58 ฝายแม่สานใน เมือง ศรีบัวบาน จ้าขี มด 47QNA 513866 2046901 4846III ชป.เล็ก - 7.50 1.50 - 5,000 2528 คลองธรรมชาติ
59 ฝายทุ่งยาว เมือง ศรีบัวบาน ทุ่งยาว 47QNA 507766 2045901 4846III ชป.เล็ก - 25.00 3.50 - 1,800 2545 คลองธรรมชาติ
60 ฝายห้วยม่วง บ้านธิ ห้วยยาบ ห้วยยาบ 47QNA 518966 2063580 4846III ชป.เล็ก - 10.10 3.90 - 1,500 2526 คลองธรรมชาติ
61 ฝายทุ่งกลาง แม่ทา ทาสบเส้า หล่ายท่า 47QNA 515266 2040901 4845IV ชป.เล็ก - 46.60 2.70 - 500 2535 คลองธรรมชาติ
62 ฝายผาฮั ว แม่ทา ทาสบเส้า สบเส้า 47QNA 513085 2039744 4845IV ชป.เล็ก - 30.00 3.30 - 4,300 2530 คลองธรรมชาติ
63 ฝายเหล่าฮ้อ แม่ทา ทาสบเส้า ดอยแก้ว 47QNA 516868 2041805 4845IV ชป.เล็ก - 50.00 2.40 - 2,500 2527 คลองธรรมชาติ
64 ฝายแม่สะป๊วด แม่ทา ทาสบเส้า สบแม่สะป๊วด 47QNA 508411 2036375 4845IV ชป.เล็ก - 17.00 1.75 - 260 2534 คลองธรรมชาติ
65 ฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน า้ แม่ทา ทาสบเส้า สบสะป๊วด 47QNA 508525 2038180 4845IV ชป.เล็ก - 56.00 2.00 - 300 2555 คลองธรรมชาติ
66 ฝายทุ่งเหล่าค้าแสน แม่ทา ทาสบเส้า ร้องเรือ 47QNA 512163 2039009 4845IV ชป.เล็ก - 54.00 2.80 - 800 2546 คลองธรรมชาติ
67 ฝายแม่ทัดหล่ายฮ่อง แม่ทา ทาสบเส้า บ้านจ้าตาเหิน 47QNA 512813 2043315 4845IV ชป.เล็ก - 1.80 1.60 - 600 2549 คลองธรรมชาติ
68 ฝายดอยแช่ แม่ทา ทากาศ ท้องฝาย 47QNA 505026 2036735 4845IV ชป.เล็ก - 80.00 2.75 - 1,200 2536 คลองธรรมชาติ
69 ฝายหมืน่ข้าว แม่ทา ทากาศ ท้องฝาย 47QNA 502492 2036884 4845IV ชป.เล็ก - 80.00 2.00 - 1,800 2538 คลองธรรมชาติ
70 ฝายแม่ขนาดดินหม่น แม่ทา ทากาศ แม่ขนาด 47QNA 501076 2033108 4845IV ชป.เล็ก - 73.50 4.00 - 880 2546 คลองธรรมชาติ
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71 ฝายนาฟาน แม่ทา ทากาศ /แม่ขนาด 47 QNA 499666 2033601 4745I ชป.เล็ก - 30.00 1.50 - 800 2548 คลองธรรมชาติ
72 ฝายบ้านป่าเลา แม่ทา ทากาศ ป่าเลา 47 QNA 502275 2031833 4845IV ชป.เล็ก - 30.00 1.50 - 600 2548 คลองธรรมชาติ
73 ฝายทุ่งร้าง แม่ทา ทาปลาดุก ทาทุ่งไผ่ 47QNA 524218 2047563 4846III ชป.เล็ก - 30.00 2.00 - 450 2542 คลองธรรมชาติ
74 ฝายศรีทรายมูล แม่ทา ทาปลาดุก ทาปลาดุก 47QNA 520551 2044886 4845II ชป.เล็ก - 30.00 3.00 - 750 2543 คลองธรรมชาติ
75 ฝายทุ่งตะวนัออก แม่ทา ทาปลาดุก ปงอ้อ 47QNA 527444 2050706 4846II ชป.เล็ก - 10.00 1.25 - 600 2522 คลองธรรมชาติ
76 ฝายบ้านสถานี แม่ทา ทาปลาดุก บ้านสถานี 47QNA 521774 2046112 4846II ชป.เล็ก - 60.00 2.50 - 1,200 2554 คลองธรรมชาติ
77 ฝายศรีป๊าน แม่ทา ทาขุมเงิน แพะริมน า้ 47QNA 498010 2036795 4845IV ชป.เล็ก - 40.00 2.00 - 600 2535 คลองธรรมชาติ
78 ฝายดอยคร่ัง แม่ทา ทาขุมเงิน ดอยคร่ัง 47QMA 497596 2037246 4745I ชป.เล็ก - 50.00 2.50 - 8,000 2525 คลองธรรมชาติ
79 ฝายทาขุมเงิน แม่ทา ทาขุมเงิน สบเมย 47QMA 496548 2036449 4745 I ชป.เล็ก - 35.00 1.80 - 400 2545 คลองธรรมชาติ
80 ฝายผาเวยีงพร้อมระบบส่งน า้ แม่ทา ทาขุมเงิน ห้วยเด่ือ 47QNA 496488 2029729 4845IV ชป.เล็ก - 20.00 1.50 - 1,000 2553 คลองธรรมชาติ
81 ฝายหนองยางไคล แม่ทา ทาทุ่งหลวง หนองยางฟ้า 47QNA 507826 2038510 4845IV ชป.เล็ก - 65.00 2.80 - 1,000 2535 คลองธรรมชาติ
82 ฝายหลวง แม่ทา ทาทุ่งหลวง ท้องฝาย 47QNA 503875 2036663 4845IV ชป.เล็ก - 80.00 3.40 - 800 2545 คลองธรรมชาติ
83 ฝายหม่อนหินไหล แม่ทา ทาแม่ลอบ ปงแม่ลอบ 47QMA 493751 2018977 4745 I ชป.เล็ก - 35.00 2.00 - 700 2537 คลองธรรมชาติ
84 ฝายแม่ลอบ พร้อมระบบส่งน า้ แม่ทา ทาแม่ลอบ ห้วยฮ่อมนอก 47QMV 497153 2014357 4745II พระราชด้าริ - 25.00 1.00 - 2,000 2546 คลองธรรมชาติ
85 ฝายหนองสลีก ป่าซาง บ้านเรือน หนองสลีก 47QMA 489603 2048392 4746II กลาง - 138.00 3.80 - 5,800 2542 คลองธรรมชาติ
86 ฝายท่ากอม่วง ป่าซาง ม่วงน้อย กอม่วง 47QMA 494661 2041608 4745I ชป.เล็ก - 40.00 3.00 - 3,500 2525 คลองธรรมชาติ
87 ฝายกอเกีย๋ง ป่าซาง ม่วงน้อย ม่วงน้อย 47QMA 494719 2043768 4745I ชป.เล็ก - 50.00 1.50 - 2,500 2528 คลองธรรมชาติ
88 ฝายกิว่มืน่ ป่าซาง มะกอก กิว่มืน่ 47QMA 494625 2040136 4745I ชป.เล็ก - 65.00 2.12 - 6,180 2529 คลองธรรมชาติ
89 ฝายเจา้หนานปวน ป่าซาง มะกอก ตีนดอย 47QMA 494831 2041161 4745I ชป.เล็ก - 12.00 1.80 - 3,000 2527 คลองธรรมชาติ
90 ฝายน า้คืน ป่าซาง ป่าซาง ฉางข้าวน้อย 47QMA 495847 2037893 4745I ชป.เล็ก - 30.00 2.00 - 5,500 2551 คลองธรรมชาติ
91 ฝายหนองพร้อมระบบส่งน า้ ป่าซาง ป่าซาง ฉางข้าวน้อย 47QMA 494224 2045913 4745I ชป.เล็ก - 50.00 4.00 - 1,500 2551 คลองธรรมชาติ
92 ฝายทดน า้แม่อาวใหญ่พร้อมระบบฯ ป่าซาง นครเจดีย์ ปางกอตัน 47Q MA 490552 2027112 4745I พระราชด้าริ - 12.00 3.00 - 700 2537 คลองธรรมชาติ
93 ฝายทดน า้น า้ย้อยพร้อมระบบผันน า้ ป่าซาง นครเจดีย์ น า้ย้อย 47Q MA 488366 2031101 4745I พระราชด้าริ - 30.00 2.00 - 2,300 2542 คลองธรรมชาติ
94 ประตูระบายน า้ฝายสบทา ป่าซาง ปากบ่อง บ้านสบทา 47QMA 493785 2049856 4745I ชป.เล็ก - 1,900 2549 คลองธรรมชาติ
95 ฝายเหมืองดั ง บ้านโฮ่ง ป่าพลู ห้วยโทก 47QMA 481795 2019808 4745I กลาง - 50.00 4.30 - 16,500 2527 คลองธรรมชาติ
96 ฝายกันงอ บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ดอยก้อม 47QMA 480352 2025689 4745I ชป.เล็ก - 180.00 2.80 - 3,000 2536 คลองธรรมชาติ
97 ฝายมะต๋ืน บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ดงฤาษี 47QMA 479603 2026683 4745I ชป.เล็ก - 58.00 2.50 - 1,300 2534 คลองธรรมชาติ
98 ฝายห้วยตั ง บ้านโฮ่ง ป่าพลู ป่าพลู 47QMA 483100 2015900 4745II ชป.เล็ก - 50.00 3.50 - 800 2544 คลองธรรมชาติ
99 ฝายบ้านห้วยกองเลาะพร้อมระบบส่งน า้ บ้านโฮ่ง ป่าพลู ห้วยกอเลาะ 47QMA 492141 2018711 4745II ชป.เล็ก - 35.00 2.00 - 400 2552 คลองธรรมชาติ
100 ฝายดงขี เหล็ก บ้านโฮ่ง ศรีเตี ย ดงขี เหล็ก 47QMA 474724 2031290 4745I ชป.เล็ก - 80.00 3.00 - 2,800 2539 คลองธรรมชาติ
101 ฝายบ่องครก บ้านโฮ่ง เหล่ายาว ทุ่งโป่ง 47QMA 476348 2029661 4745I ชป.เล็ก - 44.00 1.50 - 1,500 2541 คลองธรรมชาติ
102 ฝายพันตอง บ้านโฮ่ง เหล่ายาว เหล่ามะเหยือง 47QMA 476111 2030655 4745I ชป.เล็ก - 50.00 2.00 - 2,500 2551 คลองธรรมชาติ
103 ฝายวงัปาน เวยีงหนองล่อง หนองล่อง ท่าหลุก 47QMA 468672 2034944 4745IV ชป.เล็ก - 155.00 2.35 - 4,000 2533 คลองธรรมชาติ
104 ฝายแม่นาแวน ลี ลี ใหม่น า้ผึ ง 47QNV 500020 1963564 4844III ชป.เล็ก - 20.00 5.50 - 840 2525 คลองธรรมชาติ
105 ฝายแม่แต๊ะป่าหก ลี ลี ป่าหก 47QMV 496424 1964443 4744I ชป.เล็ก - 35.00 2.00 - 1,500 2540 คลองธรรมชาติ

ขนาดบาน5x4เมตร จ้านวน 5 ช่อง
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106 ฝายลี สบห้วยอ้าย ลี ลี ลี 47QMV 497043 1966378 4744I ชป.เล็ก - 35.00 1.00 - 650 2523 คลองธรรมชาติ
107 ฝายแม่แวน ลี ลี แวนนาริน 47QMV 499236 1963963 4744I ชป.เล็ก - 20.00 3.00 - 200 2539 คลองธรรมชาติ
108 ฝายห้วยเขนียม ลี ลี นากลาง 47QNV 501722 1967080 4844IV ชป.เล็ก - 20.00 1.00 - 600 2527 คลองธรรมชาติ
109 ฝายปวงค้า ลี ลี โฮ่ง 47QNV 498202 1964534 4744I ชป.เล็ก - 65.00 3.60 - 650 2546 คลองธรรมชาติ
110 ฝายห้วยแป้น ลี ป่าไผ่ จดัสรรคอกช้าง 47QMV 493459 1974679 4744I ชป.เล็ก - 9.00 3.55 - 400 2527 คลองธรรมชาติ
111 ฝายทุ่งสนุกพร้อมระบบส่งน า้ ลี ป่าไผ่ 3/ป่าจี 47QMV 493416 1969870 4744I ชป.เล็ก - 12.00 1.20 - 230 2557 คลองธรรมชาติ
112 ฝายแม่แวนน้อย ลี ดงด้า ป่าคา 47QNV 505262 1960814 4844III ชป.เล็ก - 10.00 1.30 - 600 2534 คลองธรรมชาติ
113 ฝายเด่นดู่ ลี ดงด้า ปางส้าน 47QNV 502684 1961410 4844III ชป.เล็ก - 12.00 4.70 - 600 2535 คลองธรรมชาติ
114 ฝายโรงเรียน ลี ศรีวชิัย แม่ป๊อกเหนือ 47QMV 488166 1994601 4745II ชป.เล็ก - 55.00 5.00 - 1,200 2537 คลองธรรมชาติ
115 ฝายทุ่งแพะ ลี นาทราย แม่หวา่งพัฒนา 47QNV 502133 1954792 4844III ชป.เล็ก - 7.00 2.19 - 400 2535 คลองธรรมชาติ
116 ฝายนาเล่ียง ลี นาทราย นามน 47QMV 497292 1958036 4744II ชป.เล็ก - 40.00 2.20 - 1,200 2542 คลองธรรมชาติ
117 ฝายแม่ต๊ะนาไร่ ลี นาทราย นาทราย 47QMV 498221 1956814 4744II ชป.เล็ก - 30.00 3.90 - 800 2531 คลองธรรมชาติ
118 ฝายไม้ม่วง ลี นาทราย แม่หละ 47QMV 495316 1959051 4744II ชป.เล็ก - 40.26 3.50 - 190 2544 คลองธรรมชาติ
119 ฝายแม่หาด หมู6่ ลี นาทราย ผาต้ายเหนือ/6 47QMV 485666 1955801 4744II พระราชด้าริ - 25.00 2.00 - 3,000 2521 คลองธรรมชาติ
120 ฝายปู่ตา ลี นาทราย พระบาทหว้ยต้ม 47QMV 490760 1959668 4744II พระราชด้าริ - - 100 2548 คลองธรรมชาติ/ระบบท่อ
121 อาคารทดน า้พระบาทห้วยต้ม ลี นาทราย พระบาทหว้ยต้ม 47QMV 494779 1959918 4744II พระราชด้าริ - - 50 2543 คลองธรรมชาติ
122 ฝายทดน า้ห้วยต้ม แห่งที่ 1 ลี นาทราย พระบาทหว้ยต้ม 47QMV 493911 1960129 4744II พระราชด้าริ - - 100 2540 คลองธรรมชาติ
123 ฝายทดน า้ห้วยต้ม แห่งที่ 2 ลี นาทราย พระบาทหว้ยต้ม 47QMV 494457 1960015 4744II พระราชด้าริ - - 100 2545 คลองธรรมชาติ
124 ฝายป่าขุย ลี นาทราย แม่หละ 47QMV 493889 1958311 4744IV พระราชด้าริ - 38.00 2.00 - 200 2548 คลองธรรมชาติ
125 ฝายห้วยแม่ปู ลี นาทราย หนองปู 47QMV 490104 1961441 4744II พระราชด้าริ - 10.00 2.00 - 1,000 2521 คลองธรรมชาติ
126 ฝายมูนเจริญ ลี แม่ตืน วงัมน 47QMV 487738 1987682 4744I ชป.เล็ก - 50.00 3.00 - 800 2538 คลองธรรมชาติ
127 ฝายสบแม่แนต ลี แม่ตืน แม่แนต 47QMV 492597 1983536 4744I ชป.เล็ก - 9.50 1.50 - 400 2524 คลองธรรมชาติ
128 ฝายห้วยแม่ก้อ ลี ก้อ ก้อทุ่ง 47QMV 477740 1946568 4744II ชป.เล็ก - 40.00 1.90 - 3,000 2526 คลองธรรมชาติ
129 ฝายแม่หาด ลี แม่ลาน ผาต้ายเหนือ 47QMV 485366 1956101 4744II ชป.เล็ก - 10.00 2.60 - 800 2532 คลองธรรมชาติ
130 ฝายใหม่ ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง หนองป่าตึง 47QNV 503272 1993769 4845III ชป.เล็ก - 30.00 1.20 - 600 2542 คลองธรรมชาติ
131 ฝายทุ่งข้าวแดง ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ทุ่งเป็ด 47QNV 503224 1992563 4845III ชป.เล็ก - 21.00 1.20 - 400 2537 คลองธรรมชาติ
132 ฝายทุ่งโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ทุ่งเป็ด 47QNV 503327 1992907 4845III ชป.เล็ก - 25.00 2.00 - 500 2532 คลองธรรมชาติ
133 ฝายนาบอน ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ทุ่งเป็ด 47QNV 503327 1992907 4844IV ชป.เล็ก - 17.00 2.80 - 350 2534 คลองธรรมชาติ
134 ฝายทุ่งกลาง ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม ทุ่งข้าวหาง 47QNA 500895 2005226 4845III ชป.เล็ก - 20.00 5.45 - 300 2538 คลองธรรมชาติ
135 ฝายห้วยแห้ง(มะไฟ) ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม ป่าตึงงาม 47QNA 501177 2003217 4845III ชป.เล็ก - 15.00 2.00 - 450 2540 คลองธรรมชาติ
136 ฝายผาลาด ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม หนองหลัก 47QNA 503119 2002272 4845III ชป.เล็ก - 15.00 1.40 - 400 2541 คลองธรรมชาติ
137 ฝายหลวงแม่ลี ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม ไม้สลี 47QNV 503356 1998321 4845III ชป.เล็ก - 8.00 1.20 - 2,000 2530 คลองธรรมชาติ
138 ฝายปู่ขิง ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม ห้วยไร่ 47QNV 502738 1996245 4845III ชป.เล็ก - 22.00 4.50 - 500 2536 คลองธรรมชาติ
139 ฝายแม่หอบ ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม ไม้ตะเคียน 47QNA 500964 2000641 4845III ชป.เล็ก - 25.00 1.80 - 400 2543 คลองธรรมชาติ
140 ฝายแม่หาง ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม ไม้ตะเคียน 47QNA 501022 2000228 4845III พระราชด้าริ - 75.00 1.00 - 200 2522 คลองธรรมชาติ
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141 ฝายชูแม๊ะน า้ลี ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง แม่ปันเดง 47QNV 505504 1985126 4844IV ชป.เล็ก - 25.00 2.00 - 210 2543 คลองธรรมชาติ
142 ฝายทุ่งเด่น ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง สันดอนมูล 47QNV 504630 1985126 4844IV ชป.เล็ก - 35.00 2.60 - 270 2530 คลองธรรมชาติ
143 ฝายทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ห้วยปิง 47QMV 503673 1994056 4845III พระราชด้าริ - 40.00 1.00 - 1,000 2522 คลองธรรมชาติ
144 ฝายห้วยปิง ลูกที่ 1 ทุ่งหัวช้าง บ้านปวง ใหม่ 47QNV 506226 1974128 4844IV ชป.เล็ก - 18.00 3.00 - 500 2539 คลองธรรมชาติ
145 ฝายแม่แพม ทุ่งหัวช้าง บ้านปวง ห้วยโป่ง 47QNV 509366 1974801 4844IV ชป.เล็ก - 21.60 1.00 - 850 2531 คลองธรรมชาติ
146 ฝายท่าข้ามช้าง ทุ่งหัวช้าง บ้านปวง ปวง 47QNV 505773 1974847 4844IV ชป.เล็ก - 30.00 3.34 - 400 2542 คลองธรรมชาติ
147 ฝายดอนมูล ทุ่งหัวช้าง บ้านปวง ดอนมูล 47QNV 506103 1977247 4844IV ชป.เล็ก - 15.00 1.20 - 185 2529 คลองธรรมชาติ
148 ฝายห้วยสบอูม ทุ่งหัวช้าง บ้านปวง บ้านล้องสันติสุข 47QNV 503587 1974979 4844IV ชป.เล็ก - 54.50 4.60 - 400 2545 คลองธรรมชาติ
149 ฝายปู่หก ทุ่งหัวช้าง บ้ายปวง ดอนมูล 47QNV 506296 1982303 4844IV ชป.เล็ก - 50.00 2.00 - 600 2551 คลองธรรมชาติ
150 ฝายดอยพันวา ทุ่งหัวช้าง บ้านปวง บ้านปวง 47QNA 512967 1971908 4844IV พระราชด้าริ - 13.00 2.00 - 400 2523 คลองธรรมชาติ



53 
 

4.4 น ้ำบำดำล 
จังหวัดล้ำพูน เป็นจังหวัดที่มีน ้ำบำดำลค่อนข้ำงสมบูรณ์โดยเฉพำะบริเวณที่เป็นแอ่งเชียงใหม่ -ล้ำพูน ที่เป็น

แหล่งน ้ำบำดำลในหินร่วน ซึ่งนอกจำกจะสำมำรถพัฒนำน ้ำบำดำลระดับตื นขึ นมำใช้ประโยชน์แล้วยังมีชั น น ้ำบำดำล                                   
ที่อยู่ระดับลึกลงไปประมำณ 200 – 300 เมตร ที่สำมำรถน้ำมำใช้ประโยชน์ได้  นอกจำกนี ยังมีน ้ำบำดำลออกจำกหินแข็ง
โดยเฉพำะหินปูนซึ่งมีอยู่มำกในบริเวณอ้ำเภอลี  และอ้ำเภอบ้ำนโฮ่ง  ที่เป็นแหล่งน ้ำที่ส้ำคัญในบริเวณพื นที่ที่เป็นหุบเขำ                         
หรือเป็นเขำ  โดยระดับชั นน ้ำอยู่ประมำณช่วง 30–70 เมตร  พื นที่จังหวัดล้ำพูนประมำณร้อยละ 32 ประกอบด้วยดินร่วน 
ซึ่งเป็นแหล่งน ้ำบำดำลที่ดีให้น ้ำมำก โดยเฉพำะบริเวณที่เป็นส่วนหนึ่งของแอ่ง เชียงใหม่-ล้ำพูนซึ่งมีปริมำณน ้ำที่เก็บกักไว้
ประมำณ 485 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นปริมำณน ้ำที่พัฒนำได้ต่อปีประมำณ 97 ล้ำน ลบ.ม.  พื นที่ร้อยละ 18 เป็นหินปูน                              
ซึ่งเป็นแหล่งน ้ำบำดำลที่ดี  มีปริมำณน ้ำมำกสำมำรถพัฒนำน้ำมำใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกชนิด อีกร้อยละ 15 เป็นหินทรำย 
หินดินดำน ซึ่งมีปริมำณน ้ำปำนกลำง โดยมีลักษณะของแหล่งน ้ำดังนี  

1. แหล่งน ้ำบำดำลในหินร่วน   
 แหล่งน ้ำบำดำลในหินร่วน  ประกอบด้วยตะกอนจ้ำพวก กรวด ทรำย ทรำยแป้ง เศษหิน และดินเหนียว         

ซึ่งยังไม่สมำนตัวหรือยังไม่จับตัวกัน โดยทั่วไปแล้วในแหล่งน ้ำบำดำลประเภทนี  น ้ำบำดำลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่ำงระหว่ำง
เม็ดตะกอนต่ำงๆ  อย่ำงไรก็ตำมแหล่งสะสมตะกอนดังกล่ำว  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนที่เป็นชั นกรวดทรำยจะกักเก็บน ้ำ
บำดำลไว้ได้มำกหรือน้อยเพียงใด ย่อมขึ นอยู่กับคุณสมบัติต่ำงๆ  ดังนี  

- ควำมหนำแน่นของแหล่งสะสมตะกอน ถ้ำมีควำมหนำมำกก็จะสำมำรถกักเก็บน ้ำบำดำลไว้ได้มำก 
- กำรคัดขนำดของเม็ดตะกอน  ถ้ำมีควำมกลมมนมำกก็จะกักเก็บน ้ำบำดำลไว้ได้มำก 
- ลักษณะรูปร่ำงของเม็ดตะกอน  ถ้ำมีควำมกลมมนมำกก็จะกักเก็บน ้ำบำดำลไว้ได้มำก 

2. แหล่งน ้ำบำดำลในหินร่วนกึ่งแข็ง 
 แหล่งน ้ำบำดำลในหินร่วนกึ่งแข็ง ประกอบขึ นด้วยหินชนิดต่ำงๆ ในกลุ่มหินยุคเทอร์เชียรี อันได้แก ่หินดินดำน 
หินน ้ำมัน และลิกไนต์ โดยน ้ำบำดำลจะถูกกักเก็บอยู่ภำยในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน หรือรอยต่อระหว่ำงชั นหิน ควำมลึก
ถึงชั นน ้ำบำดำลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 20 - 60 เมตร และโดยทั่วไปให้น ้ำได้ในเกณฑ์น้อยกว่ำ  2  ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

3.  แหล่งน ้ำบำดำลในหินแข็ง 
 แหล่งน ้ำบำดำลในหินแข็ง ส่วนใหญ่น ้ำบำดำลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่ำงของโครงสร้ำงต่ำงๆ อันได้แก่                            
รอยแยก รอยเลื่อน รอยต่อระหว่ำงชั นหิน  โพรงหรือถ ้ำในชั นหินและช่องว่ำงของชั นหินผุ ปริมำณน ้ำบำด ำลจะมีน้อย                    
หรือมำกก็ขึ นอยู่กับขนำด และควำมต่อเนื่องกันของโครงสร้ำงที่มีอยู่ในชั นหินนั นๆ กล่ำวคือถ้ำโครงสร้ำงมีขนำดใหญ่                      
และต่อเนื่องถึงกันดี ก็จะมีน ้ำบำดำลกักเก็บอยู่มำก ในทำงตรงกันข้ำมถ้ำโครงสร้ำง มีขนำดเล็กและไม่ค่ อยต่อเนื่องถึงกัน                            
ก็จะมีน ้ำบำดำลกักเก็บอยู่น้อย 

 -ศักยภำพแหล่งน ้ำบำดำลของจังหวัดล้ำพูน 
  พื นที่ของจังหวัดล้ำพูน ประมำณร้อยละ 32 ประกอบด้วยหินร่วน ซึ่งเป็นแหล่งน ้ำบำดำลที่ดี  ให้น ้ำมำก 
โดยเฉพำะบริเวณที่เป็นส่วนหนึ่งของแอ่งเชียงใหม่ – ล้ำพูน ซึ่งมีปริมำณน ้ำที่เก็บกักไว้ประมำณ 485  ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
คิดเป็นปริมำณน ้ำที่พัฒนำได้ต่อปีงบประมำณ 97 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พื นที่อีกร้อยละ  18  เป็นหินปูน ซึ่งเป็นแหล่งน ้ำ
บำดำลที่ดี มีปริมำณน ้ำมำกสำมำรถพัฒนำขึ นมำใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกชนิด อีกร้อยละ  15 เป็นหินทรำย หินดินดำน                           
ซึ่งมีปริมำณน ้ำปำนกลำง ที่เหลืออีกร้อยละ 35 เป็นหินอัคนีและหินแปร ซึ่งมีน ้ำบำดำลกักเก็บอยู่น้อย 
  ในด้ำนคุณภำพของน ้ำบำดำล อยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้แม้ว่ำจะมีปริมำณของเหล็กและฟลูออไรด์อยู่มำก                      
ในบำงพื นที่ ควำมลึกส้ำหรับกำรเจำะน ้ำบำดำลโดยทั่วไปอยู่ในช่วง 40–60 เมตร ยกเว้นบริเวณขอบแอ่งล้ำพูน                                 
ทำงตะวันออกที่มีควำมลึก อยู่ในช่วง 80–120 เมตร และมำกกว่ำ 120 เมตร ในบริเวณขอบแอ่งทำงด้ำนเหนือ 

ที่มำ : คู่มือกำรใช้แผนที่น ้ำบำดำล/ส้ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัล้ำพูน 2555    
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ข้อมูลบอ่บำดำลจ้ำแนกตำมรำยอ้ำเภอในจังหวัดล้ำพูน 

 

ล้ำดับ อ้ำเภอ 
บ่อน ้ำบำดำล
ใช้ได้ (น ้ำจืด) 

บ่อน ้ำบำดำล
ใช้ได้ (น ้ำกร่อย) 

บ่อน ้ำบำดำลใช้ไม่ได้ 
รวม 

น ้ำแห้ง ไม่ได้ระบุ สำเหตุอื่นๆ 

1 เมืองล้ำพูน 708 2 0 65 5 780 

2 บ้ำนธ ิ 250 0 2 15 5 272 

3 แม่ทำ 211 0 6 17 20 254 

4 ป่ำซำง 178 0 12 16 5 211 

5 บ้ำนโฮง่ 73 0 1 3 0 77 

6 ลี  58 0 4 0 0 62 

7 ทุ่งหัวช้ำง 33 0 2 2 0 37 

8 เวียงหนองล่อง 24 1 0 2 0 27 

 รวม 1,535 3 27 120 35 1,720 

ที่มำ : ฐำนข้อมูลบ่อน ้ำบำดำล กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล กุมภำพันธ์ 2557  

 

4.5 กำรสื่อสำร 
           โทรศัพท์ 

                     ปัจจุบันกำรให้บริกำรโทรศัพท์ในจังหวัดล้ำพูน  มีท่ีท้ำกำรเพื่อให้ประชำชนได้ติดต่อเรื่องกำรขอใช้
บริกำรโทรศพัท์พื นฐำนและด้ำนสื่อสัญญำณอื่นๆ  แยกเป็น 2 บริษัท  ได้แก่  
               1.บริษัท  ที โอ  ที  จ้ำกัด  (มหำชน) ส่วนบริกำรลูกค้ำจังหวัดล้ำพูน มีจ้ำนวนหมำยเลขโทรศัพท์
ท่ีให้บริกำรทั งหมด  31,961  เลขหมำย (รวมทุกประเภททั งโทรศัพท์บ้ำนและโทรศัพท์สำธำรณะ และทุกระบบ
โครงข่ำยและอุปกรณ์)  โดยมีจ้ำนวนเลขหมำยเปิดใช้ 23,053 เลขหมำย (รวมทุกประเภททั งโทรศัพท์บ้ำนและโทรศัพท์
สำธำรณะ และทุกระบบโครงข่ำยและอุปกรณ์ที่ให้บริกำร)        

  มีศูนย์บริกำรลูกค้ำฯ  เปิดให้บริกำร จ้ำนวน 3 แห่ง คือ  ศูนย์บริกำรลูกค้ำ สำขำล้ำพูน                                            
(โทร. 0-5351-2152)  ศูนย์บริกำรลูกค้ำสำขำป่ำซำง (โทร. 0-5352-0350) และศูนย์บริกำรลูกค้ำสำขำบิ๊กซี                             
โทร. (0-5358-2528)   

  2.บริษัท  TT&T  มีส้ำนักงำนฯ เปิดให้บริกำรจ้ำนวน 1 แห่ง  คือ ศูนย์บริกำรลูกค้ำบริษัท                           
ทีทีแอนด์ที สำขำล้ำพูน  โทร. 0-5353-0882) มีจ้ำนวนเลขหมำยเปิดให้บริกำรทั งหมด 25,000  เลขหมำย (รวมทุก
ประเภททั งโทรศัพท์บ้ำนและโทรศัพท์สำธำรณะ และทุกระบบโครงข่ำยและอุปกรณ์)  ณ  เดือนพฤศจิกำยน 2552                 
เมื่อรวมเลขหมำยทั งของบริษัท ทีโอที  จ้ำกัด  (มหำชน)  และบริษัท TT&T  แล้วในพื นท่ีจังหวัดล้ำพูนจะมีเลขหมำย                
เปิดใช้ทั งหมดจ้ำนวน  48,053 เลขหมำย  คิดเป็นจ้ำนวนเลขหมำยพร้อมให้บริกำร / ประชำกรในพื นท่ีร้อยละ  11.88                    
(ไม่รวมโทรศัพท์มือถือ) 
ที่มำ:   ส่วนบริกำรลูกค้ำจังหวัดล้ำพูน  บริษัท ที โอ  ที  จ้ำกัด (มหำชน) : พฤศจิกำยน  2558 
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4.6 กำรไปรษณีย์ 
 จังหวัดล้ำพูนมีที่ท้ำกำรไปรษณีย์โทรเลข   9  แห่ง  ดังนี  
           1. ที่ท้ำกำรไปรษณีย์ล้ำพูน  2. ที่ท้ำกำรไปรษณีย์อุโมงค์ 
           3. ที่ท้ำกำรไปรษณีย์ป่ำซำง  4. ที่ท้ำกำรไปรษณีย์ทำกำศ 
           5. ที่ท้ำกำรไปรษณีย์บ้ำนธ ิ  6. ที่ท้ำกำรไปรษณีย์แม่ทำ 

         7. ที่ท้ำกำรไปรษณีย์บ้ำนโฮ่ง 8. ที่ท้ำกำรไปรษณีย์ลี  
           9. ที่ท้ำกำรไปรษณีย์ทุ่งหัวช้ำง 
 ให้บริกำรรับฝำก ณ ท่ีท้ำกำรไปรษณีย์ ได้แก่ บริกำรกำรเงิน ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์และ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  นอกจำกนี ยังรับฝำกไปรษณีย์ภัณฑ์ธรรมดำ  ณ  ตู้รับไปรษณีย์  ซึ่งติดตั งในเขตชุมชนท่ัวไป                        
โดยเปิดท้ำกำรทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำร วันธรรมดำ ตั งแต่เวลำ 08.30 น.-16.30 น. วันหยุดรำชกำรตั งแต่เวลำ 
09.00  น.-12.00 น. (ให้บริกำรเฉพำะท่ีท้ำกำรไปรษณีย์ล้ำพูน)  
ที่มำ :  ที่ท้ำกำรไปรษณีย์ล้ำพูน  พฤศจิกำยน  2558   

4.4  กำรคมนำคมขนส่ง 
  เส้นทำงกำรเดินทำงติดต่อกับพื นท่ีจังหวัดใกล้เคียง  มี ดังนี    
ก. ทำงบก          

      -ทำงรถยนต์ 
         1.  ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ ตำมทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข  11  ระยะทำงประมำณ        
33 กม. (สำยซุปเปอร์ไฮเวย์ ล้ำปำง - เชียงใหม่) และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 106 ระยะทำงประมำณ 26 
กิโลเมตร 
    2.  ติดต่อกับจังหวัดล้ำปำง โดยทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 11 ระยะทำงประมำณ 70 กม. 
และจำกจังหวัดล้ำปำงสำมำรถติดต่อกับจังหวัดพะเยำและเชียงรำย โดยอำศัยทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 11                                    
                          3. ติดต่อกับจังหวัดเชียงรำย   โดยเดินทำงจำกจังหวัดล้ำพูนเข้ำสู่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไปตำม
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  1019  ระยะทำงประมำณ  210  กิโลเมตร                                               

      4.  ติดต่อกับจังหวัดแพร่และน่ำน โดยอำศัยทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 11 ผ่ำนจังหวัด 
ล้ำปำงจนถึงอ้ำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่และเลี ยวเข้ำสู่ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 101 สู่จังหวัดแพร่และน่ำน ตำมล้ำดับ 
 
 -เส้นทำงคมนำคมระหว่ำงอ้ำเภอเมืองล้ำพูนกับอ้ำเภออ่ืน ๆ 
 1. จำกอ้ำเภอเมืองล้ำพูน ไปตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 106  ลงสู่ทิศใต้ประมำณ 11  
กิโลเมตร ก็จะถึงอ้ำเภอป่ำซำงและจำกอ้ำเภอป่ำซำงไปอีกประมำณ 29 กิโลเมตร ก็จะถึงอ้ำเภอบ้ำนโฮ่ง และจำก
อ้ำเภอบ้ำนโฮ่งไปอีกประมำณ 65 กิโลเมตร ก็จะถึงอ้ำเภอลี  ซึ่งสำมำรถติดต่ อกับอ้ำเภอเถิน จังหวัดล้ำปำง   
ระยะทำงประมำณ  50  กิโลเมตร 
 2. จำกอ้ำเภอเมืองล้ำพูน ตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 106 ลงสู่ทิศใต้ ผ่ำนอ้ำเภอ ป่ำซำง
และจำกอ้ำเภอป่ำซำงประมำณ 15 กิโลเมตร เลี ยวเข้ำสู่ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1184 ( แม่อำว–ทุ่งหัวช้ำง)                  
ไปอกีประมำณ 58 กิโลเมตร ก็จะถึงอ้ำเภอทุ่งหัวช้ำง 
 3. จำกอ้ำเภอเมืองล้ำพูนตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 11  ลงไปทำงทิศตะวันออก
ประมำณ 22 กิโลเมตร ก็จะถึงอ้ำเภอแม่ทำ และหำกขึ นไปทำงทิศเหนือโดยใช้ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1147 
ประมำณ 22 กิโลเมตร ก็จะถึงอ้ำเภอบ้ำนธิ 
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 4. จำกอ้ำเภอเมืองล้ำพูน ตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 106 ลงสู่ทิศใต้ผ่ำนอ้ำเภอป่ำซำง
ถึงแยกสันห้ำงเสือ เข้ำสู่ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  1031  (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1031  แขวงกำรทำง
ล้ำพูน ถ่ำยโอนให้ อบจ.ล้ำพูน)  ก็จะเดินทำงเข้ำสู่กิ่งอ้ำเภอเวียงหนองล่อง  รวมระยะทำงประมำณ 45  กิโลเมตร 

 -ทำงรถไฟ 
   มีขบวนรถไฟขึ นและล่องผ่ำนสถำนีรถไฟจังหวัดล้ำพูน  เป็นรถขบวนสินค้ำ 6 ขบวน และรถ
โดยสำร 16 ขบวน โดยส่วนใหญ่แล้วจะจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสำรที่สถำนีรถไฟล้ำพูนทุกขบวน ระยะทำงรถไฟที่ผ่ำน
จังหวัดล้ำพูน มีควำมยำว 68 กิโลเมตร สถำนีรถไฟจังหวัดล้ำพูน มี 6 สถำนี  คือ สถำนีรถไฟป่ำเส้ำ  ล้ำพูน                                    
หนองหล่ม ศำลำแม่ทำ ทำชมภู และขุนตำน  ระยะทำงจำกล้ำพูนถึงกรุงเทพมหำนคร ประมำณ 729 กิโลเมตร 
 ข. ทำงอำกำศ 
        จังหวัดล้ำพูนไม่มีสนำมบินเป็นของตนเอง กำรเดินทำงโดยเครื่องบินต้องอำศัยท่ำอำกำศยำน
จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งระยะเวลำในกำรเดินทำงจำกจังหวัดล้ำพูน  ไปท่ำอำกำศยำนจังหวัดเชียงใหม่ ประมำณ                       
30   นำที    

  
 
 

      5. กำรบริหำรรำชกำร 

 จังหวัดล้ำพูนมีหน่วยรำชกำรต่ำง ๆ ที่บริหำรรำชกำรในพื นที่  ประกอบด้วย 
        1. หน่วยงำนกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง ที่มำปฏิบัติงำนในเขตพื นที่จังหวัดล้ำพูน   
รวมทั งสิ น  33  หน่วยงำน  หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  12  หน่วยงำน 
        2. หน่วยงำนกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค เป็นส่วนรำชกำรประจ้ำจังหวัด ซึ่งกระทรวง     

ทบวง  กรม  ต่ำง ๆ  ได้ส่งมำปฏิบัติรำชกำรในจังหวัด  รวมทั งสิ น  32  หน่วยงำน 
   3.  หน่วยงำนกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น  58  แห่ง  ประกอบด้วย  องค์กำรบริหำร            

ส่วนจังหวัด  1  แห่ง  เทศบำลเมืองล้ำพูน 1 แห่ง เทศบำลต้ำบล 36 แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล 20 แห่ง 
   4. องค์กรอิสระ 1 หน่วยงำน 
ที่มำ : ส้ำนักงำนจังหวัดล้ำพูน   ข้อมูล  ณ  เดือนสิงหำคม 2558 
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6. ทรัพยำกรธรรมชำติ 

6.1  ทรัพยำกรน ้ำ  
   แหล่งน ้ำในจังหวัดล้ำพูนที่ส้ำคัญ ประกอบด้วย ล้ำน ้ำสำยหลัก คือ แม่น ้ำปิง แม่น ้ำกวง แม่น ้ำทำ 
แม่น ้ำลี  โดยมีพื นที่ชุ่มน ้ำ ได้แก่ อ่ำงเก็บน ้ำ , แม่น ้ำ คู คลอง ล้ำห้วย สระเก็บน ้ำและหนองน ้ำธรรมชำติ 155 แห่ง 
พื นที่ผิวน ้ำ 18,853 ไร่ สำมำรถเก็บน ้ำได้ 122 ล้ำน ลบ.ม. ในจังหวัดล้ำพูน  มีแม่น ้ำที่ส้ำคัญ  4  สำย   ดังนี  
 1. แม่น ้ำปิง  เป็นแม่น ้ำสำยส้ำคัญที่ไหลอยู่ในหุบเขำ ระหว่ำงทิวเขำถนนธงชัยกลำง กับทิวเขำ  ผีปันน ้ำ
ตะวันตก  มีต้นน ้ำอยู่ที่ดอยถ้วย  ในเทือกเขำแดนลำว เขตต้ำบลเมืองนะ  อ้ำเภอเชียงดำว  จังหวัดเชียงใหม่จำกต้นก้ำเนิด
แม่น ้ำปิงไหลลงมำทิศใต้ผ่ำนเมืองเชียงใหม่ ล้ำพูนและไหลเข้ำเขตจังหวัดตำกไปบรรจบกับแม่น ้ำวังที่อ้ำเภอบ้ำนตำก 

จังหวัดตำก    แล้วไหลต่อลงไปทำงใต้ผ่ำนอ้ำเภอเมืองก้ำแพงเพชร บรรจบกับแม่น ้ำน่ำนที่จังหวัดนครสวรรค์รวมเป็น
แม่น ้ำเจ้ำพระยำ โดยมีควำมยำวทั งสิ นประมำณ 715 กิโลเมตร ระยะทำงที่แม่น ้ำปิงไหลผ่ำนพื นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่มี
ควำมยำวประมำณ  335 กิโลเมตร  และเป็นเส้นกั นเขตแดนระหว่ำงจังหวัดเชียงใหม่และ จังหวัดล้ำพูน ลงไปทำงทิศใต้
เป็นระยะทำงยำวประมำณ 70  กิโลเมตร ในจังหวัดล้ำพูน  น ้ำที่ไหลลงสู่แม่น ้ำปิง  โดยเรียงจำกเหนือจดใต้  คือ  น ้ำ
แม่ทำ น ้ำแม่กวง  แม่น ้ำลี   ห้วยแม่ตำล   ห้วยแม่หำด  และน ้ำแม่ก้อ  นอกจำกนี ยังมีล้ำน ้ำที่ไม่มีชื่ออีกเป็นจ้ำนวนมำกที่
ไหลลงสู่แม่น ้ำปิง ส้ำหรับพื นที่รับน ้ำ (Catchment Area) ประมำณ 6,355   ตำรำงกิโลเมตร 
 2. น ้ำแม่กวง  มีต้นน ้ำอยู่ที่ดอยผีปันน ้ำ (หรือดอยนำงแก้ว) ดอยมด แล้วไหลไปทำงทิศตะวันตก
เฉียงใต้ลงสู่ที่รำบเชียงใหม-่ล้ำพูน ผ่ำนอ้ำเภอดอยสะเก็ด อ้ำเภอสันทรำย และไหลต่อลงไปทำงใต้ผ่ำนอ้ำเภอเมืองล้ำพูน 

แล้วบรรจบกับแม่น ้ำปิงที่บ้ำนสบทำ อ้ำเภอป่ำซำง จังหวัดล้ำพูน   น ้ำแม่กวงมีควำมยำวประมำณ  110 กิโลเมตร                            

น ้ำแม่กวงเป็นแม่น ้ำที่ส้ำคัญอีกสำยหนึ่งใน  บริเวณที่รำบเชียงใหม่ - ล้ำพูน  มีล้ำน ้ำสำขำที่ส้ำคัญ  คือ   น ้ำแม่ทำและ
ห้วยแม่สะแงะ   น ้ำแม่กวงมีพื นที่รับน ้ำ (Catchment Area) ประมำณ   1,740     ตำรำงกิโลเมตร 
 3. น ้ำแม่ทำ  น ้ำแม่ทำมีต้นน ้ำอยู่ที่ดอยขุนทำในเทือกเขำผีปันน ้ำตะวันตก  กิ่งอ้ำเภอแม่ออน 

จังหวัดเชียงใหม่  ไหลผ่ำนที่รำบซึ่งขนำบไปด้วยภูเขำ    ไปสู่อ้ำเภอแม่ทำทำงทิศใต้   แล้วไหลวกขึ นไปทำงเหนือผ่ำนที่รำบ
เชียงใหม่-ล้ำพูน ผ่ำนอ้ำเภอป่ำซำง แล้วบรรจบกับแม่น ้ำกวงที่บ้ำนสบทำ เขตต่อระหว่ำงอ้ำเภอเมืองล้ำพูนกับอ้ำเภอป่ำ
ซำง    นอกจำกนี น ้ำแม่ทำยังได้หล่อเลี ยงพื นที่ท้ำกำรเกษตรของชุมชนหลำยต้ำบลในอ้ำเภอแม่ออน อ้ำเภอสันก้ำแพง  
จังหวัดเชียงใหม่  และอ้ำเภอแม่ทำ  จงัหวัดล้ำพูน  น ้ำแม่ทำมีควำมยำวประมำณ  90  กม. 
 4. แม่น ้ำลี   แม่น ้ำลี ต้นน ้ำอยู่ที่ดอยสบเทิม  อ้ำเภอทุ่งหัวช้ำง จังหวัดล้ำพูน ไหลลงไปทำงใต้จนถึง
บริเวณใกล้อ้ำเภอลี  จึงค่อยไหลวกกลับไปทำงเหนือเป็นรูปตัวยู  ผ่ำนอ้ำเภอลี  อ้ำเภอบ้ำนโฮ่ง แล้วไหลต่อไปทำงทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ   บรรจบกับแม่น ้ำปิงที่บ้ำนวังสะแกง กิ่งอ้ำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล้ำพูน แม่น ้ำลี มีควำมยำว
ประมำณ 180  กิโลเมตร แม่น ้ำลี มีพื นที่รับน ้ำ (Catchment Area) ประมำณ 315 ตำรำงกิโลเมตรนอกจำกล้ำน ้ำส้ำคัญ
ที่กล่ำวถึงแล้ว ยังมีล้ำธำร ล้ำห้วย จ้ำนวนมำกตำมอ้ำเภอต่ำง ๆได้แก ่    

แม่น ้ำสำขำที่ส้ำคัญ 
1.  น ้ำสำน  ไหลผ่ำนอ้ำเภอเมืองล้ำพูน 
2.  น ้ำเย็น  ไหลผ่ำนอ้ำเภอบ้ำนโฮ่ง 
3.  น ้ำแม่ธิ  ไหลผ่ำนอ้ำเภอบ้ำนธิ 
4.  น ้ำขนำด  ไหลผ่ำนอ้ำเภอแม่ทำ 
5.  น ้ำแวน  ไหลผ่ำนอ้ำเภอลี  
6.  น ้ำเมย  ไหลผ่ำนอ้ำเภอแม่ทำ 
7.  น ้ำก้อ  ไหลผ่ำนอ้ำเภอลี  
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8.  น ้ำแม่สะป๊วด  ไหลผ่ำนอ้ำเภอแม่ทำ 
9.  น ้ำออบ  ไหลผ่ำนอ้ำเภอบ้ำนโฮ่ง 
10.  น ้ำแม่ตุ๊ด  ไหลผ่ำนอ้ำเภอแม่ทำ   

มีล้ำธำรเล็กๆ อีกจ้ำนวนมำก ซึ่งเป็นทำงน ้ำที่มีน ้ำเฉพำะในฤดูฝน ล้ำน ้ำส่วนใหญ่ในจังหวัดล้ำพูน                      
มีปัญหำตื นเขิน มีวัชพืชขึ นรก ถูกบุกรุก ในฤดูแล้งน ้ำแห้ง ท้ำให้เกิดปัญหำขำดแคลนน ้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค                      
และกำรเกษตร  ประกอบกับระบบชลประทำนที่มีอยู่เป็นชลประทำนขนำดกลำงและขนำดเล็กไม่เพียงพอ                             
ต่อควำมต้องกำรใช้น ้ ำเพ่ือกำรเกษตร ท้ำให้มี กำรเจำะบ่อบำดำลจ้ำนวนมำกในอ้ำ เภอ นอกจำกนี พบว่ำ                                     
มีกำรทิ งน ้ำเสีย ของเสียและขยะลงสู่แหล่งน ้ำท้ำให้คุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำทั งผิวดินและแหล่งน ้ำใต้ดินเสื่อมโทรมลง   
ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค 1 (สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล้ำพูน   พฤศจิกำยน   2557) 
 
   รำยละเอียดพื นที่ในเขตลุ่มน ้ำ จังหวัดล้ำพูน 

ลุ่มน ้ำ 
พื นที่ในเขตลุ่มน ้ำปิง 

 
ร้อยละของพื นที่

จังหวัด 
(4,505,822 ตร.กม.) 

ร้อยละพื นที ่
ในลุ่มน ้ำปิง 

(ตร.กม.) (ไร่) 
 

แม่น ้ำปิง 
 

 

4,476.86 
 

2,798,038 
 

0.11 
 

12.96 

 
    

จ้ำนวนหนอง/บึง/กุด ในจังหวัดล้ำพูน 
อ้ำเภอ อ่ำงเก็บน ้ำ สระ หนอง/บึง/กุด ฝำย รวม 

เมืองล้ำพูน 16 262 45 30 353 
บ้ำนธิ 5 87 5 0 97 
แม่ทำ 20 102 7 29 158 
ป่ำซำง 9 88 9 2 108 
บ้ำนโฮ่ง 4 11 6 3 24 
ลี  60 77 18 21 176 
ทุ่งหัวช้ำง 11 27 4 23 65 
เวียงหนองล่อง 0 13 7 6 26 

รวม 125 667 101 114 1,007 
 

- ปริมำณควำมต้องกำรในกำรใช้น ้ำ 
 น ้ำมีควำมจ้ำเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจ้ำวันและใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่ำงๆ  ปริมำณควำมต้องกำรใช้น ้ำใน
กิจกรรมต่ำงๆ สำมำรถสรุปและจ้ำแนกได้ ดังนี  

1) ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรเกษตร  จังหวัดล้ำพูนมีครัวเรือนเกษตรกร 63,375 ครวัเรือน คิดเป็น                       
ร้อยละ 41.49 พื นที่ถือครองเพ่ือกำรเกษตรรวม 671,955 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.86 ดังนั นในภำคเกษตรถือว่ำ
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีควำมจ้ำเป็นและต้องกำรในกำรใช้น ้ำเพ่ือกำรเพำะปลูกและกำรผลิต ซึ่งมีแหล่งน ้ำต้นทุนทั งจำก
ระบบชลประทำน แหล่งน ้ำธรรมชำติ และระบบน ้ำท่ำ  
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ตำรำงแสดงกำรใช้พื นที่ภำคเกษตร 
 

ประเภทเนื อที่ จ้ำนวน (ไร่) 
ร้อยละของ 
เนื อท่ีจังหวัด 

ร้อยละของ 
เนื อท่ีกำรเกษตร 

เนื อท่ีจังหวัด 2,816,176 100 - 
เนื อท่ีป่ำไม้ 1,547,033   
เนื อท่ีกำรเกษตร 803,437 23.87 100 
1 ที่นำ 129,378 4.18 20.71 
2 พืชไร่ 140,500 5.85 21.32 
3 ไม้ผล – ไม้ยืนต้น 467,895 11.87 49.72 
4 สวนผัก ไม้ดอก – ไม้ประดับ 15,518 0.65 2.73 
5 เนื อท่ีใช้ประโยชน์กำรเกษตรอ่ืนๆ  50,147 0.01 0.03 
 เนื อท่ีใช้ประโยชน์นอกภำคเกษตร 465,706   

 
2) ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและกำรท่องเที่ยว 

     ควำมต้องกำรน ้ำในกำรอุปโภคและบริโภคและกำรท่องเที่ยวของประชำชน ประชำชนในอ้ำเภอ ต้ำบล 
และหมู่บ้ำนบำงพื นที่มักขำดแคลนน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง โดยทั่วไปประชำชนในชนบทที่ขำดแคลนน ้ำจะ
ต้องกำรน ้ำประมำณวันละ 60 ลิตรต่อคน ในขณะที่ประชำกรในเขตเทศบำลมีควำมต้องกำรใช้น ้ำต่อคนวันละ
ประมำณ 120-250 ลิตรต่อคน 
  ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคและกำรท่องเที่ยว เป็นควำมต้องกำรน ้ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภค
ของประชำกรทั งหมด ทั งที่อำศัยอยู่ในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ซึ่งมีควำมต้องกำรใช้น ้ำที่แตกต่ำงกัน โดยจ้ำแนก
อัตรำกำรใช้น ้ำของประชำกรตำมลักษณะชุมชน ในระดับต่ำงๆ ดังนี  
 เทศบำลนคร  ก้ำหนดอัตรำกำรใช้น ้ำเท่ำกับ  250 ลิตร/คน/วัน 
 เทศบำลเมือง  ก้ำหนดอัตรำกำรใช้น ้ำเท่ำกับ 200 ลิตร/คน/วัน  
 เทศบำลต้ำบล  ก้ำหนดอัตรำกำรใช้น ้ำเท่ำกับ  120 ลิตร/คน/วัน 
 นอกเขตเทศบำล  ก้ำหนดอัตรำกำรใช้น ้ำเท่ำกับ    50 ลิตร/คน/วัน 

 จังหวัดล้ำพูนมีจ้ำนวน 170,232  ครัวเรือน แต่กำรประปำส่วนภูมิภำค สำมำรถให้บริกำรผู้ใช้น ้ำในเขต
รับผิดชอบได้เพียง 58,533 ครัวเรือน มีปริมำณน ้ำจ้ำหน่ำยเฉลี่ย 224,058 ลบ.ม./เดอืน รำยละเอียดของแต่ละ
แหล่งน ้ำประปำ แสดงดังตำรำง 
 
แหล่งน ้ำประปำ จ้ำนวน

ครัวเรือน 
จ้ำนวนผู้ใช้น ้ำ

(รำย) 
น ้ำจ้ำหน่ำยเฉลี่ย 

ลบ.ม./เดือน 
ควำมต้องกำร
น ้ำ ลบ.ม./วัน 

แหล่งน ้ำดิบ 

กำรประปำ 
ส่วนภูมิภำค
สำขำล้ำพูน 

56,280 11,031 208,636 15,600 แม่น ้ำปิง 

หน่วยบริกำร   
ป่ำซำง 

1,357 993 11,519 372 น ้ำบำดำล 

หน่วยบริกำร   
ทำสบเส้ำ 

896 321 3,903 133 อ่ำงเก็บน ้ำแม่เส้ำ 
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  นอกจำกนี  ยังมีจ้ำนวนครัวเรือนที่ยังเข้ำไม่ถึงระบบกำรประปำ อีกจ้ำนวน 111,699 ครัวเรือน          
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ระบบประปำหมู่บ้ำน และน ้ำจำกบ่อบำดำล ซึ่งเป็นแหล่งน ้ำจำกธรรมชำติ แสดงให้เห็นว่ำ ปริมำณ                  
กำรให้บริกำรต่อจ้ำนวนผู้ใช้น ้ำ ยังม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
 

3) ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรปศุสัตว์ 
    ในกำรประเมินควำมต้องกำรใช้น ้ำเพ่ือกำรปศุสัตว์ ซึ่งได้รวบรวมประเภทและจ้ำนวนปศุสัตว์ไว้ใน
ระดับต้ำบล น้ำมำวิเครำะห์โดยน้ำข้อมูลจ้ำนวนสัตว์แต่ละประเภทมำคูณกับอัตรำกำรใช้น ้ำต่อตัว ต่อวันของสัตว์                       
แต่ละประเภท ซึ่งได้จำกกำรประเมินของกรมปศุสัตว์และบำงส่วนจำกรำยงำนกำรศึกษำต่ำงๆ ได้แก่ 
  -สุกร โค กระบือ แพะและแกะ อัตรำกำรใช้น ้ำเท่ำกับ 40 ลิตร/ตัว/วัน 
  -ไก่ อัตรำกำรใช้น ้ำเท่ำกับ 1 ลิตร/ตัว/วัน 
  -เป็ดและห่ำน อัตรำกำรใช้น ้ำเท่ำกับ 3 ลิตร/ตัว/วัน 
 ข้อมูลส้ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล้ำพูน เดือนมิถุนำยน 2556 พบว่ำ มีกำรเลี ยงโคนมประมำณ 38,830 ตัว 
โคนมจ้ำนวน 18,737 ตัว กระบือจ้ำนวน 3,631 ตัว ไก่จ้ำนวน 3,246,292 ตัว เป็ดจ้ำนวน 22,810 ตัว แพะ
จ้ำนวน 378 ตัว และแกะจ้ำนวน 35 ตัว 
  จำกข้อมูลดังกล่ำวสำมำรถน้ำมำวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพ่ือกำรปศุสัตว์โดยแบ่งออกเป็น กำรเลี ยงสัตว์
ประเภทต่ำงๆ ตำมลุ่มน ้ำ พบว่ำ ในลุ่มน ้ำปิงของจังหวัดล้ำพูน มีควำมต้องกำรใช้น ้ำเพ่ือกำรปศุสัตว์ ดังนี  
 

ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรปศุสัตว์ของจังหวัดล้ำพูน (ลิตร/วัน) 
โคเนื อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ 

1,553,200 750,280 145,240 6,667,200 324,629 68,430 15,120 1,400 
 
 

4) ควำมต้องกำรน ้ำส้ำหรับกำรประมง 
   แหล่งน ้ำเพ่ือกำรเกษตรส่วนใหญ่ใช้เป็นที่เลี ยงปลำได้ เช่น อ่ำงเก็บน ้ำ สระเก็บน ้ำ รวมทั งหนอง                 
และบึงที่ขุดแล้วมีน ้ำตลอดปี ในช่วงปลำยฤดูแล้งหรือก่อนที่จะมีน ้ำท่ำไหลลงมำให้เก็บกักใหม่น ้ำในแหล่งน ้ำ                               
ต้องมีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร เพื่อที่ปลำจะได้มีชีวิตและเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องไปได้ดี 
   กำรเลี ยงสัตว์น ้ำของจังหวัดล้ำพูน มีจ้ำนวนผู้เลี ยงสัตว์น ้ำทั งสิ น 3 ,072 รำย มีพื นที่กำรเลี ยง 
1,753.83 ไร่ ซึ่งลักษณะกำรเลี ยงส่วนใหญ่จะเลี ยงในบ่อดินและร่องสวนล้ำไย เป็นกำรเลี ยงเพ่ือกำรบริโภค                   
ในครัวเรือน และจ้ำหน่ำยภำยในท้องถิ่นเป็นรำยได้เสริม  หรือเรียกว่ำกำรเลี ยงแบบยังชีพมีประมำณ 97 %                   
กระจำยอยู่ในอ้ำเภอต่ำงๆ ส่วนที่เลี ยงแบบพำณิชย์มีประมำณ 3 % พบมำกเป็นลักษณะของกำรเลี ยงในกระชัง
บริเวณน ้ำปิงของอ้ำเภอป่ำซำง และอีก 12 รำย ริมน ้ำกวง อ้ำเภอเมือง ชนิดของสัตว์น ้ำที่เลี ยงในเชิงพำณิชย์                        
ได้แก่ ปลำนิล ปลำทับทิม ปลำดุก และปลำหมอไทย เป็นต้น 
  นอกจำกเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืด ยังมีกำรท้ำกำรประมงจำกแหล่งน ้ำธรรมชำติ ได้แก่บริเวณแม่น ้ำปิง 
แม่น ้ำกวง แม่น ้ำทำ และแม่น ้ำลี  เป็นต้น และตำมเขื่อนหรืออ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ เช่น เขื่อนภูมิพล (แก่งก้อ) อ่ำงเก็บ
น ้ำแม่เมย อ่ำงเก็บน ้ำแม่อำว อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนธิ เป็นต้น 
  ซึ่งหำกพิจำรณำควำมจ้ำเป็นและควำมต้องกำรใช้น ้ำในประเภทนี แล้ว ยังถือว่ำมีน้อย เนื่องจำกเป็น
กำรเลี ยงในแหล่งน ้ำตำมธรรมชำติอยู่แล้ว 
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5) ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม 
   ข้อมูลจ้ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมในพื นท่ี มีประมำณ 925 โรงงำน มีอัตรำกำรใช้น ้ำต่อผลผลิต      
ของอุตสำหกรรมจ้ำแนกตำมประเภทกำรผลิต ซึ่งถือว่ำมีควำมต้องกำรใช้น ้ำในกำรผลิตต่อวันเป็นจ้ำนวนมำก ดังนี  
 
รหัส ประเภท รำยละเอียดประเภทอุตสำหกรรมหลัก ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำ 

(ลบ.ม./ไร่/วัน) 
01 Accessary อุตสำหกรรมผลิตชิ นส่วน อุปกรณ์ต่ำงๆ 6.00 
02 Chemical อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 8.00 
03 Food อุตสำหกรรมอำหำร เครื่องดื่ม 12.00 
04 Metel อุตสำหกรรมถลุง หล่อ โลหะ 5.00 
05 Other อุตสำหกรรมทั่วไป 7.00 
06 Outside อุตสำหกรรมกลำงแจ้ง เช่น โม่ บดหิน ดูดทรำย เผำ

ถ่ำน หีบฝ้ำย อบเมล็ดพืช ฯลฯ 
4.00 

07 Paper อุตสำหกรรมกระดำษ เช่น ผลิตเยื่อกระดำษ ภำชนะ
จำกกระดำษ 

4.00 

08 Textile อุตสำหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง ย้อมสี 5.00 
09 Unmetal ผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น แก้ว กระเบื องเคลือบ ปูน ฯลฯ 8.00 

10 Wood ผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องเรือน 3.00 
 
**ข้อมูลจำกรำยงำนฉบับสมบรูณ์ (Final Report) โครงกำรจัดท้ำแผนบริหำรจัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน ้ำแบบบรูณำกำรของ
จังหวัดล้ำพูน 

6.2  ทรัพยำกรแร่ธำตุ 
 สภำพทรัพยำกรแร่จังหวัดล้ำพูน  มีกำรท้ำเหมืองแร่ถ่ำนหินลิกไนต์ที่อ้ำเภอลี   ทรัพยำกร                      
แหล่งทรำย ทั งทรำยบกและทรำยน ้ำ  โดยมีท่ำทรำยแม่น ้ำ 9 แห่งตำมแนวแม่น ้ำปิง  ตั งแต่อ้ำเภอป่ำซำง                                  
จนถึงอ้ำเภอเวียงหนองล่อง และอ้ำเภอบ้ำนโฮ่ง นอกจำกนี ยังมีพื นที่ศักยภำพแร่ตะกั่ว –สังกะสี–ฟลูออไรต์                           
และหินปูเพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง   

   กรณีพิบัติภัย พื นที่เสี่ยงดินถล่มในจังหวัดล้ำพูน ส่วนใหญ่อยู่ทำงตอนบนด้ำนตะวันออก 
ของจังหวัด มีหมู่บ้ำนที่ก้ำหนดให้เป็นพื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม จ้ำนวน 42 หมู่บ้ำน ในเขตอ้ำเภอทุ่งหัวช้ำง บ้ำนโฮ่ง                     
ป่ำซำง แม่ทำ และอ้ำเภอลี      

   แหล่งควรอนุรักษ์ทำงธรณีวิทยำ แหล่งน ้ำพุร้อน พบแหล่งน ้ำพุร้อน จ้ำนวน  2 แห่ง คือแหล่ง
เหมืองเทพนิมิตร ต้ำบลทำกำศ อ้ำเภอแม่ทำ และแหล่งหนองหล่ม อ้ำเภอเมือง ซึ่งน ้ำพุร้อนทั ง 2 แหล่ง มีอุณหภูมิ                      
ที่ผิวดินประมำณ  42  องศำเซลเซียส   
 ในเขตท้องที่จังหวัดล้ำพูนมีชนิดแร่ที่ส้ำรวจพบในปัจจุบัน จ้ำนวน 17  ชนิดได้แก่ แร่ถ่ำนหิน                    

แร่ ฟลู ออไรต์  แร่ มั งกำนี ส  แร่ พลวง  แร่ เฟลด์ สปำร์  แร่ ดิ นขำว  แร่ บอล เคลย์  แร่ ตะกั่ ว  แร่ สั งกะสี  
แร่ดีบุก  แร่แบไรต์  แร่แคลไซต์  แร่ฟอสเฟต แร่ทองค้ำ หินอ่อน หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง
และหินประดับชนิดหินปูน  โดยแหล่งแร่แต่ละชนิดมีกำรส้ำรวจพบในพื นที่ต่ำง ๆ ของจังหวัดล้ำพูน  ดังนี  
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 1.  แหล่งแร่ถ่ำนหิน  (ลิกไนต์)  ส้ำรวจพบในเขตอ้ำเภอลี   (ที่ต้ำบลลี ,  ต้ำบลดงด้ำ, ต้ำบลนำทรำย) และ
ในเขตอ้ำเภอทุ่งหัวช้ำง  (ที่ต้ำบลบ้ำนปวง)      
                           2. แหล่งแร่ฟลูออไรต์ ส้ำรวจพบในเขตอ้ำเภอแม่ทำ  (ท่ีต้ำบลทำขุมเงิน,  ต้ำบลทำกำศ) 
ในเขตอ้ำเภอบ้ำนโฮ่ง  (ท่ีต้ำบลป่ำพลู, ต้ำบลบ้ำนโฮ่ง)และในเขตอ้ำเภอป่ำซำง  (ท่ีต้ำบลนครเจดีย์) 
 3. แหล่งแร่มังกำนีส  ส้ำรวจพบในเขตอ้ำเภอลี   (ที่ต้ำบลแม่ลำน,  ต้ำบลแม่ตืน, ต้ำบลป่ำไผ่, 
ต้ำบลศรีวิชัย, ต้ำบลก้อ) ในเขตอ้ำเภอป่ำซำง (ท่ีต้ำบลนครเจดีย์)  และในเขตอ้ำเภอบ้ำนโฮ่ง (ท่ีต้ำบลป่ำพลู) 

 4. แหล่งแร่พลวง  ส้ำรวจพบในเขตอ้ำเภอแม่ทำ  (ที่ต้ำบลทำขุมเงิน, ต้ำบลทำสบเส้ำ) 
 5. แหล่งแร่เฟลด์สปำร์  ส้ำรวจพบในเขตอ้ำเภอลี   (ท่ีต้ำบลศรีวิชัย) 
 6. แหล่งแร่ดินขำว ส้ำรวจพบในเขตอ้ำเภอลี  (ท่ีต้ำบลดงด้ำ) ในเขตอ้ำเภอแม่ทำ  
(ท่ีต้ำบลทำขุมเงิน)  และในเขตอ้ำเภอป่ำซำง  (ท่ีต้ำบลนครเจดีย์) 
 7. แหล่งแร่บอลเคลย์ ส้ำรวจพบในเขตอ้ำเภอลี  (ที่ต้ำบลดงด้ำ)    และในเขตอ้ำเภอทุ่งหัวช้ำง  
 (ท่ีต้ำบลบ้ำนปวง) 
 8. แหล่งแร่ตะก่ัว  ส้ำรวจพบในเขตอ้ำเภอลี   (ท่ีต้ำบลศรีวิชัย) 
 9. แหล่งแร่สังกะสี  ส้ำรวจพบในเขตอ้ำเภอลี   (ท่ีต้ำบลศรีวิชัย) 
  10. แหล่งแร่แบไรต์  ส้ำรวจพบในเขตอ้ำเภอลี   (ต้ำบลศรีวิชัย) 
 11. แหล่งหินอ่อน  ส้ำรวจพบในเขตอ้ำเภอลี   (ที่ต้ำบลแม่ลำน, ต้ำบลลี )  และในเขตอ้ำเภอบ้ำนโฮ่ง  

(ท่ีต้ำบลป่ำพลู,  ต้ำบลบ้ำนโฮ่ง) 
 12. แหล่งหินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน  เพ่ืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง  ส้ำรวจพบในเขตอ้ำเภอแม่ทำ               

(ที่ต้ำบลทำขุมเงิน)  ในเขตอ้ำเภอบ้ำนโฮ่ง (ที่ต้ำบลป่ำพลู,  ต้ำบลบ้ำนโฮ่ง)  ในเขตอ้ำเภอลี   (ที่ต้ำบลศรีวิชัย,                              
ต้ำบลแม่ตืน,  ต้ำบลแม่ลำน, ต้ำบลป่ำไผ่,  ต้ำบลลี )  และในเขตอ้ำเภอป่ำซำง  (ท่ีต้ำบลนครเจดีย์) 
  13. แหล่งหินประดับชนิดหินปูน  ส้ำรวจพบในเขตอ้ำเภอบ้ำนโฮ่ง  (ท่ีต้ำบลป่ำพลู)  และ     
 ในเขตอ้ำเภอลี   (ท่ีต้ำบลแม่ตืน, ต้ำบลศรีวิชัย, ต้ำบลป่ำไผ่, ต้ำบลแม่ลำน) 
  14. แหล่งแร่แคลไซต ์ ส้ำรวจพบในเขตอ้ำเภอบ้ำนโฮ่ง  (ท่ีต้ำบลป่ำพลู)  และในเขตอ้ำเภอลี      
(ท่ีต้ำบลแม่ลำน)   
  15.    แหล่งแร่ฟอสเฟต   ส้ำรวจพบในเขตอ้ำเภอแม่ทำ  (ที่ต้ำบลทำขุมเงิน)   และในเขตอ้ำเภอลี   (ที่ต้ำบลป่ำไผ่) 
  16. แหล่งแร่ดีบุก  ส้ำรวจพบในเขตอ้ำเภอลี  (ที่ต้ำบลแม่ตืน) 
  17. แหล่งแร่ทองค้ำ  ส้ำรวจพบในเขตอ้ำเภอลี   (ที่ต้ำบลดงด้ำ) 
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6.3  สถำนกำรณ์ด้ำนภัยธรรมชำติ 

       6.3.1สถติิกำรเกิดภัยธรรมชำติ ในพื นที่จังหวัดล้ำพูน ( ปี 2553-2557)   

ที ่ ประเภทภัย จ้ำนวนครั ง รวม 
2553 2554 2555 2556 2557 

1 อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 32 66 23 17 13 151 
2 ภัยจำกพำยุหมุนเขตร้อน(วำตภัย/ลูกเห็บ) 59 44 49 52 24 228 
3 ภัยจำกอัคคีภัย 56 40 56 28 0 180 
4 ภัยแล้ง 27 12 19 28 12 98 
5 ภัยจำกอำกำศหนำว 1 1 1 1 8 12 
6 ภัยจำกโรคแมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบำด 39 25 5 3 3 75 
7 ภัยจำกกำรคมนำคมและขนส่ง 163 145 147 280 231 966 

 รวม 377 333 300 409 291 1,710 
 
 

       6.3.2 สถำนกำรณ์ไฟป่ำและหมอกควัน 
ปัญหำมลพิษจำกหมอกควันในพื นท่ีภำคเหนือ ซึ่งมีสภำพพื นที่เป็นภูเขำสลับกับพื นที่รำบ ลักษณะ 

ภูมิประเทศดังกล่ำว เป็นปัจจัยที่มีผลต่อกำรระบำยมลพิษ โดยเฉพำะสภำพภูมิอำกำศในช่วง ฤดูแล้งจะมี                       
ควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนปกคลุมพื นที่ ท้ำให้อำกำศเคลื่อนตัวช้ำ เกิดกำรสะสมมลพิษในอำกำศ คือ                        
ฝุ่นละออง และเขม่ำควัน ที่มีสำเหตุกำรเผำในพื นที่ต่ำงๆ ได้แก่ กำรเผำในพื นที่เกษตรกรรม เพ่ือเตรียมพื นที่
เพำะปลูก กำรเผำในพื นที่ป่ำ กำรเผำในที่โล่ง เช่น ริมถนน ทำงรถไฟ  สองฝั่งคลอง พื นที่สำธำรณะ และกำรเผำ                       
ในพื นที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ  กิจกรรมที่ท้ำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจำย เช่น มลพิษจำกยำนพำหนะ โรงงำนอุตสำหกรรม 
และกำรก่อสร้ำง โดยพบว่ำระดับหมอกควันในรูปของฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (Particulate Matter 
Less than 10 Micron: PM10) มีค่ำเกินเกณฑ์มำตรฐำน เกิดเป็นสภำวะหมอกควันปกคลุมในพื นที่ภำคเหนือ                     
ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับจ้ำนวนจุดควำมร้อน (Hot Spot) หรือจุดที่ควำมว่ำจะมีกำรเผำไหม้ในพื นที่โล่ง สภำพปัญหำ                     
หมอกควันในพื นท่ีจังหวัดล้ำพูน ในปี 2558 สถำนกำรณ์หมอกควันและไฟป่ำ มีดังนี  

1)  ข้อมูลสถำนกำรณ์คุณภำพอำกำศ ตั งแต่ เดื อนมกรำคมถึ ง เดื อนกันยำยน ๒๕๕8  
จ้ำนวนวันที่มีค่ำ PM10 เกินค่ำมำตรฐำนที่ก้ำหนด จ้ำนวน 8 วัน ซึ่งลดลงจำกปี 2557 ที่มีจ้ำนวนวันที่มีค่ำ PM10 
เกินค่ำมำตรฐำนที่ก้ำหนด จ้ำนวน 10 วัน หรือลดลงร้อยละ 20 (ค่ำมำตรฐำน ต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร) ซึ่งค่ำฝุ่นละอองขนำดเล็กสูงสุดวัดได้ 215 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2558 

2) จ้ำนวนจุดควำมร้อน (Hot spot) สะสมในพื นที่จังหวัดล้ำพูน มีจ้ำนวน 346 จุด สำมำรถแยก
ตำมพื นที่ได้ ดังนี  
  - พื นที่ป่ำอนุรักษ์    จ้ำนวน 181 จุด คิดเป็นร้อยละ 52.31  
  - พื นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ   จ้ำนวน 126 จุด คิดเป็นร้อยละ 36.42 
  - พื นที่เกษตรนอกป่ำ   จ้ำนวน   39 จุด คิดเป็นร้อยละ 11.27  
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๓) กำรปฏิบัติกำรดับไฟป่ำของหน่วยงำนสังกัดกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์ พืช  
ที่มีจ้ำนวนครั งกำรเกิดไฟป่ำ จ้ำนวน 297 ครั ง สำเหตุส้ำคัญท่ีก่อให้เกิดไฟป่ำ คือ  
  - กำรหำของป่ำ    จ้ำนวน 231 ครั ง คิดเป็นร้อยละ 77.77  
  - กำรเผำไร่    จ้ำนวน  39 ครั ง คิดเป็นร้อยละ 13.13 

  กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำวิกฤติหมอกควันของจังหวัดล้ำพูนที่ผ่ำนมำ มีกำรบริหำรจัดกำร
แบบเดิมๆ ทุกปี คือ มีกำรจัดตั งศูนย์อ้ำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ ประจ้ำปี
งบประมำณ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ กำรก้ำหนดมำตรกำรและแนวทำง มำตรกำรต่ำงๆ ให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำ ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำงๆ ตำมศักยภำพของ
หน่วยงำน ท้ำให้ยังไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้ทั งหมด เนื่องจำกควำมพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ชุมชนมีควำมเข้มแข็งที่แตกต่ำงกัน 

  ในส่วนผลกระทบต่อสุขภำพจำกปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ ยังอยู่ในระดับต่้ำ โดยมีจ้ำนวนผู้ป่วยใน 
4 กลุ่มโรคใกล้เคียงค่ำเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ดังนี  

 

กลุ่มโรค 
ค่ำเฉลี่ย 3 ปี 

(2555- 2557) 
ปี 2558 

(คน) 
ค่ำเปรียบเทียบ 

(คน) 
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
1. โรคระบบทำงเดินหำยใจ 42,353 38,756 ลดลง 3,597 รำย ลดลง 8.48 % 
๒. โรคตำอักเสบ 2,674 2,674 ไม่เปลี่ยนแปลง - 
๓. โรคผิวหนัง 3,706 3,383 ลดลง ๓๒๓ ลดลง ๘.71% 
๔. โรคหัวใจ 54,278 60,541 เพ่ิมขึ น 6,263 เพ่ิมขึ น ๑๑.๕๓% 

ประเด็นทีน่้ำไปสู่กำรพิจำรณำเป็นแนวทำงแก้ไขปัญหำในระยะต่อไป คือ 
  ๑) กำรหำของป่ำเป็นสำเหตุหลักที่ก่อให้เกิดไฟป่ำในพื นที่ป่ำอนุรักษ์ โดยเฉพำะในเดือนมีนำคม          
โดยเกิดขึ นพร้อมกันหลำยจุดเกินกว่ำที่จะดับได้ 
  2) สถิติกำรเกิด Hotspot สูงมำก ในขณะที่ก้ำลังพลของเจ้ำหน้ ำที่ดับไฟป่ำ มี เจ้ำหน้ำที่               
ไม่เพียงพอต่อกำรควบคุมไฟป่ำที่เกิดขึ นในแต่ละวัน ท้ำให้ไฟป่ำที่เกิดขึ นมำกำรลุกลำมเผำไหม้พื นที่ป่ำจ้ำนวนมำก
และบำงจุดเป็นพื นท่ีป่ำที่เข้ำถึงได้ยำกมีกำรเผำไหม้ติดต่อกันหลำยวัน ก่อให้เกิดหมอกควันสะสมในพื นท่ี   
 
 
 
 
 
 

 
******************* 
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1.2 สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 
  ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ.2557-2560 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์                
เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าประสงค์หลักและการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ การเป็นเมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง                  
ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้จ านวน 5 ด้าน และมีกลุยทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ                                  
การด าเนินงานระยะที่ผ่านมา ปี 2557 – 2559 มีสรุปผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์                                   
ในประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.2.1 สรุปการด าเนินงานปี 2557 
  1)ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ  

     ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  จังหวัดล าพูนได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ.2557  จ านวน 28 โครงการ งบประมาณ 147,368,900 บาท และจังหวัดได้มีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย (การเปลี่ยนแปลงโครงการ)  ในอ านาจของ ก.บ.จ.ล าพูน ท าให้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดล าพูน ประจ าปี 2557 หลังโอนเปลี่ยนแปลง  มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 30 โครงการ งบประมาณรวม 
147,329,900 บาท      
          นอกจากนี้ จังหวัดได้อนุมัติเงินเหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน ประจ าปี 
2557 ซึ่งมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งจังหวัดได้อนุมัติด าเนินโครงการทั้งสิ้น จ านวน 4 
โครงการ และได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกโครงการ มีงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น (รวมงบเหลือจ่าย)             
จ านวน 143,658,906.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.50  

2) การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นการพัฒนาที่
ส าคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในปี 2560 ดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ การบรรลุผล 

ตามเป้าประสงค ์
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ผลสัมฤทธิ์ตามประเดน็ 
การพัฒนาที่ส าคัญ 

รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงาน 

ในปี 2560 
1.การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และความ
มั่นคง 
 

 - เป้าประสงค์ที่   : พัฒนา
คุณภาพชีวิต (Quality of 
life) ที่ดีของประชาชน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 - บรรลุเป้าประสงค ์
ในการพัฒนา 

   -จุดเน้นในการพัฒนาที่ส าคัญ 
คื อ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคในพื้นที่ 8 อ าเภอ 
โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงข่าย
ทางหลวงชนบท และโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่และ
พื้นทีก่ารเกษตร 8 อ าเภอ 
  -ผล สั ม ฤทธิ์ ใ นก า ร พัฒนา คื อ 
ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการให้บริการ 
ก า ร อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
ผู้ประกอบการและนักลงทุน รวมทั้ง
แรงงานในพ้ืนท่ี  
 

 -โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในจังหวัด 
มีความจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัด
จะต้ อ งแบกรับภาระการ ใ ช้ ระบบ
สาธารณูป โภค  บริ ก า รสาธารณะ                
ของประชากรแฝงที่มาท างานในพื้นที่
จ านวนมาก  
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ การบรรลุผล 

ตามเป้าประสงค ์
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ผลสัมฤทธิ์ตามประเดน็ 
การพัฒนาที่ส าคัญ 

รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงาน 

ในปี 2560 
2.การพัฒนาอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจชุมชน 
สู่เมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์  :  เ พิ่ ม
ศักยภาพ และมูลค่าการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมหตัถ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชน 
- ยังไม่บรรลุเป้าประสงค ์
ในการพัฒนา  เนื่ องจาก
จะต้องมีการพัฒนาทีต่่อเนื่อง  

  -จุด เน้นในการพัฒนาที่ ส าคัญ 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และ 
โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้า
และจ าหน่าย (Outlet) จุดดึงดูด
ทางการท่องเที่ยว (Land Mark) 
และ   
  -ผลสั มฤทธิ์ ในการพัฒนา  คื อ              
กลุ่ ม อ า ชีพ ใน ชุ มชน ได้ รั บ ก า ร
ย ก ร ะ ดั บ แ ล ะ พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถ และต่อยอดสินค้า
บางประเภทเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP  
  -ส าหรับโครงการพัฒนาแหล่ ง
ก ร ะ จ า ย สิ น ค้ า แ ล ะ จ า ห น่ า ย 
(Outlet) จุดดึงดูดทางการท่องเที่ยว 
(Land Mark) มีการวร้างจุด 
Landmark มีการเปิดใช้บริการ
บางส่วน และจ าเป็นต้องต้องมีการ
พั ฒ น า ใ ห้ ส ม บู ร ณ์ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

 -โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้า
และจ าหน่าย (Outlet) จุดดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว (Land Mark) 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อยู่
ระหว่ างการลงทุนร่ วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน และเสนอ
โครงการ OTOP Lanna valley ของ
กลุ่มจังหวัด ในปี 2560 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการเป็นจุดรวมของกลุ่ม
จังหวัด และความพร้อมในการแข่งขัน 
 -โครงการ/กิจกรรมประเภทการพัฒนา
ศักยภาพ สินค้าหัตถอุตสาหกรรม และ
ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชน จ าเป็นต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
พัฒนาโดยใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
และพัฒนา 
การเกษตรสู่เมืองเกษตร
ปลอดภัย 
 

เป้าประสงค์ : เพิ่ม
ศักยภาพ และมูลคา่
ผลผลติของสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 
- ยังไม่บรรลุเป้าประสงค ์
ในการพัฒนา เนื่องจาก 
ข้ อ มู ล ผ ล ผ ลิ ต ล า ไ ย ที่
ส่งเสริมการเพาะปลูกนอก
ฤดู และผลผลิต รายได้
จ า กกา รจ า หน่ า ยยั ไ ม่
ชัดเจน  

-จุดเน้นในการพัฒนาท่ีส าคัญ ได้แก่ 
โ ค ร ง ก า รขย า ย เ ขต ไ ฟฟ้ า เ พื่ อ
การ เกษตร ,  โ ครงการส่ ง เสริ ม
การตลาดและเพิ่ม ช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย, 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และพัฒนาคุณภาพล าไย, 
โครงการจัด งานมหกรรมล า ไย 
สินค้าเกษตรและของดีเมืองล าพูน 
โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ล าไย, โครงการพัฒนา
และยกระดับพืชผักปลอดภัย 
  -ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานที่
ส าคัญ คือ สามารถให้ความรู้และ
พัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยและล าไย
คุณภาพ ส่งเสริมการปลูกล าไย              

 -การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
อินทรีย์ ยังมีความจ าเป็นต้องได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา เนื่องจากกระแส
ความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การผลิต 
การตและลาด  
  -การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพล าไย 
ทั้ ง ใ น ฤ ดู แ ล ะ น อ ก ฤ ดู  แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ ยังมีความจ าเป็นในการ
ด าเนินงานที่ต่อเนื่อง แต่จะต้องมีการ
ทบทวนในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1)การก าหนดกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่ม
เกษตรกรที่มีความพร้อมในการพัฒนา  
  2)ลดค่ า ใ ช้จ่ าย ในการจั ดซื้ อวั สดุ
การ เกษตร เพื่ อสนับสนุนการผลิ ต 
เนื่องจากไม่ค่อยสัมฤทธ์ิผล  
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ตามเป้าประสงค ์
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ผลสัมฤทธิ์ตามประเดน็ 
การพัฒนาที่ส าคัญ 

รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงาน 

ในปี 2560 
  นอกฤดู เพื่อกระจายผลผลิตล าไย

ออกนอกฤดูและมีการประชาสัมพันธ์ 
ภาพลักษณ์ล าไยล าพูน ให้เป็นท่ีรู้จัก 
และส่งเสริมการจัดงานเทศกาลล าไย 
รวมทั้งการลดต้นทุนให้แก่เกษตร
เกษตรในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
 

  3)การน าแผนแม่บทการพัฒนาล าไย
มาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
 

4.การพัฒนาเมืองสู่เมือง
แห่งวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวแบบสมดุลและ
ยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ : 
1. จ านวนแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมที่รับการฟื้นฟู 
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รับการพัฒนา 
3 .  ร้ อยละ เพิ่ ม ขึ้ นของ
รายได้จากการท่องเที่ยว 
4. ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นของ
จ านวนนักท่องเที่ยว 
  -สามารถด าเนินงานให้
บรรลเุป้าประสงคไ์ด้ใน
ระดับหนึ่ง  แต่ยัง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาใน
ระยะต่อไป 

 -จุดเน้นการพัฒนาที่ ส าคัญ คือ
โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมือง
อนุรักษ์และโครงการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
    -ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
คือ สามารถพัฒนาสายไฟฟ้าลงใต้
ดินในถนนสายหลักในเขตเมือง
อนุรักษ์ เพื่อสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ดึงดูดนักท่องเที่ยว และ
ความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์
และสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
สนับสนุนในงานประเพณีที่ที่ส าคัญ
ของจังหวัด เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยว
มาเยี่ยมชม 

-โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใต้
ดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์ 
ในปี 2560 จังหวัดได้หยุดการพฒันาใน
ด้านดังกล่าว เนื่องจากได้ด าเนินการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีเมืองอนุรักษ์ บนถนนสาย
ห ลั ก เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  ส่ ว น พื้ น ที่
นอกเหนือจากเขตเมืองอนุรักษ์ เป็น
หน้าที่ของ อปท. ที่จะต้องด าเนินการ             
ในระยะต่อไป 
  -การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
จังหวัดมีความจ าเป็นต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านการสร้างมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนากิจกรรมและ
บริการทางการท่องเที่ยว รวมทั้งการ
เช่ือมโยงกิจกรรมกับกลุ่มจังหวัดและ 
ททท. 
 

5.อนุรักษ์และฟื้นฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และการ
บริหารจัดการน้ าแบบ
บูรณาการ 
 

เป้าประสงค์ที่  :  
 1.อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แบบมีส่วน
ร่วม เพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 
 2.การบรหิารจดัการน้ า
แบบบูรณการ เพื่อ
สนับสนุนการเกษตร 
อุตสาหกรรม และลด
ปัญหาภัยธรรมชาต ิ
อย่างเป็นระบบ 
 

  -จุดเน้นการพัฒนาที่ส าคัญ คือ
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรและการ
ป้องกนัอุทกภัยและภัยแล้ง 
โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า แ ห ล่ ง น้ า เ พื่ อ
การเกษตรโดยขุดเจาะบ่อบาดาล ใน
พื้นที่ 8 อ าเภอ  
  -ผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงาน  
แหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นที่ 8 อ าเภอ 
ของจังหวดัล าพูนได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูรวมทั้งมีการก่อสร้าง 
 
 

  จั ง ห วั ด มี ค ว า ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  เ นื่ อ ง จ า ก  ร ะ บ บ
ชลประทานยังไม่เพียงพอกับพื้นที่การ
เกษตรกรรม และยังไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า 
อย่างเพียงพอส าหรับการกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุกทกภัย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้แก่ภาคการเกษตร อุปโภค บริโภค
ของประชาชน  และสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรม 
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ตามเป้าประสงค ์
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ผลสัมฤทธิ์ตามประเดน็ 
การพัฒนาที่ส าคัญ 

รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงาน 

ในปี 2560 
  -การบรรลุเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ ถือว่า บรรลุ
เป้าประสงค์ในระดับหนึ่ง 
แต่ยังต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นการ
ป้องกันด้านภัยธรรมชาติ 
ที่อาจจะเกิดได้ทุกเมื่อ 
 

รางระบายน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการน้ า รองรับภาค
เกษตรกรรมและการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
 

 

 

1.2.2 สรุปการด าเนินงานปี 2558 
  1)ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ  

     ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จังหวัดล าพูนได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ.2558  จ านวน 33 โครงการ งบประมาณ 145,118,900 บาท และจังหวัดได้มีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย (การใช้เงินเหลือจ่าย) ในอ านาจของ ก.บ.จ.ล าพูน ท าให้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2558  หลังโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดมีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 35 โครงการ งบประมาณรวม 
145,118,900 บาท   

      สรุปผลการด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558) มีโครงการ                     
แล้วเสร็จ 31 โครงการ มีงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น (รวมงบเหลือจ่าย) จ านวน 134,372,646.13 บาท                    
คิดเป็นร้อยละ 92.59  โดยมีการเบิกจ่ายงบลงทุนไปแล้ว 90.732 ล้ านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.89                                        
ปัจจุบันด าเนินแล้วเสร็จทุกโครงการ 

2) การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นการพัฒนา                  
ที่ส าคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในปี 2560 ดังนี้ 
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ตามเป้าประสงค ์
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ผลสัมฤทธิ์ตามประเดน็ 
การพัฒนาที่ส าคัญ 

รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงาน 

ในปี 2560 
1.การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และความ
มั่นคง 
 

 - เป้าประสงค์ที่   : พัฒนา
คุณภาพชีวิต (Quality of 
life) ที่ดีของประชาชน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 - บรรลุเป้าประสงค ์
ในการพัฒนา 

    ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานที่
ส าคัญ มีดังนี้ 
    -ประชาชนได้ รั บการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการเข้าถึงการบริการ
สาธารณะ ดังนี ้
    1.ด้านการคมนาคม มีการพัฒนา
ถนนภายในหมู่บ้านและชุมชน 
จ านวน 5 สายทาง ในพื้นที่ 5 อ าเภอ  
   
 

 -โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในจังหวัด 
มีความจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจังหวัด
ล าพูน มีอัตราการใช้บริการสาธารณะ 
สาธารณูปโภคจากประชากรแฝง ที่เป็น
กลุ่มแรงงานที่มาท างานในพื้นที่จ านวน
มาก  
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ตามเป้าประสงค ์
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ผลสัมฤทธิ์ตามประเดน็ 
การพัฒนาที่ส าคัญ 

รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงาน 

ในปี 2560 
  เพื่อใหม้ีความปลอดภัยในการสญัจร 

และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งสามารถสนับสนนุ
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
และสามารถสนับสนุนการพัฒนาที่
เกินศักยภาพของ อปท. 
    2.ด้ า น ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข 
โรงพยาบาลชุมชนที่ ขาดแคลน
อุปกรณ์การแพทย์ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ รองรับการให้บริการแก่
ป ร ะชาชน ในพื้ น ผู้ ด้ อ ย โ อกา ส 
นอกจากนี้ยั งช่วยเหลือกลุ่มผู้ ใ ช้
แรงงานที่มาท างานในพื้นที่จังหวัด
ล าพูน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจต่อรัฐบาล
และประเทศชาติในสายตาของนัก
ลงทุน  
 

  -กระทรวง กรม ที่ เกี่ยวข้อง และ 
อปท. ไม่สามารถเติมเต็มงบประมาณได้
อย่างเต็มที่ในการพัฒนาปรับปรุงและ
ซ่อมแซม 
  -นอกจากนี้ยังพบว่า ยังมีครัวเรือนอีก
จ านวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงการบริการ
ระบบประปาชุมชน จังหวัดเห็นว่ า
นอกจากรอการพัฒนาจากส่วนกลาง
แล้ว จังหวัดจ าเป็นต้องวางยุทธศาสตร์
ในการแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
  -สิ่ งที่ ควรได้ รับการพิจารณาและ
สนับสนุนส่งเสริมเพิ่มเติม คือ โครงการ
ประเภทการส่งเสริมและพัฒนคุณภาพ
ชีวิ ต  การสร้ า ง เ ครื อข่ า ยผู้ สู ง อายุ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่ขาดโอกาส เนื่องจากเป็นการ
พัฒนาในเชิงรุกและการเติมเต็มการ
ท างานร่วมกับ อปท.และหน่วยงานที่
เ กี่ ย วข้ อ ง  แต่ ในลั กษณะงานหรื อ
โครงการ อาจจะถูกมองว่า เป็นโครงการ
ทีซ่้ าซ้อนกับงานในภารกิจหน้าท่ี  
 

2.การพัฒนาอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจชุมชน 
สู่เมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์  :  เ พิ่ ม
ศักยภาพ และมูลค่าการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมหตัถ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชน 
- ยังไม่บรรลุเป้าประสงค ์
ในการพัฒนา  เนื่ องจาก
จะต้องมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
ส่วนการเพิ่มมูลค่าการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม จ าเป็น
จะต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจ
มหภาค เนื่องจากเป็นการ
ลงทุนขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่
เ ป็ น โ ร ง ง า น ใ น นิ ค ม
อุตสาหกรรม ที่ขึ้นอยู่กับการ
นิ คมอุ ตสาหกรรมแห่ ง         
ประเทศไทย 
 

   -จุดเน้นที่ส าคัญ คือ การพฒันา 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนพื้น
ฐานความรูค้วามคดิสรา้งสรรคแ์ละภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และขดีความสามารถของ
เศรษฐกิจชุมชนและสร้างความพร้อม
ภาคเศรษฐกจิในการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน 
   -มีโครงการสนับสนุน 3 โครงการ 
วงเงิน 9,521,800 บาท ดังนี ้
  1.โครงการพัฒนาศักยภาพและ
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด
ล าพูนกา้วไกลสู่สากล 
  2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต
ชุมชน ของจังหวัดล าพูน 
   

  -โครงการ/กิจกรรมประเภทการพัฒนา
ศักยภาพ สินค้าหัตถอุตสาหกรรม และ
ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชน ในปี 2560 มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ต้องได้รับการ
พัฒนา เนื่องจาก 
  1)  ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง ก า ร ต ล า ด 
จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพท้ังผู้ประกอบ
และสินค้ า  ให้ เป็นสินค้ าภูมิปัญญา
สร้างสรรค์ และส่งเสริมการใช้นวัตกรรม 
เพื่อให้ทันต่อเทรนด์ความต้องการและ
การแข่งขันทางการตลาด  
  2)ข้อมูลการออมเฉลี่ยของครัวเรือน 
และ GPP จังหวัดลดลง จ าเป็นต้อง
กระตุ้นให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการ
ตลาดในด้านดังกล่าว  
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    3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาด

ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ตราสัญลักษณ์จังหวัดล าพูน (LB) และ
ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดล าพูน (OPOP) สู่
สากล 
  ทั้ง 3 โครงการ มีผลการพิจารณาของ
ส่วนกลาง อยู่ในโครงการส ารอง (Y2) 
จั ง ห วั ด ไ ด้ ใ ช้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ยม า
ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ตราสัญลักษณ์จังหวัด
ล าพูน (LB) และผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด
ล าพูน (OPOP) สู่สากล 
   -ผลการพัฒนาสามารถบรรลุผล             
ส าฤทธิ์  โดยสามารถพัฒนาสินค้า
สร้างสรรค์ ยกระดับสินคา้ชุมชน มีการ
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการตลาด
ให้แก่ผู้ประกอบการ สร้างรายได้ให้แก่
จังหวัด  
 

   -นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญ
ด้านเศรษฐกิจสีเขียว และอุตสาหกรรมที่
เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  จั ง ห วั ด
จ า เป็นต้องพัฒนาเครือข่ายโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้โรงงานกับชุมชนสามารถอยู่
ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการ
สร้างความเช่ือมั่นและดึงดูดนักลงทุน      
ในอนาคต 
 

3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรสู่
เมืองเกษตรปลอดภัย 
 

เป้าประสงค์ : เพิ่ม
ศักยภาพ และมูลคา่
ผลผลติของสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 
- ยังไม่บรรลุเป้าประสงค ์
ในการพัฒนา เนื่องจาก 
ข้ อ มู ล ผ ล ผ ลิ ต ล า ไ ย ที่
ส่งเสริมการเพาะปลูกนอก
ฤดู และผลผลิต รายได้
จ า กกา รจ า หน่ า ยยั ไ ม่
ชัดเจน  

  -จุ ด เ น้ น ที่ ส า คั ญ  คื อ  พั ฒน า
ศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
และพัฒนาประสิทธิภาพ และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของสินค้า
เกษตรปลอดภัย  เพื่อรองรับความ
ต้องการของตลาดในทุกระดับ 
-มีโครงการสนับสนุนที่ด าเนินงาน 
ดังนี ้
  1.โครงการประชาสัมพันธ์ล าไย
ไทย ล าไยล าพูน ครั้งท่ี 2  
  2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตล าไยนอกฤดู คุณภาพ ตาม
ระบบ GAP  
  -ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานที่
ส าคัญ คือ สามารถให้ความรู้และ
ส่งเสริมการปลูกล าไยนอกฤดูเพื่อลด
ความเสี่ยงทางการตลาด  

  -การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
อินทรีย์ จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา เนื่ องจากกระแสความ
ต้องการของผู้บริโภค แต่จะต้องมีระบบ
การบริหารจัดการ การผลิต การตลาดที่
ชัดเจน  
  -การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพล าไย 
ทั้ ง ใ น ฤ ดู แ ล ะ น อ ก ฤ ดู  แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ ยังมีความจ าเป็นในการ
ด าเนินงานที่ต่อเนื่อง แต่จะต้องมีการ
ทบทวนในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1)การ เติม เต็ม ในเ ชิงยุทธศาสตร์
จังหวัด เพื่อให้เกิดการด าเนินงานในเชิง
รุก  แต่ ในขณะเดี ยวกันก็ เกิดความ
ซ้ าซ้อนกับงานในหน้าที่ของกรมส่งเสริม
การเกษตร ประกอบกับการส่งเสริมใน
ด้านงบประมาณยังไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่
จะมาบูรณาการกับงบพัฒนาจังหวัด 
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  โดยการกระจายผลผลิตล าไยออก

นอกฤดู  และมีการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ล าไยล าพูน ให้เป็นท่ีรู้จัก 
ในด้านของกระบวนการผลิตล าไย
คุณภาพ ล าไยอินทรีย์ และส่งเสริม
การจัดงานเทศกาลล าไย 
 

  2)จังหวัดได้พิจารณาลดค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนวัสดุทางการเกษตรให้แก่
เกษตรกร ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ยัง
ขาดการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา
ความต้องการที่แท้จริง และการจัดซื้อ
วัสดุสนับสนุนการเกษตรเพื่อแจกจ่ายใน
ลักษณะหารเฉลี่ยโดยใช้เป้าหมายเป็น
ตัวตั้ง ท าให้เกษตรกรที่เดือดร้อนและมีค
วาจ าเป็นจริงๆ ขาดโอกาส รวมทั้งท าให้
ไ ม่ มี ผ ล สั ม ฤทธิ์ ที่ ชั ด เ จ น จ า ก ก า ร
ด าเนินงาน  
  3)ควรมีการท าแผนการผลิต และ
ความต้องการของเกษตรกรในระดับ
อ าเภอให้ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การจัท าแผนงาน/โครงการรองรับ  
  4)การส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ควรสนับสนุนให้
มีการเรียนรู้ จากข้อเท็จจริงจากผู้ที่
ประสบผลส า เร็ จมากกว่ าการ เน้น               
การถ่ายทอดเทคโนโลยี   
  5) Function ควรให้ความส าคัญกับ
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ บุคลากรใน
การตรวจสอบมาตรฐาน GAP หรือที่
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ AEC ไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่าย           
ทีซ่้ าซ้อนจากงบประมาณของจังหวัด 
 

4.การพัฒนาเมืองสู่เมือง
แห่งวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวแบบสมดุลและ
ยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ : 
1. จ านวนแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมที่รับการฟื้นฟู 
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รับการพัฒนา 
3 .  ร้ อยละ เพิ่ ม ขึ้ นของ
รายได้จากการท่องเที่ยว 
4. ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นของ
จ านวนนักท่องเที่ยว 
   

-จุดเน้นที่ส าคัญ คือ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟ ู
และธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดก                       
ทางวัฒนธรรม และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมและรองรับ              
การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
  -มีโครงการสนับสนุน 2 โครงการ 
 คือ โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการ
ท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์  
และโครงการปรับปรุง 
และฟื้นฟูสภาพคูเมืองเก่า  
 

 -โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใต้
ดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์ 
ในปี 2560 จังหวัดได้หยุดการพันาใน
ด้านดังกล่าว เนื่องจากได้ด าเนินการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีเมืองอนุรักษ์ บนถนนสาย
ห ลั ก เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  ส่ ว น พื้ น ที่
นอกเหนือจากเขตเมืองอนุรักษ์ เป็น
หน้าที่ของ อปท. ที่จะต้องด าเนินการ             
ในระยะต่อไป และยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการพันาเขตเมืองเก่า  
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   -สามารถด าเนินงานให้

บรรลุเป้าประสงค์ได้ ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังจ าเป็นต้อง
มีการพัฒนาในระยะต่อไป 

  -ผลสัมฤทธิ์ คือ มีการพัฒนา 
ในเขตล าพูนเมืองเก่า เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมและทัศนียภาพ 
ที่น่าอยู่นา่เที่ยว รองรับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
 

รองรับการย้ายศาลากลางจังหวัดล าพูน 
ไปศูนย์ราชการแห่งใหม่ ในระยะ 3 ปี
ข้างหน้า 
  -การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
จังหวัดมีความจ าเป็นต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านการสร้างมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนากิจกรรมและ
บริการทางการท่องเที่ยว รวมทั้งการ
เช่ือมโยงกิจกรรมกับกลุ่มจังหวัดและ 
ททท. เนื่องจาก  
   1.ปั จจุ บั นมี นั กท่ อ ง เที่ ย ว เ ข้ าม า
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
   2.การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
และการสร้างกิจกรรมและการเช่ือมโยง
กิจกรรม ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
  3.จ า เป็ นต้ อ งมี ก า รพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน และการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อให้มี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
  4.การเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่ส าคัญของจังหวัด เพื่อให้สามารถ
เช่ือมโยงกับกลุ่มจังหวัด และ ททท.                  
เพื่ อสร้ า งมู ลค่ าทางการท่อง เที่ ย ว               
ให้มากยิ่งขึ้น  
 

5.อนุรักษ์และฟื้นฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และการ
บริหารจัดการน้ าแบบ
บูรณาการ 
 

เป้าประสงค์ที่  :  
 1.อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แบบมีส่วน
ร่วม เพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 
 2.การบรหิารจดัการน้ า
แบบบูรณการ เพื่อ
สนับสนุนการเกษตร 
อุตสาหกรรม และลด
ปัญหาภัยธรรมชาต ิ
อย่างเป็นระบบ 
   
 

  -จุดเน้นที่ส าคัญ มีดังนี ้
   1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   2) เพิ่มขีดความสามารถและ
ศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแล
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    3) ส่งเสริมการบริหารจัดการ
น้ า แบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุน
การเกษตร และป้องกันปัญหาน้ าท่วม
และภัยแล้ง 
 

  จั ง ห วั ด มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ห้
ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก 
  1. จากข้อมูลพื้นที่ป่า ที่ลดลงและต่ า
กว่าค่ากลางของประเทศ จ าเป็นต้อง
เพิ่มพื้นที่ป่า การสร้างความชุ่มช้ืนให้ป่า
ต้นน้ า 
 2. ข้อมูลด้านอุทกภัยและภัยแล้ง จึง
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ ก่อสร้าง 
บ ารุ ง  ฟื้นฟูแหล่ งน้ าขนาดเล็กให้มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ร ว ม ทั้ ง ก า ร ขอ ใ ห้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม  
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ การบรรลุผล 

ตามเป้าประสงค ์
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ผลสัมฤทธิ์ตามประเดน็ 
การพัฒนาที่ส าคัญ 

รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงาน 

ในปี 2560 
  -การบรรลุเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ ถือว่า บรรลุ
เป้าประสงค์ในระดับหนึ่ง 
แต่ยังต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นการ
ป้องกันด้านภัยธรรมชาติ 
ที่อาจจะเกิดได้ทุกเมื่อ 

  -มีโครงการสนับสนุนทั้งสิ้น 14 
โครงการ มีกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 
การก่อสร้างระบบการระบายน้ า 
คลองส่งน้ า คสล. และก่อสร้างท านบ
และก่อสร้างสระเก็บน้ า ขุดลอกล า
เหมือง เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ า 
ตลอดจนการอนุรักษ์ พัฒนา 
คูคลอง และการแก้ไขปัญหา 
หมอกควันและไฟป่า รวมทั้งการสร้าง
ศักยภาพให้แก่ชุมชนในการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
   -ผลส าฤทธิ์ในการพัฒนา มีดังนี้  
    1.ชุมชนให้ความส าคัญในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องหมอก
ควัน ทีม่ีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 
    2.ล าเหมือง แหล่งน้ าสาธารณะใน
พื้นที ่8 อ าเภอ ของจังหวดัล าพูน
ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูรวมทั้งมี
การก่อสร้างรางระบายน้ า เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ า 
รองรับภาคเกษตรกรรมและการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ 
ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ
แหล่งน้ า เพื่อการเกษตรและอุปโภค 
บริโภคของประชาชน 
 3.ความต่อเนื่องในการเฝ้าระวังในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต  
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2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ 
องค์ประกอบ การวิเคราะห์รายละเอียดสาระส าคัญ 

 1.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP) และรายได้ต่อ
ประชากร (GPP per capita) 
  

 1.ภาพรวม GPP ในอนุกรมเวลา 5 ปี มีดังนี้ 
   -ปี 2556 = 43,940 / ปี 2555 = 44,563 / ปี 2554 = 42,367 / 
 ปี 2553 = 43,527 /ปี 2552 = 45,505 

  -ภาคเกษตร : ปี 2556 = 5,145 / ปี 2555 = 6,106 /  
ปี 2554 = 6,027 / ปี 2553 = 5,700  
  -ปี 2556 การเติบโต ภาคเกษตร ติดลบ = -27.2 
 -ภาคนอกเกษตร : ปี 2556 = 38,796 / ปี 2555 = 38,457 / ป ี2554 
= 36,340 / ปี 2553 = 37,827    
 -รายได้หลักมาจากภาคนอกเกษตร สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่าสูงที่สุด 
ใน ปี 2556 = 22,115  
 -โอกาสจากการขยายตัวของสาขาการผลิตนอกภาคเกษตร ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs  
หัตถอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ที่พบว่ามีอัตราการขยายตัว  
ที่สอดรับการพัฒนา คือ 
  1) สาขาการขายส่ง การขายปลีก ที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี  
  2) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร พบว่ามีอัตราการขยายตัวตั้งแต่ปี 2552-
2556  
  3) สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม มีอัตราการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องในทุกปี  
  ส่วนสาขาอ่ืนๆ ก็มีการขยายตัวเช่นเดียวกัน  
 2.รายได้ต่อประชากร (GPP per capita)  
    -รายได้ต่อประชากร ปี 2556 = 107,305 บาท /ปี 2555 = 
108,586 บาท 
    -รายได้ต่อประชากรลดลงจากปี 2555 ร้อยละ -1.2  

 2.ข้อมูลตัวช้ีวัดในมิติ  
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน (Growth & 
Competitiveness) 
ของ สศช. 

 -ข้อมูลการพัฒนาในมิติ การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness) มีประเด็นที่ส าคัญที่สะท้อนการ
พัฒนาที่ส าคัญของจังหวัด ดังนี้ 
  1.อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ติดลบ = -8.61 
  2.อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ต่ ากว่าค่ากลางของ
ประเทศ  
  3.การพัฒนาในภาพรวมของมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยังต่ ากว่าค่ากลางของ
ประเทศ  
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   4.ประเด็นข้อเสนอแนะที่ให้จังหวัดให้ความส าคัญ คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจให้
เติบโตมากขึ้น การสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาขาเศรษฐกิจหลัก 
รวมทั้งภาคเกษตรและการท่องเที่ยว 

 3.การขยายตัวของผลิตภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
บริการ 

 - การขยายตัวของผลิตภาคเกษตรกรรม :   
   1) จากตัวเลข GPP ภาคเกษตรกรรมไม่มีการขยายตัว และการการเติบโต  
ภาคเกษตร ติดลบ = -27.2% 
   2)ภาพรวมความต้องการจากมูลค่าการส่งออกในภาพรวมของประเทศ  
ทั้งล าไยสด ล าไยอบแห้ง และล าไยบรรจุตะกร้า ยังมีทิศทางที่ดี 
   3)ผลผลิตล าไยในฤดูพบว่า ปี 2558 มีผลผลิตน้อยมากมีเพียง 149,415 ตัน 
หากเทียบกับปีที่ผ่านมาและจังหวัดอ่ืน  
  - การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม :  
    1)ตัวเลข GPP ภาคนอกเกษตร สาขาอุตสาหกรรม พบว่ามีการขยายตัว 3%  
    2)ทิศทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนในภาพรวมของประเทศและใน
ตลาดโลกในปัจจุบัน มีการชะลอตัว  
 - การขยายตัวของการท่องเที่ยวและบริการ : 
   1) GPP สาขาโรงแรมและภัตตาคาร มีการขยายตัวจากปี 2555 ร้อยละ 1.7 
   2) ตัวเลขจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด มีอัตรา
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

 4.ข้อมูลการประมวลดัชนีรวม 
(Composite Index)  
ที่เกี่ยวข้อง ของ สศช. 

จุดแข็งในการสร้างรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
1.ตัวชี้วัด รายได้จากการท่องเที่ยว มีฐานรายได้จากการท่องเที่ยวจ านวนมาก 
2.ตัวชี้วัดอัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว : อัตราการขยายตัวของรายได้ต่ า  
  

สรุปผลการวิเคราะห์ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
ในด้านเศรษฐกิจ 

   จากการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันและข้อมูลที่ผ่านมา รวมทั้งการใช้
โอกาสจากการเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
นโยบายของรัฐบาลและวิสัยทัศน์ประเทศไทย จะพบว่ามีประเด็นที่จังหวัดล าพูน 
ควรกระตุ้น ส่งเสริมผลักดันและแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
    1.การพัฒนาภาคหัตถอุตสาหกรรม OTOP และ SMEs เนื่องจากจังหวัด
ล าพูนถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าภูมิปัญญา ผ้าฝ้ายทอ ผ้าไหมยกดอก ไม้แกะสลัก 
สินค้า OTOP สร้างรายได้เข้าจังหวัดเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องเพ่ิม
ความส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาการตลาด เพ่ือสร้างรายได้ให้
ผู้ประกอบการชุมชน SMEs โดยการพัฒนารูปแบบสินค้าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ตามความต้องการของตลาด และเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดฯ ในด้าน Lanna 
Culture และศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคเหนือ (Northern Landport) และ
นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 
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    2.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จากศักยภาพและสิ่งที่จังหวัดจะต้องปรับปรุง
และน าไปสู่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มี 2 แนวทางท่ีจะน าไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนา คือ 
    -เชิงรุก การใช้โอกาสจากการตลาดทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ ที่เป็น
ที่นิยมของนักท่องเที่ยว ซึ่งต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างกิจกรรมและบริการ
ทางการท่องเที่ยว โดยใช้ศักยภาพทางการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ วิถีชีวิต การท่องเที่ยวชุมชน และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับ
กลุ่มจังหวัดฯ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์ สีสันวัฒนธรรมล้านนา และ
ททท. ในการเชื่อมโยงกิจกรรม การท่องเที่ยววิถีไทย และเมืองต้องห้ามพลาด   
    -ปรับตัว โดยมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานกิจกรรม สถานที่และบริการทาง 
การท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึน้ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน ตลาดชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระดับชุมชน รวมทั้งจะเป็นการสร้าง
โอกาสให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุในชุมชน ที่สามารถใช้ต้นทุนชีวิตในด้าน  
วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม มาสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
  3.การพัฒนาด้านการเกษตร  
    3.1ก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาตัวสินค้าท่ีส าคัญโดยเฉพาะล าไย   
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างศักยภาพในด้านการตลาด 2 รูปแบบ คือ   
     1)พัฒนาล าไยสายพันธุ์พ้ืนเมืองที่นิยมบริโภคสด โดยใช้ศักยภาพการเป็น 
แหล่งผลิตล าไยพันธุ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียง อาทิ พันธุ์สีชมพู พันธุ์เบี้ยวเขียว เพ่ือการ
จ าหน่ายสด และก าหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาเป็นล าไยในระดับพรีเม่ียม  
     2)พัฒนาคุณภาพล าไยเพื่อการแปรรูป เพ่ือสร้างมาตรฐานและราคาที่สูงขึ้น   
     3)การ Re-Branding ล าไยล าพูน และส่งเสริมการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง 
ภูมิศาสตร์    
    3.2สร้างโอกาสและพัฒนาด้านสินค้าปลอดภัย สินค้าอินทรีย์ และเศรษฐกิจ   
สีเขียว ตามกระแสการตลาดและผู้บริโภคท่ีสนใจในด้านสุขภาพมากข้ึน ส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยและข้าว และการส่งเสริมด้าน การปศุสัตว์และ
ประมง เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ของครัวเรือน   
    3.3การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร ได้แก่ 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
    3.4ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด สร้างและพัฒนามูลค่าสินค้า โดยการ
สร้างความได้เปรียบจากการเป็นฐานการผลิตด้านเกษตร และเชื่อมโยงการตลาด
ร่วมกับกลุ่มจังหวัดฯ ที่จะพัฒนาในด้านอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern 
Food Valley) ของกลุ่มจังหวัดฯ   
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   4.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ Logistics เนื่องจากจังหวัดล าพูนมีความ
เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและ Logistics ของกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
สามารถพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเพ่ือรองรับการขยายตัวของจังหวัดเชียงใหม่ 
ในอนาคต จึงจ าเป็นที่จะต้องเสนอความต้องการในพื้นที่ในด้านดังกล่าว ต่อ
กระทรวง กรมที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาพัฒนาด้านโครงข่ายการคมนาคมและ 
Logistics ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อม่ันและจูงใจในการรักษาฐานการลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด ซึ่งเป็นสาขาเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ซึ่งการ
พัฒนาดังกล่าวจะสามารถสนับสนุนและเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ในด้านศูนย์กลาง
การค้าการลงทุนภาคเหนือ (Northern Landport) และนโยบายการกระตุ้น
เศรษฐกิจและเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว GMS และ Bimstec  
รวมทั้งสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตามนโยบายของรัฐบาล 
 
  5.พัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว 
โดยเน้นการสร้างเครือข่ายของโรงงาน สถานประกอบการในพื้นที่ เพ่ือให้
ความส าคัญและการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ นอกจากนี้คือการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ
และนักลงทุน โดยการให้ความส าคัญด้านสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน  
การสาธารณสุข สถานที่พักผ่อน ระบบคมนาคมในพ้ืนที่ รวมทั้งการพัฒนาด้าน 
Logistics ข้างต้น และการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานที่รวบรวมและกระจายสินค้า 
เชื่อมโยงการขนส่งระบบรางตามนโยบายการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาล 
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2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคมและความมั่นคง 
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1.ประชากร   -มีแนวโน้มประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากข้ึน ในช่วงของอายุ 50-60 ปี  

และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ (ในปี 2558 มีร้อยละ 18.01)  
 -จ านวนประชากรเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ในจังหวัด ยังไม่หนาแน่น  
 

2.การศึกษา  -การเข้าถึงการศึกษายังไม่อยู่ในระดับท่ีไม่สูงมาก เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือน/ครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มคนในชนบท  
 

3.แรงงาน  -แรงงานส่วนใหญ่ เป็นแรงงานนอกภาคเกษตร จ านวน 179,952 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.3  เป็นแรงงานภาคเกษตร จ านวน 95,681 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.7 
 -แรงงานส่วนใหญ่เป็นอาชีพงานพ้ืนฐาน แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม (ฝ่าย
ผลิต/ฝ่ายปฏิบัติการ) หรือในระดับคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากเป็นความ
ต้องการในตลาดแรงงาน  
 -การเข้าถึงงานที่ดี มีความมั่นคง ยังมีน้อย เนื่องจากคุณสมบัติของแรงงานไม่เข้า
หลักเกณฑ์ โดยเฉพาะคุณวุฒิ สอดคล้องกับระดับการเข้าถึงการศึกษาที่ยังอยู่ใน
ระดับท่ีไม่ดีพอ 
  -ปัญหาการเลิกจ้างงาน ของแรงงานประเภทฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 
ในช่วงอายุเฉลี่ย 40 ปี จะท าให้แรงงานดังกล่าวกลับสู่ภูมิล าเนาเดิมและอาจจะ
เกิดปัญหาด้านอาชีพในระยะต่อไป  
 -แรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง แรงงานภาคการเกษตร  

4.กลุ่มผู้ด้อยโอกาส   -ผู้ด้อยโอกาสส่วนใหญ่ เป็นคนยากจน คิดเป็นร้อยละ 70.12 รองลงมาคือกลุ่ม
ผู้ติดเชื้อเอดส์ ร้อยละ 23.47 ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปในภาคเกษตรกรรม มีรายได้ไม่แน่นอน  
 

 5.ปัญหาความยากจน  -ถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองอุตสาหกรรม แต่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแรงงานและ
รับจ้าง มีรายได้จ านวนจ ากัด หากเปรียบเทียบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ท าให้
สัดส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนสูง และอัตราส่วนการออมเฉลี่ย            
ต่อรายได้ของครัวเรือนต่ า  

6.ด้านสาธารณสุข  1.สาเหตุการตายของประชากรในจังหวัดล าพูน  
   -อันดับ 1 คือ โรคมะเร็งทุกชนิด จ านวน 481 ราย คิดเป็นอัตรา 118.89 ต่อ
แสนประชากร 
   -อันดับ 2 คือโรคไตวายเรื้อรัง จ านวน 171 ราย คิดเป็นอัตรา 42.26 ต่อ
แสนประชากร 
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     -อันดับ 3  คือ โรคโลหิตเป็นพิษจากการติดเชื้อแบคทีเรีย จ านวน 158 ราย  
คิดเป็นอัตรา 39.05 ต่อแสนประชากร 
  2.สถิติการฆ่าตัวตาย ปี 2558  จังหวัดล าพูนมีรายงานการฆ่าตัวตาย 75 
ราย (16.51/แสนประชากร) และสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ  
   

 7.ความยากจน  -สืบเนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแรงงานและรับจ้าง มีรายได้จ านวนจ ากัด 
จึงท าให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องรายได้และปัญหาความยากจน มีผลกระทบ
ต่อเนื่องถึงโอกาสทางการศึกษาและโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณะ และระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ในสังคม  
  

 8.ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

 -มีสถิติความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายและเพศ จ านวน 7 คดี 
เปรียบเทียบในรอบ 1 ปี  
 -เกิดคดีฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จ านวน 23 คดี ในรอบ 1 ปี  
 -ทั้งนี้เนื่องจากความหลากหลายของสังคมที่มีแรงงานเข้ามาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็น
จ านวนมาก ส่งผลให้เกิดคดีขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณชุมชนโดยรองแหล่ง
อุตสาหกรรม 
 

 9.ข้อมูลตัวช้ีวัดในมิติ  
การพัฒนาแบบทั่วถึง 
(Inclusive Growth) ของ สศช. 

 -ร้อยละของประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่าค่ากลางของ
ประเทศ เนื่องจากมีตัวเลขรายได้ต่อประชากรสูง  
 -สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ มีการกระจายมากขึ้น เนื่องจากลักษณะงาน 
ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เป็นที่ตั้งของแหล่งงานในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  
 -ปัญหาความยากจนและความไม่มั่นคงของแรงงานท าให้โอกาสการเข้าถึง
การศึกษาไม่ดีพอ ตามตัวชี้วัดจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 
ปี รวมทั้งส่งผลกระทบถึงสัดส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนสูง และ
อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้ของครัวเรือนต่ า   
 -จ านวนครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ 
 -สถานพยาบาลยังไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง  
ท าให้ร้อยละของการรับรองคุณภาพ HA ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ  
 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
ในด้านสังคม  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสังคม 
ตามมิติการพัฒนาแบบทั่วถึง และมิติประสิทธิภาพของรัฐ ดังนี้ 
 1.ด้านการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
    -ควรมีการเตรียมระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ 
    -เตรียมความพร้อมให้แก่คนหนุ่มสาว ให้เป็นวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 
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   2.การแก้ไขปัญหายากจน ต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาฐานรากของสังคม 
ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การสร้างครัวเรือนพอเพียงตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
การพัฒนาและสร้างครัวเรือน/ชุมชนต้นแบบ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 
 3.การศึกษา เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา และสร้างทัศนคติที่ดีและการให้
ความส าคัญต่อการศึกษาของเยาวชน เพ่ือโอกาสในการเข้าถึงงานที่ดีและม่ันคง 
 
 4.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส หรือการส่งเสริม 
การประกอบอาชีพอิสระ การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือ         
ในการเข้าถึงแหล่งทุนและโอกาสต่างๆ  
 
  5.การเข้มงวดและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความ
ปลอดภัยของประชาชน  
 
 6.ด้านการสาธารณสุข จากอัตราการตายของประชากร ส่วนใหญ่เป็นโรคที่มี
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการดูแล
รักษาและการเข้าถึงระบบการรักษาของประชาชน 
 7.พัฒนาด้านบริการสาธารณะและระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ 
อาทิ ระบบประปาชุมชน ประปาบาดาล โครงสร้างพื้นฐาน ถนน ในหมู่บ้าน/
ชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  
 
 8.พัฒนากิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีและสร้างเครือข่ายสุขภาพจิตชุมชน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดปัญหาการฆ่าตัวตาย 
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องค์ประกอบ  การวิเคราะห์รายละเอียดสาระส าคัญ  
1.การบริหารจัดการแหล่งน้ า  1.แม่น้ าที่ส าคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ ากวง แม่น้ าปิง แม่น้ าทา และแม่น้ าลี้ 

   -แม่น้ าปิงและแม่น้ ากวง มีต้นน้ ามาจากจังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการน้ า
ต้นทุนและการกักเก็บน้ า ขึ้นอยู่กับกรมชลประทานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่  
   -แม่น้ าทา มีต้นน้ ามาจากอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยไหลมาบรรจบ
แม่น้ าปิงบริเวณสบทา อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน สภาพทางกายภาพของแม่น้ า 
มีความลาดชัน ท าให้อัตราการกักเก็บน้ าโดยลักษณะธรรมชาติของล าน้ ามีน้อย
มาก ในฤดูน้ าหลากกระแสน้ าจะไหลเชี่ยว ประกอบกับตลอดสายของล าน้ า           
ไม่มีอ่างกักเก็บน้ าอย่างเพียงพอ ที่จะสามารถรองรับปริมาณน้ าจากล าน้ า เพ่ือกัก
เก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง  
   -แม่น้ าลี้ มีต้นก าเนิดจากบริเวณอ าเภอทุ่งหัวช้าง ไหลผ่านอ าเภอลี้ อ าเภอ 
บ้านโฮ่ง และอ าเภอเวียงหนองล่อง บรรจบกับแม่น้ าปิงที่อ าเภอเวียงหนองล่อง 
สภาพทางกายภาพของแม่น้ า มีความลาดชันเหมือนกับแม่น้ าทา 
   -แม่น้ าทาและแม่น้ าลี้ จึงประสบปัญหาในการกักเก็บน้ า ถึงแม้ว่าจะมีฝาย
จ านวนมากในแม่น้ าทาและแม่น้ าลี้ แต่ด้วยความรุนแรงของกระแสน้ าในฤดูน้ า
หลาก ส่งผลให้ฝาย สิ่งก่อสร้าง ตลิ่งได้รับความเสียหายอยู่บ่อยครั้ง    
 2.ระบบชลประทาน  
    1)การชลประทานในพื้นที่จังหวัดล าพูนสามารถสนับสนุนช่วยเหลือพ้ืนที่
การเกษตรได้เพียงร้อยละ 55 ของพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด 
    2)โครงการอ่างเก็บน้ าชลประทานขนาดกลาง มี 9 แห่ง ความจุ 35.10 ล้าน 
ลบ.ม. ปริมาณการกักเก็บน้ าส่วนใหญ่อาศัยน้ าต้นทุนจากธรรมชาติ ท าให้บางปีมี
ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
   3)ฝายทดน้ าขนาดกลาง มีจ านวน 5 แห่ง สามารถช่วยสนับสนุนการบริหาร
จัดการการกักเก็บน้ าในล าแม่น้ าได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปริมาณน้ าท่า 
และการบริหารจัดการน้ าจากโครงการชลประทานในพ้ืนที่ต้นน้ า เนื่องจากตั้งอยู่
ในล าแมน่้ าปิงและแม่น้ ากวง  
  4)โครงการชลประทานขนาดเล็ก ที่ถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. จ านวน 82 แห่ง 
สามารถช่วยสนับสนุนน้ าให้พ้ืนที่รับประโยชน์ 104,971 ไร่ แต่ในขณะเดียวกัน
สภาพของฝาย ที่ถ่ายโอนมีความช ารุดทรุดโทรม และเกินศักยภาพของ อปท.       
ที่จะสามารถซ่อมบ ารุงและดูแลรักษา ท าให้เกิดปัญหาเมื่อมีความเสียหาย  
และไม่สามารถซ่อมแซมเพ่ือใช้ประโยชน์ได้อย่างทันที 
  5)จ านวนอ่างเก็บน้ าและฝายในโครงการชลประทาน  
     -มีจ านวนอ่างเก็บน้ า ทั้งสิ้น 48 แห่ง ปริมาณความจุ 60.228 ล้าน ลบ.ม.  
     -มีฝายทั้งสิ้น จ านวน 102 แห่ง    
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 2.ปริมาณน้ าฝน   1.ปริมาณน้ าฝน เปรียบเทียบ ปี 2554-2558  
   -ปี 2554 : วัดได้ 1,718.6 มิลลิเมตร, -ปี 2555 : วัดได้ 925.6 มิลลิเมตร 
   -ปี 2556 : วัดได้ 1,069.3 มิลลิเมตร, -ปี 2557 : วัดได้ 788 มิลลิเมตร 
   -ปี 2558 (ม.ค.-ส.ค.) : วัดได้ 725.9 มิลลิเมตร 
 2.ปริมาณน้ าฝนทั้งปีมากท่ีสุด เมื่อปี 2554 วัดได้ 1,718.6 มิลลิเมตร 
 3.ช่วงเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุด คือเดือน ก.ค.-ก.ย.  
 4.สังเกตได้ว่า ปริมาณน้ าฝนเริ่มลดน้อยลงมา เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2554  
 5.ปริมาณน้ าฝนที่ตกในพ้ืนที่น้อย อาจจะท าให้ปริมาณการเก็บน้ าของอ่างเก็บน้ า
ในพ้ืนที่มีน้อย ซึ่งควรต้องมีการจัดท าประมาณการน้ าที่จะสามารถกักเก็บในแต่ละ
ปี เปรียบเทียบกับปริมาณน้ าที่ต้องใช้ในแต่ละปี  

 3.ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง     1.สถานการณ์ปัญหาอุทกภัย :  
    -ตั้งแต่ปี 2553-2557 เกิดอุทกภัย รวม 151 ครั้ง เฉลี่ย 30 ครั้งต่อปี 
    -ปี 2553 จ านวน 32 ครั้ง,  ปี 2554 จ านวน 66 ครัง้, ปี 2555 จ านวน  
23 ครั้ง, ปี 2556 จ านวน 17 ครั้ง, ปี 2557 จ านวน 13 ครั้ง  
  2.สถานการณ์ภัยแล้ง 
    -ตั้งแต่ปี 2553-2557 เกิดภัยแล้ง รวม 98 ครั้ง เฉลี่ย 20 ครั้งต่อปี 
    -ปี 2553 จ านวน 27 ครั้ง,  ปี 2554 จ านวน 12 ครัง้, ปี 2555 จ านวน  
19 ครั้ง, ปี 2556 จ านวน 28 ครั้ง, ปี 2557 จ านวน 12 ครั้ง  
  จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ท าให้เห็นว่า ความสามารถในการจัดการ
แหล่งน้ าเพ่ือรองรับปริมาณน้ า หรือชะลอการไหลและเอ่อท่วมของน้ ายังไม่
เพียงพอ หรือจ านวนอ่างเก็บน้ าที่มีอยู่ ไม่ได้ตั้งอยู่ในเส้นทางน้ าไหลเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งจ าเป็นจะต้องพิจารณาการเพ่ิมจ านวนอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก/กลาง หรือแก้มลิง
ในพ้ืนที่ทางน้ าไหล เพื่อจะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยและสามารถช่วยส ารอง
น้ าไว้ใช้และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการพิจารณาการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
สิ่งปลูกสร้าง ฝาย พนังป้องกันตลิ่ง คลองส่งน้ า เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการรับน้ า
และระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 4.ความต้องการในการใช้น้ า    จากข้อมูล สามารถวิเคราะห์ได้ว่า สัดส่วนปริมาณความต้องการในการใช้น้ า    
   -ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ถือเป็นกลุ่มที่มีปริมาณการใช้น้ าสูงมากใน
แต่ละวัน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่การพัฒนาทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และ
ในล าดับรองลงมาคือ  
    -การใช้น้ าในภาคครัวเรือน ซึ่งต้องพิจารณาถึงสถานประกอบการหอพัก  
บ้านเช่า ที่มีปริมาณความต้องการใช้น้ าสูงเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นแหล่งพ านัก
อาศัยของประชากรภาคแรงงานที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่ ส่วนสถานประกอบการ
โรงแรม ถือว่ายังมีน้อยมาก  
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      -ความสามารถในการให้บริการสาธารณะด้านน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ของ
การประปา ยังไม่เพียงพอและยังไม่ครอบคลุมในภาพรวมของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด และ
จากข้อมูลตัวชี้วัด ของ สศช.ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงน้ าประปา ยังต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ส่งเสริมระบบประปาชุมชน หรือประปาบาดาล นอกจากนี้ จะต้องพิจารราว่า 
แหล่งน้ าดิบที่การประปาน ามาใช้ผลิตน้ าประปา ส่วนหนึ่งมาจากอ่างเก็บน้ า ที่ใช้
เพ่ือการเกษตร  
    ดังนั้น ความจ าเป็นในการบริหารจัดการแหล่งน้ าขนาดเล็ก และในความ
รับผิดชอบของกระทรวง กรมที่เก่ียวข้อง จะต้องให้ความส าคัญในการวาง
แผนการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้มีปริมาณน้ าใช้ที่ตอบสนองต่อ การอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งล้วน
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้น้ า ตลอดจนการวางแผนการบริหารจัดการแหล่ง 
กักเก็บน้ า เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ 
 

  5.พ้ืนที่ป่า      1.สถิติจ านวนพื้นที่ป่า ปี 2547-2556 จังหวัดล าพูน ในปี 2556 มีพื้นท่ี
ป่าไม้ จ านวน 1,547,032.63 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 55.27 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
   -ปี 2547 มี 1,628,737.50 ไร่ ร้อยละ 57.84 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
   -ปี 2551 มี 1,610,280.21 ไร่ ร้อยละ 57.18 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
   -ปี 2556 มี 1,547,032.63 ไร่ ร้อยละ 55.27 ไร่  
 2.หากเปรียบเทียบปริมาณพ้ืนที่ป่าที่ลดลงในระหว่างช่วงปีดังกล่าว มีข้อมูล ดังนี้  
    -ปี 2551 : พ้ืนที่ป่าไม้ ลดลงจากปี 2547 จ านวน 18,457,.29 ไร่  
                  คิดเป็นร้อยละ -1.13  
   -ปี 2556 : พ้ืนที่ป่าไม้ ลดลงจากปี 2551 จ านวน 63,247.58 ไร่  
                  คิดเป็นร้อยละ -3.92 
   -ปี 2556 : พ้ืนที่ป่าไม้ ลดลงจากปี 2547 จ านวน 81,704.87 ไร ่ 
                 คิดเป็นร้อยละ -5 
   -ในระยะเวลา 10 ปี พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดล าพูน ลดลง ร้อยละ 5 
(2547-2556) 
 

 6.สถานการณ์ไฟป่าและ 
หมอกควัน  

   สภาพปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีจังหวัดล าพูน ในปี 2558 สถานการณ ์
หมอกควันและไฟป่า มีดังนี้ 
   1.ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน  
๒๕๕8 จ านวนวันที่มีค่า PM10 เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด จ านวน 8 วัน  
ซึ่งลดลงจากปี 2557 ที่มีจ านวนวันที่มีค่า PM10 เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด 
จ านวน 10 วัน หรือลดลงร้อยละ 20 (ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัม 
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  ต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงสุดวัดได้ 215 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558  
    2.จ านวนจุดความร้อน (Hot spot) สะสมในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน มีจ านวน 
346 จุด สามารถแยกตามพ้ืนที่ได้ ดังนี้ 
       - พ้ืนที่ป่าอนุรักษ ์ จ านวน 181 จุด คิดเป็นร้อยละ 52.31  
       - พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 126 จุด คิดเป็นร้อยละ 36.42 
       - พ้ืนที่เกษตรนอกป่า  จ านวน   39 จุด คิดเป็นร้อยละ 11.27  
    3.การปฏิบัติการดับไฟป่าของหน่วยงานสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชที่มีจ านวนครั้งการเกิดไฟป่า จ านวน 297 ครั้ง สาเหตุส าคัญ 
ที่ก่อให้เกิดไฟป่า คือ  
 - การหาของป่า  จ านวน 231 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 77.77  
 - การเผาไร่  จ านวน  39 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.13 

7.การพัฒนาแหล่งน้ าเสื่อมโทรม   ปัญหาแหล่งน้ าเสื่อมโทรมในพื้นที่จังหวัดล าพูน ที่ส าคัญมี 2 ประเด็น คือ 
  1.ปัญหาการตื้นเขินและน้ ากัดเซาะตลิ่ง แนวทางการแก้ไขและพัฒนา โดยการ
ฟ้ืนฟูการขุดลอก ก าจัดสิ่งปฏิกูล วัชพืชและการสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะ 
  2.ปัญหาวัชพืช ผักตบชวาในแหล่งน้ า ซึ่งต้องมีการเฝ้าระวังดูแลอย่างต่อเนื่อง 
และบางล าน้ าต้องบูรณาการทั้งระบบหรือตลอดล าน้ า ดังนั้นนอกจากการ 
บูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จังหวัดจ าเป็นต้อง
มีเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่สามารถเก็บกวาดวัชพืช สิ่งปฏิกูล ผักตบชวา ในพื้นที่ที่เกิด
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย การด าเนินงานดังกล่าว 
จะต้องบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งด้าน คน เครื่องมืออุปกรณ์ 
เครื่องจักร และงบประมาณ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  

7.ข้อมูลตัวชี้วัดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Growth) ของ สศช.  

  จากข้อมูลตัวชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth) ของ สศช. 
ในด้านของพ้ืนที่ป่า พบว่า จังหวัดล าพูนมีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ลดลง 
ร้อยละ -3.93 ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ  
 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

    1.ด้านการบริหารจัดการน้ า 
       -การให้ความส าคัญในวางแผนการบริหารจัดการน้ า ในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว  
        1)ในระยะสั้น ความจ าเป็นในการบริหารจัดการแหล่งน้ าขนาดเล็ก ให้มี
ประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที อาทิ การปรับปรุง ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คลองส่งน้ า ล าเหมือง การซ่อมแซมฝาย การขุดลอกอ่างเก็บน้ า เพ่ือให้มี
สภาพที่มีความพร้อม การขุดบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้า  
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       2)ในระยะกลาง เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือภาค
เกษตร อุตสาหกรรม การเตรียมการรองรับการขยายตัวของชุมชน อาทิ การขุด
สระเก็บน้ า การก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ให้เพียงพอและสามารถกักเก็บน้ าในฤดูน้ า
หลาก เพ่ือเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง และจะสนับสนุนการแก้ไปปัญหาภัยแล้งและ 
อุกทกภัย 
        3)ระยะยาว ซึ่งเป็นการศึกษาและการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงาน กรม 
ที่เก่ียวข้องในการศึกษาและวางแผนการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ิมเติม ทั้งขนาด
กลางและขนาดใหญ่ เพ่ือลดปัญหาการแก่งแย่งทรัพยากรและน าไปสู่การบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน  
 
     2.ด้านการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
      จ าเป็นต้องเริ่มต้นการจัดการระบบฐานข้อมูล สภาพ จ านวนของพ้ืนที่ป่าทุก
ประเภทในพ้ืนที่ เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ และก าหนดแนวทาง การจัดล าดับ
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู ดังนี้ 
      1)การจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ 
      2)การก าหนดพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงและบูรณาการการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
ได้ทันที โดยไม่ยุ่งยากในกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายของประเภทป่า  
      3)การก าหนดแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
   -ด้านการใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันการบุกรุกท าลายป่าไม้ และการ
ป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติ และการรณรงค์ปลุกจิตส านึก
ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน    
   -ประเภทที่ใช้การมีส่วนร่วม การ CSR ของผู้ประกอบการ โรงงานต่างๆ โดยไม่
ใช้งบประมาณ  
 -ประเภทที่ต้องใช้งบประมาณ ค่าแรง พันธุ์ไม้ (ทั้งการขอสนับสนุนจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง/การจัดซื้อเพ่ิมเติมในชนิดประเภทที่เหมาะสมต่อสภาพป่า) 
  -ประเภทการสร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าอย่างยั่งยืน อาทิ การสร้างฝายต้นน้ าล าธาร  
      4)การส่งเสริมและพัฒนาในด้านพลังงานทดแทน เพื่อลดมลภาวะในอากาศ
และต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนในการผลิตด้านต่างๆ ถึงแม้ว่าในด้านนี้จะเน้น
การใช้นวัตกรรม เช่น โซล่าร์เซล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสะอาด หรือ Green 
Process ซึ่งจ าเป็นจะต้องเริ่มต้นในการวางแผนและการส่งเสริม โดยเริ่มจากสิ่งที่
สามารถด าเนินการได้ ต้นทุนไม่สูงมากและเน้นในกลุ่มท่ีสามารถบริหารจัดการได้ 
หรือกลุ่มที่มีความพร้อมในการลงทุน  
 

 
 
 



86 
 

 
องค์ประกอบ  การวิเคราะห์รายละเอียดสาระส าคัญ  

          5)การส่งเสริมชักจูงผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้ความส าคัญกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การคืนประโยชน์ให้แก่สังคม รวมทั้งการ
ก าหนดพ้ืนที่และแนวทางการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะใน
เขตเมืองเก่าล าพูน และการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาให้เป็นเมืองอนุรักษ์ หลังจาก
ที่มีการย้ายศูนย์ราชการจังหวัดล าพูนแห่งใหม่ ในระยะ 3 ปีข้างหน้า 
 
  2.ด้านการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
      จ าเป็นต้องเริ่มต้นการจัดการระบบฐานข้อมูล สภาพ จ านวนของพ้ืนที่ป่าทุก
ประเภทในพ้ืนที่ เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ และก าหนดแนวทาง การจัดล าดับ
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู ดังนี้ 
      1)การจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ 
      2)การก าหนดพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงและบูรณาการการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
ได้ทันที โดยไม่ยุ่งยากในกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายของประเภทป่า  
      3)การก าหนดแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
   -ด้านการใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันการบุกรุกท าลายป่าไม้ และการ
ป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติ และการรณรงค์ปลุกจิตส านึก
ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน    
   -ประเภทที่ใช้การมีส่วนร่วม การ CSR ของผู้ประกอบการ โรงงานต่างๆ โดยไม่
ใช้งบประมาณ  
 -ประเภทที่ต้องใช้งบประมาณ ค่าแรง พันธุ์ไม้ (ทั้งการขอสนับสนุนจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง/การจัดซื้อเพ่ิมเติมในชนิดประเภทที่เหมาะสมต่อสภาพป่า) 
  -ประเภทการสร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าอย่างยั่งยืน อาทิ การสร้างฝายต้นน้ าล าธาร  
      4)การส่งเสริมและพัฒนาในด้านพลังงานทดแทน เพื่อลดมลภาวะในอากาศ
และต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนในการผลิตด้านต่างๆ ถึงแม้ว่าในด้านนี้จะเน้น
การใช้นวัตกรรม เช่น โซล่าร์เซล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสะอาด หรือ Green 
Process ซึ่งจ าเป็นจะต้องเริ่มต้นในการวางแผนและการส่งเสริม โดยเริ่มจากสิ่งที่
สามารถด าเนินการได้ ต้นทุนไม่สูงมากและเน้นในกลุ่มท่ีสามารถบริหารจัดการได้ 
หรือกลุ่มที่มีความพร้อมในการลงทุน 
      5)การส่งเสริมชักจูงผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้ความส าคัญกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การคืนประโยชน์ให้แก่สังคม รวมทั้งการ
ก าหนดพ้ืนที่และแนวทางการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะใน
เขตเมืองเก่าล าพูน และการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาให้เป็นเมืองอนุรักษ์ หลังจาก
ที่มีการย้ายศูนย์ราชการจังหวัดล าพูนแห่งใหม่ ในระยะ 3 ปีข้างหน้า 
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      3.ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  
        ถือเป็นวาระที่ส าคัญในระดับกลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัดที่จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและเชื่อมโยงกิจกรรมซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ต่างกลุ่มจังหวัดต่าง
คนต่างท า  
          สว่นในระดับจังหวัด จ าเป็นจะต้องมีการควบคุมระดับปัญหาในพื้นที่ให้ได้ 
โดยเฉพาะมาตรการที่ตอบสนองต่อตัวชี้วัดการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การเข้าถึงปัญหาของจุดเสี่ยงที่เกิดปัญหาอย่างซ้ าซาก 
รวมทั้งการใช้นวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ   
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2.4 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  

 -กระบวนการรวบรวมปัญหาแความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (Area Base)  
  การรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ จังหวัดล าพูนมอบหมายให้ทุกอ าเภอ
ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โดยให้นายอ าเภอทุกอ าเภอเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  -การประชุมชี้แจงประเด็นที่ส าคัญและแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) 
ฉบับบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) และกรอบเวลาในการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  1.การทบทวนแผนหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นการด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้
เวทีทบทวนแผนหมู่บ้าน/ชุมชน และการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ ประจ าปี 2560 โดยใช้ฐานข้อมูลจากสภาพปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่  และการพิจารณาจัดท าล าดับความส าคัญของประเด็นความต้องการในระดับพ้ืนที่                             
และการพิจารณาว่า ลักษณะปัญหาความต้องการ หรือกิจกรรมใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ                  
เพ่ือพิจารณาน าเสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอ าเภอและจังหวัด ส าหรับ
และการรวบรวมประเด็นปัญหาความต้องการบรรจุในแผนพัฒนาอ าเภอ เพ่ือรายงานให้จังหวัดทราบ 

 -การรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
  -การน าเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ โดยการจัดการประชุมเพ่ือรับฟัง
ปัญหา โดยให้ทุกอ าเภอเป็นผู้น าเสนอปัญหา และให้กลุ่มภารกิจ (Cluster) ทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านความมั่นคง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง                        
เพ่ือบูรณาการจัดท าแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองต่อกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรราการ (ก.บ.จ.)  
  -การก าหนดแนวทางการแก้ไขและพัฒนาปัญหาความต้องการของประชาชนพ้ืนที่ เป็นการพิจารณา
ของ ก.บ.จ. ว่าประเด็นใดควรน ามาพิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือใช้งบประมาณจากแหล่งงบประมาณใด 
ได้แก่ งบพัฒนาจังหวัดและเสนอขอจากกระทรวง กรมที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท า
รายละเอียด   

 -สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
 

ที ่ ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย 
1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน : ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการให้

มีการพัฒนาเพ่ือให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนี้ 
1. การแก้ไขปัญหาน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค โดยการเจาะบ่อบาดาล 
และพัฒนาและซ่อมแซมประปาชุมชน และประปาขนาดใหญ่  
2. ซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอ จังหวัด และถนน
ภายในชุมชน ระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการสัญจร 

ประชาชนในพื้นท่ี 8 อ าเภอ 
/ประชาชนในกลุ่มจังหวัด / 
ผู้ที่สัญจรไปมา 
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ที ่ ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย 
 3.การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมระหว่างจังหวัด เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินและเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัด อาทิ  
  -การขยายถนน สาย อ.เถิน จ.ล าปาง –อ.ลี้ –จ.ล าพูน เพ่ือเป็นโครงข่ายการ
เชื่อมโยงและลดต้นทุนการขนส่ง ระหว่างเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง  
  -การก่อสร้างสะพาน Overpass ข้ามแยกที่ส าคัญบนถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเข 11 เพ่ือลดอุบัติเหตุการจราจร  
 -การก่อสร้างและขยายถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดล าพูนและเชียงใหม่               
เพ่ือเป็นโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด รวมทั้งสามารถลด
ปริมาณการจราจรและเป็นถนนวงแหวนสายใหญ่รองรับการจราจรจากจังหวัด
เชียงใหม่  
 

 

2 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร :  เนื่องจากการเกษตรกรรมยังถือเป็น
อาชีพหลักของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน จึงมีความต้องการในการพัฒนา
แหล่งน้ า ดังนี้ 
1)การก่อสร้างรางระบายน้ า พัฒนาเหมืองฝาย ล าคลองส่งน้ า สระเก็บน้ าขนาดเล็ก 
2)การปรับปรุงซ่อมแซมระบบชลประทาน ในความรับผิดชอบของกรม
ชลประทาน  
 

ประชาชนและเกษตรกร 
ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ 

3 ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมอาชีพ : 
 -ความต้องการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เนื่องจากในพ้ืนที่มี
ประชากรวัยแรงงานจ านวนมากที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้เด็กก่อน
วัยเรียนเป็นภาระในการเลี้ยงดูและการดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 -การพัฒนาสุขภาพจิตและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือให้มีกิจกรรมและอาชีพเสริมและ
สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งทุน 
 

เ ด็ ก ก่ อ น วั ย เ รี ย น  / 
ประชาชน /ผู้ สู งอายุ / 
ผู้ด้อยโอกาส 

4 ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน :  
 เนื่องจากการแข่งขันทางการตลาดของสินค้า OTOP มีสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะ
การสร้างมาตรฐานและการใช้นวัตกรรมมาพัฒนา เอให้เป็นสินค้าสร้างสรรค์ 
โดยยึดอัตลักษณ์ของชุมชน และการจัดการทางการตาด จึงเป็นความต้องการ
ของกลุ่มผู้ผลิตและประกอบการสินค้า OTOP ทั้งในระดับชุมชน SMEs มีความ
ต้องการให้พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าที่สร้างสรรค์ / Creative และ
การตลาดที่เชื่อมโยงกับการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตและ
การตลาด เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ รวมทั้งประชาชน
ผู้สูงอายุในที่ยึดอาชีพเสริมในการผลิตสินค้าชุมชน  
 

ก ลุ่ ม ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
OTOP สินค้าชุมชน 
SMEs / ประชาชน /กลุ่ม
ผู้สูงอายุ 
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ที ่ ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย 
5   ด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร : เกษตรกรในพ้ืนที่มีความ

ต้องการในการพัฒนาในด้านคุณภาพสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ คือ ล าไย 
และพัฒนาสินค้ า พืชผั กปลอดภั ย  ทั้ ง ในด้ านการพัฒนาคุณภาพ                    
การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอ านาจการต่อรองทางการตลาด การส่งเสริม
การตลาด และการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพ่ือลดต้นทุนในครัวเรือนและ
การจ าหน่ายในชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนอาชีพเสริมในช่วงที่ว่างเว้นในฤดู
การผลิต เช่น การปลูกหญ้าแพงโกล่า เพ่ือพัฒนาเป็นอาชีพ เนื่องจากมี
ความต้องการทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
เพ่ือสร้างรายได้เสริม ที่ส าคัญคือการพัฒนาการตลาด สร้างมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้าเกษตร 
  

กลุ่มเกษตรกรและประชาชน
ในพ้ืนที่ 

6   ด้านการท่องเที่ยว : ต้องการให้มีการยกระดับมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
  -การท่องเที่ยวชุมชน ต้องการให้มีการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
ชุมชน เพ่ือพัฒนาด้าน Homestay และต่อยอดไปสู่การพ านักอาศัยระยะ
ยาว เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน 
  -การพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน อาทิ หมู่บ้านหัตถกรรม
เพ่ือการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
  -การเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ให้มีประสิทธิภาพ  
 

 ประชาชนในพ้ืนที่  /กลุ่ ม
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ ผู้
ให้บริ การการท่อง เที่ ยว /
องค์กรและสมาคมด้านการ
ท่องเที่ยว 
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2.5 การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ  
      โดยใช้ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
  การวิเคราะห์ประเด็นการพิจารณาโดยการน าข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนา 4 มิติ ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาพิจารณา เพ่ือประกอบการน าข้อมูลระดับการพัฒนามา
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  การน าข้อมูลตัวมิติการพัฒนา 4 มิติ การพิจารณานั้น จังหวัดได้แยกมิติในการด าเนินการเป็น 2 
ประเด็น ดังนี้ 
  1)พิจารณาว่าตัวชี้วัดใด ที่สามารถบูรณาการโดยการบูรณาการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ที่จะสามารถสนับสนุนให้การพัฒนาในตัวชี้วัดดังกล่าวบรรลุผล 
  2)พิจารณาว่าตัวชี้วัดใดจะต้องด าเนินการโดยส่วนราชการ/หน่วยงาน (Function) ในลักษณะงาน
ในหน้าที่โดยตรง แต่จะใช้การเชื่อมโยงแนวทางการยุทธศาสตร์จังหวัดไปสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว  
 

มิติการพัฒนา ผลคะแนนตามตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงาน 
การเติบโตทางเศรษฐกิจและ 
การเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน (Growth & 
Competitiveness) 
 

  -ข้อมูลการพัฒนาในมิติ การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness) มีประเด็นที่ส าคัญที่สะท้อนการ
พัฒนาที่ส าคัญของจังหวัด ดังนี้ 
  1.อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ติดลบ = -8.61 
  2.อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ต่ ากว่าค่ากลางของ
ประเทศ  
  3.การพัฒนาในภาพรวมของมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยังต่ ากว่าค่ากลาง
ของประเทศ 
   4.ประเด็นข้อเสนอแนะที่ให้จังหวัดให้ความส าคัญ คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้เติบโตมากขึ้น การสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาขาเศรษฐกิจ
หลัก รวมทั้งภาคเกษตรและการท่องเที่ยว    
   -สรุปการวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนาของจังหวัด 
    1.การพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคอุตสาหกรรม ที่ สศช.เห็นว่าเป็นสาขา
เศรษฐกิจหลัก  
       -ได้พิจารณาในประเด็นของข้อเท็จจริงว่า การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
การขับเคลื่อนและพัฒนาถือว่าเป็น ความส าเร็จในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
ดังกล่าว เป็นปัจจัยภายนอก ที่จังหวัดจะสามารถสนับสนุนการด าเนินงานได้ใน
บางส่วน ในฐานะพ้ืนที่ตั้ง เพราะปัจจัยแห่งความส าเร็จประกอบด้ วยการ
พิจารณาทิศทางของเศรษฐกิจในระดับโลกและประเทศ ที่จะสามารถกระตุ้นให้
เกิดการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกที่มีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
ล าพูน รวมทั้งการสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่ ในกรณีของการ
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ได้เต็มมาหลายปีแล้ว   
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   รัฐบาลได้ให้แนวทางว่าการลงทุนควรเป็นการด าเนินงานโดยภาคเอกชน             
ซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมการลงทุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ส่วนนอกพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม จะต้องส่งเสริมโดย BOI หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
  -จังหวัดล าพูนมีหน้าที่ในการวางยุทธศาสตร์สนับสนุนการลงทุนในพ้ืนที่ อาทิ 
การเตรียมการด้านการผัง เมือง การพัฒนาโครงสร้ าง พ้ืนฐานรองรับ
ภาคอุตสาหกรรม การสนับสนุนให้มีบรรยากาศที่น่าสนใจต่อการลงทุน 
ประกอบกับการท าข้อเสนอเพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และ 
Logistics ให้มีความพร้อม โดยการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  -ปัจจัยภายในโดยตรง ที่จังหวัดจะต้องเร่งรัดให้เกิดพัฒนาด้านคุณภาพและ
การตลาดการค้าการลงทุน คือ ภาคเกษตรกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
OTOP SMEs และการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้ 
   1.การพัฒนาภาคหัตถอุตสาหกรรม OTOP และ SMEs เน้นการพัฒนาและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าที่โดดเด่นและมีศักยภาพของจังหวัด คือ ผ้าฝ้ายทอ               
ผ้าไหมยกดอก ไม้แกะสลัก สินค้า OTOP จ าเป็นต้องเพ่ิมความส าคัญในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาการตลาด เพ่ือสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชน 
SMEs โดยการพัฒนารูปแบบสินค้าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามความต้องการของ
ตลาด และเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดฯ ในด้าน Lanna Culture และศูนย์กลาง
การค้าการลงทุนภาคเหนือ (Northern Landport) และนโยบายการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล   
  2.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จากศักยภาพและสิ่งที่จังหวัดจะต้องปรับปรุง
และน าไปสู่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ได้ก าหนดแนวทางในการสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยว โดยการพัฒนามาตรฐานกิจกรรม สถานที่
และบริการทางการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว และการส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชน ตลาดชุมชน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในระดับชุมชน รวมทั้ง
จะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุในชุมชน ที่สามารถใช้ต้นทุน
ชีวิตในด้าน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แนวทางที่จะ
น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและการใช้โอกาสจากการตลาดทางการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ จากจุดแข็งตามตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด ซึ่งมีรายได้จากการท่องเที่ยวจ านวนมาก เนื่องจากที่เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างกิจกรรมและบริการทาง                   
การท่องเที่ยว โดยใช้ศักยภาพทางการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ               
วิถีชีวิต การท่องเที่ยวชุมชน และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับกลุ่มจังหวัด
ฯ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์ สีสันวัฒนธรรมล้านนา และททท.                    
ในการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีไทย และเมืองต้องห้ามพลาด   
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     3.การพัฒนาด้านการเกษตร  
    3.1ก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาตัวสินค้าท่ีส าคัญโดยเฉพาะล าไย   
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างศักยภาพในด้านการตลาด 2 รูปแบบ 
คือ   
     1)พัฒนาล าไยสายพันธุ์พ้ืนเมืองที่นิยมบริโภคสด โดยใช้ศักยภาพการเป็น 
แหล่งผลิตล าไยพันธุ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียง อาทิ พันธุ์สีชมพู พันธุ์เบี้ยวเขียว  
เพ่ือการจ าหน่ายสด และก าหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาเป็นล าไยในระดับพรีเมี่ยม 
และการ Re-Branding ล าไยล าพูน และส่งเสริมการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง 
ภูมิศาสตร์    
     2)พัฒนาคุณภาพล าไยเพื่อการแปรรูป เพ่ือสร้างมาตรฐานและราคาที่สูงขึ้น   
    3.2สร้างโอกาสและพัฒนาด้านสินค้าปลอดภัย สินค้าอินทรีย์ และเศรษฐกิจ   
สีเขียว ตามกระแสการตลาดและผู้บริโภคท่ีสนใจในด้านสุขภาพมากข้ึน ส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยและข้าว และการส่งเสริมด้าน การปศุสัตว์และ
ประมง เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ของครัวเรือน   
    3.3การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร ได้แก่ 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
    3.4ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด สร้างและพัฒนามูลค่าสินค้า โดยการ
สร้างความได้เปรียบจากการเป็นฐานการผลิตด้านเกษตร และเชื่อมโยง
การตลาดร่วมกับกลุ่มจังหวัดฯ ที่จะพัฒนาในด้านอุทยานอาหารภาคเหนือ 
(Northern Food Valley) ของกลุ่มจังหวัดฯ   
      4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ Logistics เนื่องจากจังหวัดล าพูนมี
ความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและ Logistics ของกลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งสามารถพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเพ่ือรองรับการขยายตัวของจังหวัด
เชียงใหม่ ในอนาคต จึงจ าเป็นต้องเสนอความต้องการในพ้ืนที่ในด้านดังกล่าว 
ต่อกระทรวง กรมที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาพัฒนาด้านโครงข่ายการคมนาคม
และ Logistics ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและจูงใจในการรักษาฐาน
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด ซึ่งเป็นสาขาเศรษฐกิจหลักของจังหวัด 
ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะสามารถสนับสนุนและเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ในด้าน
ศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคเหนือ (Northern Landport) และนโยบายการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว GMS และ 
Bimstec  รวมทั้งสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
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การพัฒนาแบบทั่วถึง 
 (Inclusive Growth) 

  1.ตามข้อมูลในมิติการพัฒนาดังกล่าวพบว่า  
  -ร้อยละของประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่าค่ากลาง
ของประเทศ เนื่องจากมีตัวเลขรายได้ต่อประชากรสูง  
 -สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ มีการกระจายมากขึ้น เนื่องจากลักษณะงาน 
ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เป็นที่ตั้งของแหล่งงานในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  
 -ปัญหาความยากจนและความไม่มั่นคงของแรงงานท าให้โอกาสการเข้าถึง
การศึกษาไม่ดีพอ ตามตัวชี้วัดจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-
59 ปี รวมทั้งส่งผลกระทบถึงสัดส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนสูง 
และอัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้ของครัวเรือนต่ า   
  2.แนวทางการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดของจังหวัด โดยการขับเคลื่อนตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและความมั่นคง 
     -การแก้ไขปัญหายากจน ต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาฐานรากของสังคม 
ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การสร้างครัวเรือนพอเพียง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้แก่
ครัวเรือนการพัฒนาและสร้างครัวเรือน/ชุมชนต้นแบบ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
ฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส หรือการส่งเสริม การประกอบอาชีพอิสระ            
การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือในการเข้าถึงแห ล่งทุน                          
และโอกาสต่างๆ 
    -การศึกษา เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา และสร้างทัศนคติที่ดีและ                    
การให้ความส าคัญต่อการศึกษาของเยาวชน เพ่ือโอกาสในการเข้าถึงงานที่ดีและ
มั่นคง 
   -พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ ได้แก่ ระบบประปาชุมชน ประปาบาดาล โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ถนน ในหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
เนื่องจากเกินศักยภาพของ อปท. และการสนับสนุนจาก Function ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับมีจ านวนประชากรแฝงที่เข้ามาท างาน                
ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก 

 เศรษฐกิจสีเขียว  
(Green Growth)  
 

   -จากข้อมูลตัวชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth) ของ 
สศช. ในด้านของพ้ืนที่ป่า พบว่า จังหวัดล าพูนมีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 
ลดลง ร้อยละ -3.93 ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ  
  -แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศดังกล่าว มีดังนี้ 
      1)การจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ 
      2)การก าหนดพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงและบูรณาการการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูได้ทันที โดยไม่ยุ่งยากในกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายของประเภทป่า  
      3)การก าหนดแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
  -ด้านการใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันการบุกรุกท าลายป่าไม้ และ  
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  การป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติ และการรณรงค์ปลุก
จิตส านึกให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน    
   -ประเภทที่ใช้การมีส่วนร่วม การ CSR ของผู้ประกอบการ โรงงานต่างๆ โดย
ไม่ใช้งบประมาณ  
 -ประเภทที่ต้องใช้งบประมาณ ค่าแรง พันธุ์ไม้ (ทั้งการขอสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/การจัดซื้อเพ่ิมเติมในชนิดประเภทที่เหมาะสมต่อสภาพ
ป่า) 
  -ประเภทการสร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าอย่างยั่งยืน อาทิ การสร้างฝายต้นน้ า 
ล าธาร  
   ส าหรับตัวชีว้ัดที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ คือ 
   1.ปริมาณขยะในจังหวัด เนื่องจากชุมชนและประชากรยังไม่มีความหนาแน่น
มาก แต่จังหวัดได้เน้นย้ าในด้านการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนและ อปท. เป็น
เจ้าภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกสถานที่และการ
เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาล ร่วมกับ
ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้อมล้อม  
  2.สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนและภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือน รวมทั้ง
ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมที่สูงกว่าค่ากลางของประเทศ 
จะต้องเข้มงวดมาตรการประหยัดพลังงานโดยขยายผลไปในภาคธุรกิจและ
ภาคเอกชนมากข้ึน เนื่องจากพ้ืนที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม 925 แห่ง 
และบริเวณโดยรอบจะเป็นแหล่งชุมชน มีหอพักบ้านเช่าเป็นจ านวนมาก ท าให้มี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและพลังงานสูง 

ประสิทธิภาพของภาครัฐ    1.จากข้อมูลตัวชี้วัดในมิติดังกล่าวพบว่า  
      -จ านวนครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ 
      -สถานพยาบาลยังไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึง ท าให้ร้อยละของการรับรองคุณภาพ HA ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ 
   2.แนวทางการพัฒนาและการสนับสนุนของจังหวัด มีดังนี้ 
      -ให้การสนับสนุนส่งเสริมการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภคและการ
ปรับปรุงระบบประปา เนื่องจาก อปท. หลายแห่งมีรายได้น้อย และไม่สามารถ
เร่งรัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งการสนับสนุนจาก
ส่วนกลางยังไม่ทั่วถึง  
      -ด้านสถานพยาบาล นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่ให้เข้าถึงระบบริการของรัฐแล้ว ยังถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อีกด้วย ที่ผ่านมาจังหวัดได้จัดท า
โครงการสนับสนุนการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
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2.6 การทบทวนสภาพแวดล้อม (SWOT) 
 

จุดแข็ง (S) 
 

จุดอ่อน (W) 
 

1. มีทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือ
ต่อการสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจ 
 2. เป็นฐานการผลิตล าไยที่มีชื่อเสียง และพืชผักสินค้า
เกษตรปลอดภัย 
 3. เป็นฐานการลงทุนภาคอุตสาหกรรม  
 4. มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และ
ธรรมชาติ 
 5. ท าเลที่ตั้งเหมาะแก่การค้าและการลงทุน และรองรับ
การขยายตัวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 

1.การบริหารจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
2.ขาดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างชุมชน 
3.ขาดการวางแผนบริหารจัดการแรงงานภาคเกษตร 
4.ขาดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูล าไยพันธุ์พ้ืนเมือง (Rebranding) 
เพ่ือสร้างความแตกต่าง 
4.ขาดการสนับสนุนและพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม
และ Logistics ไม่มีแหล่งรวมและกระจายสินค้า 
5.ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรน้ า 
6.การเข้าถึงเทคโนโลยีเพ่ือน ามาช่วยสร้างมาตรฐานทาง
การตลาดให้แก่สินค้าภาคเกษตรกรรมและหัตถ
อุตสาหกรรม 
 

 

โอกาส (O) 
 

 

อุปสรรค (T) 

1.รัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาระดับพ้ืนที่  
และการกระจายการค้า การลงทุนสู่ภูมิภาค 
2.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สามารถสนับสนุน
และเชื่อมโยงการพัฒนาและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3.โอกาสจากการพัฒนาเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 
 และการผลักดันให้กลุ่มจังหวัดฯ เป็นศูนย์กลางการ
เชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกลุ่ม 
GMS BIMSTEC 
 4.ความนิยมในด้านอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
 5.กระแสความต้องการในเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม  
วิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 

1.สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจของนักลงทุนนักท่องเที่ยว และผู้บริโภค 
2.ผลกระทบจากมาตรการทางการค้า และการแทรกแซง
ทางการตลาด 
3.ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ   
4.ข้อจ ากัดและความยุ่งยากซับซ้อนของระเบียบกฎหมาย
ที่ไม่เอ้ือต่อการลงทุน 
 
 

 
 
 

 



97 
 

 
แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 
   (พ.ศ.2557 - 2560) 

   ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) 
 

  การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) 
ได้ด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่ก าหนด รวมทั้งการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2551  
  ในการทบทวนได้พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากระยะเวลาของแผนพัฒนาฉบับปัจจุบัน จะสิ้นสุดลงในปี 
พ.ศ.2560 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดล าพูนแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ล าพูน) จึงได้เห็นชอบในการใช้ยุทธศาสตร์
เดิม (วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์เดิม)  แต่ได้มีการพิจารณาล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
สถานการณ์แวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
  ผลการทบทวนแผนพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี 
พ.ศ.2560) มีดังนี ้
 
   
-วิสัยทัศน์  

“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” 
 

ค านิยาม  
เมืองแห่งความสุข หมายถึง ประชาชนในจังหวัดล าพูนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านร่างกาย คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล 
2. ด้านจิตใจ คือ การรับรู้สภาพจิตใจของตนเอง 
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอ่ืน 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต 

 
-พันธกิจ มี 4 ด้าน ดังนี้ 
 

1.ด้านสังคมและความม่ังคง : พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งดุลยภาพ สุข สงบ เข้มแข็ง เชื่อมโยงฐานความรู้ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม 

 
2.ด้านเศรษฐกิจ: ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สู่เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า และบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อวิถีชีวิต 
และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 
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3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม : อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
แนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

4.ด้านบริหารจัดการ: พัฒนาระบบบริหารจัดการ สมรรถนะบุคลากรของจังหวัดให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ 
เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือเกิด               
ความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง 

 
-เป้าประสงคร์วม 

พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนา 
เชื่อมโยงในทุกมิติ เพ่ือน าไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและความสุข 

-ประเด็นยุทธศาสตร ์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์เรียงตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :    
การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน  สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :   
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :    
การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5:  

อนุรักษ ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าแบบบรูณาการ  
 
จุดเน้นทางยุทธศาสตร ์หรือ ต าแหน่งในการพัฒนา (Strategic Positioning)  

1.แหล่งผลิตสินค้าภูมิปัญญาสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ฐานการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2.เมืองเกษตร (เมืองล าไย) 
3.แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

หมายเหตุ จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ จุดเน้นที่ 1 ได้เพ่ิมเติม “แหล่งผลิตสินค้าภูมิปัญญาสร้างสรรค์” เนื่องจาก 
เป็นจุดแข็งของจังหวัด และปรับเพ่ิมตามสถานการณ์ เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม จึงจ าเป็นต้อง
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในระดับชุมชน OTOP SMEs สินค้า Lamphun Brand เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเป็นเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และทันต่อการแข่งขันทางการตลาด 
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-ประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

    และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 
เป้าประสงค์ : สร้างมูลค่าที่เพ่ิมของสินค้าภูมิปัญญาสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด :  
1.ความส าเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถ มาตรฐานและการตลาดของผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

1.1 ความส าเร็จในการจัดท าหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี 
ด้านหัตถอุตสาหกรรมในสถานศึกษาท้องถิ่นในปี 2560 จ านวน 50 แห่ง 

1.2 ความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่เชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ 25 ผลิตภัณฑ์ 
1.3 จ านวนผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนารูปแบบเพ่ือพัฒนาสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพ่ิมขึ้น

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๗๐ 
1.4 จ านวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด จ านวน 50 คน 
1.5 ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม OTOP เพ่ิมข้ึน 100 ล้านบาท 

2.ความส าเร็จในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม 
2.1 จ านวนเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวในปี 2560 เพ่ิมขึ้น 80 ราย  
2.2 จ านวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ลดลง จ านวนร้อยละ 10 
2.3 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม CSR ในพ้ืนที่ปี 2560 จ านวน 35 ราย 

 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด /  

เป้าหมายรวม 4 ปี 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2557 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2558 2559 2560 

สร้างมูลค่าที่เพ่ิม
ข อ ง สิ น ค้ า ภู มิ
ปัญญาสร้างสรรค์ 
และอุตสาหกรรม
ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

1.ความส าเร็จในการพัฒนา
ขีดความสามารถ มาตรฐาน
และการตลาดของผลิตภัณฑ์
หัตถอุตสาหกรรม  

    

 1.1 ความส าเร็จในการจัดท า
หลักสูตรและส่งเสริมการเรียน
การสอนวิชาการงานพ้ืนฐาน
อาชีพและเทคโนโลยี ด้านหัตถ
อุตสาหกรรมในสถานศึกษา
ท้องถิ่นในปี 2560  
 

N/A N/A N/A 50 แห่ง 
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เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด /  

เป้าหมายรวม 4 ปี 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2557 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2558 2559 2560 

 1.2 ความส าเร็จในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
รูปแบบใหม่เชิงนวัตกรรม
สร้างสรรค ์

N/A N/A N/A 25 
ผลิตภัณฑ์ 

1.3 จ านวนผลิตภัณฑ์หัตถ
อุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา
รูปแบบ เพ่ือพัฒนาสู่
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
เพ่ิมข้ึน 

N/A N/A N/A ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
ร้ อ ย ล ะ  ๗ ๐ 
( จ า ก  50 
ผลิตภัณฑ์) 

 
1.4 จ านวนผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรม
จังหวัดล าพนูได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพด้านการตลาด 

N/A N/A N/A จ านวน 50 คน 
 

1.5 ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
หัตถอุตสาหกรรม OTOP 
เพ่ิมข้ึนปีละ 100 ล้านบาท 

1,316,040,411 
บาท 

100 
ล้านบาท 

 

100 
ล้านบาท 

 

100 
ล้านบาท 

 
2.ความส าเร็จในการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี 
ส่วนร่วม 

    

2.1 จ านวนสร้างเครือข่าย
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวใน
ปี 2560 

N/A N/A N/A จ านวน 
80 ราย 

 
2.2 จ านวนเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกขก์ารประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนลดลง 

N/A N/A N/A จ านวน 
ร้อยละ 10 

 

2.3 จ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม 
CSR ในพ้ืนที่ปี 2560  
 

N/A N/A N/A จ านวน 
35 ราย 
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กลยุทธ์การขับเคลื่อน 
1. ต้นน้ า : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1)พัฒนาทักษะความรู้และสมรรถนะของบุคลากร 
2)สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ 
3)เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ 
4)พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ 

2. กลางน้ า : การสร้างมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
1)พัฒนาสินค้าสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
2)สร้างมาตรฐานตามความต้องการของตลาด 
3)พัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 3. ปลายน้ า : การเพิ่มมูลค่าการตลาด 
1)ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ 
2)เพ่ิมช่องทางการตลาด 
3)เชื่อมโยงการค้าการลงทุน 
4)รองรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สู่เมืองเกษตรปลอดภัย 

เป้าประสงค์ : ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มาตรฐานและปลอดภัยและมีมูลค่าเพ่ิมทางการตลาด 

ตัวชี้วัด :  
1. จ านวนแปลงล าไยที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพในรูปแบบแปลงใหญ่เพ่ือการแปรรูปเพ่ิมข้ึน จ านวน 800 ไร่ 
2. จ านวนล าไยพันธุ์ดีล าพูนพันธุ์ดั้งเดิม (พันธุ์สีชมพู พันธุ์เบี้ยวเขียว พันธุ์แห้ว) ได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริม 
เพ่ือพัฒนาเป็นล าไยพรีเมี่ยมรองรับการตลาดเพ่ือการบริโภคสด เพ่ิมข้ึน จ านวน 125 ไร่ 
3. จ านวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเพ่ือลดต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน 5 ศูนย ์
4. ความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปทางการเกษตรจังหวัดล าพูน จ านวน 1 เครือข่าย (30 ราย) 
5. ยอดการจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร
จังหวัดล าพูน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด / 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2557 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2558 2559 2560 

ผลผลิตทางการเกษตร
และสินค้าเกษตรแปรรูป
ที่มาตรฐานและปลอดภัย
และมี มู ล ค่ า เ พ่ิ มทา ง
การตลาด 

1.จ านวนแปลงล าไยที่ได้รับ
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ใ น
รูปแบบแปลงใหญ่เพ่ือการ
แปรรูปเพ่ิมข้ึน 

1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 800 ไร่ 

2.จ านวนล าไยพันธุ์ดีล าพูน
พันธุ์ ดั้ ง เดิม  ( พันธุ์ สี ชมพู 
พันธุ์ เบี้ยวเขียว พันธุ์แห้ว) 
ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ
ส่ ง เ ส ริ ม เ พ่ื อ พัฒนา เป็ น
ล า ไ ย พ รี เ มี่ ย ม ร อ ง รั บ
การตลาดเพ่ือการบริโภคสด 
เพ่ิมข้ึน  

N/A N/A N/A 125 ไร่ 
 

3.จ านวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
พันธุ์ดีเพ่ือลดต้นทุนการผลิต
เพ่ิมข้ึน 

N/A N/A 8 ศูนย์ 
 

5 ศูนย ์
 

4. ความส าเร็จในการสร้าง
เครือข่ายผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร
ปลอดภัย/สินค้าเกษตร
อินทรีย์ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ทางการเกษตรจังหวัดล าพูน 
  

N/A N/A N/A 1 เครือข่าย 
(30 ราย) 
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เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด / 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2557 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2558 2559 2560 

 5.ย อ ด ก า ร จ า ห น่ า ย
สินค้าเกษตรปลอดภัย/
สิ นค้ า เกษตร อินทรี ย์ 
และผลิตภัณฑ์แปรรูป
จ า ก ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรจังหวัดล าพูน 
  

N/A N/A N/A ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
10 ล้านบาท 

 

 
 
กลยุทธ์การขับเคลื่อน 
1. ต้นน้ า : ส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ 

1.พัฒนาทักษะความรู้และสมรรถนะของบุคลากร 
   2.สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม/ผู้ประกอบการ 
   3.เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ 
   4.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ด้านการเกษตร 

2. กลางน้ า : พัฒนาและแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่ม 
-สร้างมาตรฐานการพัฒนาและแปรรูป 

 3. ปลายน้ า : พัฒนาการตลาด 
1.ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ 
2.เพ่ิมช่องทางการตลาด 

   3.เชื่อมโยงการค้าการลงทุน 
   4.รองรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
                                     แบบสมดลุและยั่งยืน 

เป้าประสงค์ : เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

ตัวชี้วัด :  
1. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติได้รับการพัฒนามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
2. ความส าเร็จในการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส าคัญในรอบปีของจังหวัดล าพูน จ านวน 7 กิจกรรม 
3. ความส าเร็จในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน จ านวน 4 แห่ง 
4. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา 50 ล้านบาท 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด / 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2557 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2558 2559 2560 

 
เป็นเมืองท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและ 
วิถีชีวิต 
 
 

1. จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และธรรมชาติได้รับ 
การพัฒนามาตรฐาน  

N/A 1 
แห่ง/สถานที่ 

1 
แห่ง/สถานที่ 

ไม่น้อยกว่า  
   5 แห่ง 

 

2. ความส าเร็จในการ
เชื่อมโยงกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ส าคัญในรอบ
ปีของจังหวัดล าพูน  

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
7 กิจกรรม 

 

3. ความส าเร็จในการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ชุมชน  

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

จ านวน  
4 แห่ง 

4. รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา  
 

929.79 
ล้านบาท 

 

1,077.13 
ล้านบาท 

1,126.26 
ล้านบาท 

 

50  
ล้านบาท 

 

กลยุทธ์การขับเคลื่อน 
1. ต้นน้ า : อนุรักษ์ ฟื้นฟูและก าหนดอัตลักษณ์ 

1) ส่งเสริมท านุบ ารุง และธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม  
   2) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
   3) พัฒนาทักษะองค์ความรู้  

4) สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ 
 
 
 
2. กลางน้ า : พัฒนากิจกรรมและบริการ 
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-สร้างมาตรฐานการพัฒนาและแปรรูป 

3. ปลายน้ า : พัฒนาการตลาด 
1)ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์    

   2)เพ่ิมช่องทางและเชื่อมโยงการตลาด   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง  

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมมีความสงบสุข 

ตัวชี้วัด :  
1.ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ 

1.1ความส าเร็จในการสร้างระบบการดูแล  ผู้สูงอายุและพิการโดยชุมชนแบบบูรณาการ  
จ านวน 35 แห่ง  

1.2 จ านวนเครือข่ายสหวิชาชีพและภาคประชาชน ต่อต้านการค้ามนุษย์เพ่ิมข้ึน 8 เครือข่าย/อ าเภอ 
 1.3 จ านวนนักเรียนและเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ ค่านิยม 12 ประการ  
และด้านสังคม เพ่ิมข้ึน จ านวน 150 คน 
 1.4 สัดส่วนของปัญหาสังคมด้านคดียาเสพติดลดลงร้อยละ 2.5 ในปี 2560 
 1.5 จ านวนชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น จ านวน 1 ชุมชน (23 หมู่บ้าน) 
 1.6 จ านวนการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น 8 แห่ง 

2.ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
 2.1 จ านวนถนนภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมเพ่ิมข้ึน 8 อ าเภอ 
 2.2 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาระบบประปา ประปาบาดาล เพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 50 หมู่บ้าน 
 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด / 

เป้าหมายรวม 4 ปี 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2557 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2558 2559 2560 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  สังคมมี
ความสงบสุข 
 

1.ตัวชี้วัดด้านการพัฒนา 
เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
แรงงานนอกระบบ 

    

1.1ความส าเร็จในการสร้าง
ระบบการดูแล  ผู้สูงอายุ
และพิการโดยชุมชนแบบ
บูรณาการ (จาก อปท.
จ านวน 57 แห่ง) 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
จ านวน 
35 แห่ง 
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เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด /เป้าหมาย 
รวม 4 ปี 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2557 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2558 2559 2560 

  1.2 จ านวนเครือข่ายสห
วิชาชีพและภาคประชาชน 
ต่อต้านการค้ามนุษย์เพ่ิมข้ึน 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

8 เครือข่าย/ 
อ าเภอ 

 1.3 จ านวนนักเรียนและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ 
ค่านิยม 12 ประการ และ
ด้านสังคม เพิ่มข้ึน 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

จ านวน 150 
คน 

 

1.4 สัดส่วนของปัญหา
สังคมดา้นคดียาเสพติด
ลดลงร้อยละ 2.5 ในปี 
2560 

ลดลงร้อยละ 
3 

(ปี 2557 : 1,379 
ราย) 

2.75 2.5 2.5 

1.5 จ านวนชุมชนต้นแบบ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมข้ึน 

N/A N/A N/A 1 ชุมชน (23 
หมู่บ้าน) 

1.6 จ านวนการขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมข้ึน  

N/A N/A N/A 8 แห่ง 
 

   2.ตัวชี้วัดด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน 

    

2.1 จ านวนถนนภายใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม
เพ่ิมข้ึน 8 อ าเภอ 

จ านวน 
8 อ าเภอ 

 

จ านวน 
8 อ าเภอ 

 

จ านวน 
8 อ าเภอ 

 

จ านวน 
 8 อ าเภอ 

 

2.2 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 
ที่ได้รับการพัฒนาระบบ
ประปา ประปาบาดาล  
เพ่ือการอุปโภคบริโภค  
เพ่ิมข้ึน 
 

N/A N/A N/A ไม่น้อยกว่า 
50 หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การขับเคลื่อน 
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1. ต้นน้ า : ปลูกจิตส านึกรักบ้านและชุมชน 
1)บริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2)ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม 

2. กลางน้ า : พัฒนาคุณภาพชีวิต 
1)สร้างโอกาสให้แก่คนทุกกลุ่ม ทุกวัย 
2)เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

3. ปลายน้ า : พัฒนาสังคมน่าอยู่สู่เมืองที่ย่ังยืน 
1)สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม 

   2)ส่งเสริมเอกลัษณ์วิถีชุมชน 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้มและการบรหิาร 

      จดัการน้ าแบบบูรณาการ   
 

เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด : 1.ตัวช้ีวัดการฟื้นฟูและพัฒนาด้าน ดิน น้ า ป่า และสิ่งแวดล้อม 
1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 500 ไร่ 
1.2 จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 3 แห่ง/ล าน้ า 
1.3 จ านวนเครือข่ายอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดิน น้ า ป่าในพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ิมข้ึน 3 เครือข่าย 

  1.4 จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็ก ได้รับการพัฒนา ฟ้ืนฟู เพ่ิมขึ้น 8 อ าเภอ 
  1.5 จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือการผลิตเพ่ิมขึ้น 1 แห่ง  
 2.ตัวชี้วัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

2.1 จ านวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน เกินเกณฑ์มาตรฐานลดลง ร้อยละ 30 
2.2 จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงร้อยละ 30 
2.3 จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันลดลงใน ๔ กลุ่มโรค ลดลงร้อยละ 10 

             (ระบบทางเดินหายใจ ตาอักเสบ ผิวหนัง และหัวใจ) 
 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด /เป้าหมาย 

รวม 4 ปี 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2557 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2558 2559 2560 

การบริ หา รจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

1.ตั ว ชี้ วั ด ก า ร ฟ้ื น ฟู แล ะ
พัฒนาด้าน ดิน น้ า ป่า และ
สิ่งแวดล้อม 

    

1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่
ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
เพ่ิมข้ึน  
 

N/A N/A N/A 500 ไร่ 
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เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด /เป้าหมาย 
รวม 4 ปี 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2557 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2558 2559 2560 

 1.2 จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟเูพ่ิมข้ึน  

N/A N/A N/A 3 แห่ง/ล าน้ า 

1.3 จ านวนเครือข่าย
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูดิน น้ า 
ป่าในพ้ืนที่เป้าหมาย
เพ่ิมข้ึน  

N/A N/A N/A 3 เครือข่าย 

1.4 จ านวนแหล่งน้ า
ขนาดเล็ก ได้รับการ
พัฒนา ฟ้ืนฟู เพิ่มข้ึน  

8 อ าเภอ 8 อ าเภอ 8 อ าเภอ 8 อ าเภอ 

1.5 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับ
การส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนเพ่ือ 
การผลิตเพ่ิมขึ้น  

N/A N/A N/A 1 แห่ง 

2.ตัวชี้วัดด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า 

    

 2.1 จ านวนวันที่ค่าฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 
๑๐ ไมครอน เกินเกณฑ์
มาตรฐานลดลง  

N/A 8 วัน ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 

 2.2 จ านวนจุดความ
ร้อน (Hotspot) ลดลง 

N/A ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

2.3 จ านวนผู้ป่วยที่
ได้รับผลกระทบจาก
หมอกควันลดลงใน ๔ 
กลุ่มโรค ลดลง       
(ระบบทางเดินหายใจ 
ตาอักเสบ ผิวหนัง และ
หัวใจ) 
 

N/A ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

 
 
 
 
 
กลยุทธ์การขับเคลื่อน 
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1. ต้นน้ า : ก าหนดมิติการบริหารจัดการ 
1)ปลูกจิตส านึกและส่งเสริม 
2)การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
3)ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ 

2. กลางน้ า : สร้างการมสี่วนร่วม 
1)สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน อปท.   

   2)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

3. ปลายน้ า : การฟื้นฟูและการใช้นวัตกรรมอย่างย่ังยืน 
1)ถอดบทเรียน พัฒนาฐานข้อมูล  

    2)ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและพลังงาน 
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วสิยัทศันป์ระเทศไทย 2015-2020 

ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ยทุธศาสตร ์
AEC 
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 ์

ดา้นสงัคม 
และความม ัง่คง 

พ
นั

ธ
ก

จิ
 

ดา้นเศรษฐกจิ 
ทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ดา้นบรหิารจดัการ 

ป
ร
ะเ

ด็
น

ย
ุท

ธ
ศ

า
ส

ต
ร
 ์

 1.การพัฒนาอตุสาหกรรม 
และเศรษฐกจิชมุชน  สู่
เมอืงเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
และเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม  

  
2.การสง่เสรมิและ

พฒันาการเกษตรสูเ่มอืง
เกษตรปลอดภัย  

 

  
 

4. การพฒันาสงัคม 
คณุภาพชวีติ  
และความมัน่คง   

 
 

 3. การพัฒนาเมอืงสูเ่มอืง
แหง่วัฒนธรรม และการ
ทอ่งเทีย่วแบบสมดลุ 

 

 5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิง่แวดลอ้มและการบรหิาร
จัดการน ้าแบบบรูณาการ 

เมืองแห่งความสุข  บนความพอเพียง 

จดุเนน้ทางยทุธศาสตร ์(Strategic Positioning)  

 
1.แหล่งผลิตสินค้า 

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์
และอุตสาหกรรม  
   ท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
 

 
2.เมืองเกษตร 
(เมืองล าไย) 

 

 
3.แหล่งท่องเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรม 
 

-ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าไหม GI 
หัตถอุตสาหกรรม 

-ฐานการลงทุนอุตสาหกรรม 

แหล่งผลิตล าไย  
พืช ผักปลอดภยั 

แหล่งทุนทางวัฒนธรรม 
ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์ สร้างมูลค่าท่ีเพ่ิมของสินค้าภูมิปัญญาสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนสู่เมือง  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
-Cluster 
-Area Base 

Positioning แหล่งผลิตสินค้าภูมิปัญญาสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรม ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ตัวชี้วัด 
1.ความส าเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถ มาตรฐานและการตลาดของผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

  1.1 ความส าเร็จในการจัดท าหลกัสตูรและส่งเสรมิการเรยีนการสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านหัตถอุตสาหกรรม
ในสถานศึกษาท้องถ่ินในปี 2560 จ านวน 50 แห่ง 

  1.2 ความส าเร็จในการพัฒนาผลติภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่เชิงนวัตกรรมสรา้งสรรค์ 25 ผลิตภัณฑ์ 

  1.3 จ านวนผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมได้รบัการพัฒนารูปแบบเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

  1.4 จ านวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการหตัถอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูนได้รบัการพฒันาศักยภาพด้านการตลาด จ านวน 50 คน 

  1.5 ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม OTOP เพิ่มข้ึน 100 ล้านบาท 

2.ความส าเร็จในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม 

   2.1 จ านวนเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวในปี 2560 เพิ่มข้ึน 80 ราย  

   2.2 จ านวนเรื่องร้องเรียนรอ้งทุกข์การประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและชุมชนลดลง  

         จ านวนร้อยละ 10 

   2.3 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ข้ารว่มกจิกรรม CSR ในพื้นที่ปี 2560 จ านวน 35 ราย 

กลยุทธ์ 

การเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การสร้างมาตรฐาน 
เป็นท่ียอมรับ 

 -พัฒนาทักษะความรู้และสมรรถนะของ
บุคลากร 
 -สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ 
 -เช่ือมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ 
 -พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและโลจสิติกส์ 

 -พัฒนาสินค้าสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 -สร้างมาตรฐานตามความต้องการของ
ตลาด 
 -พัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

 -ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ์ 
 -เพิ่มช่องทางการตลาด 
 -เช่ือมโยงการค้าการลงทุน 
 -รองรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซยีน 
  

Value 
Chain 

การเพ่ิมมูลค่าการตลาด 

A : ส่งเสริมและพฒันาหตัถอุตสาหกรรมสู่สากล / พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มคีวามรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมสี่วนร่วม / 
    ป้องกันน้ าท่วมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และแหล่งการค้าโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือฯ 

OSM : ยกระดับ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าลา้นนาสร้างสรรค์ Lanna Creative  /พัฒนาการตลาด / Northern food valley /  
          Lanna OTOP valley 

F : พัฒนาโครงข่ายคมนาคม Logistics เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด อาทิ พัฒนาถนนสายหลักที่ส าคัญ ขยายถนนสาย อ.เถิน-ลี้-ล าพูน /ขยาย
ทางหลวง ป่าสัก ล าพูน – ท่าวังพร้าว เชียงใหม่ /ทางหลวงแนวใหม่ เชียงใหม่-ล าพูน /ทางยกระดับ Over pass 

แผนงาน/
โครงการ 
ท่ีส าคัญ 
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เป้าประสงค์ ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมาตรฐานและปลอดภัย 
และมีมูลค่าเพ่ิมทางการตลาด 

2. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
-Cluster 
-Area Base 

Positioning เมืองเกษตร (เมืองล าไย) 

ตัวชี้วัด   1. จ านวนแปลงล าไยที่ได้รับการพฒันาคุณภาพในรปูแบบแปลงใหญ่เพื่อการแปรรูปเพิ่มข้ึน จ านวน 800 ไร่ 

  2. จ านวนล าไยพันธ์ุดีล าพูนพันธ์ุดั้งเดิม (พันธ์ุสีชมพู พันธ์ุเบี้ยวเขียว พันธ์ุแห้ว) ได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริม 

      เพื่อพัฒนาเป็นล าไยพรีเมี่ยมรองรบัการตลาดเพื่อการบริโภคสด เพิ่มข้ึน จ านวน 125 ไร่ 

  3. จ านวนศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดีเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มข้ึน 5 ศูนย์ 

  4. ความส าเร็จในการสรา้งเครือข่ายผูผ้ลติ/ผู้ประกอบการสนิค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูป 

     ทางการเกษตรจงัหวัดล าพูน จ านวน 1 เครือข่าย (30 ราย) 

   5. ยอดการจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าเกษตรอินทรยี์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลติทางการเกษตรจังหวัดล าพนู 

       ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 

กลยุทธ์ 

ส่งเสริมการผลิต 
ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพ 

พัฒนาและแปรรูป 
ให้มีมูลค่าเพ่ิม 

Value 
Chain 

พัฒนาการตลาด 

A : ส่งเสริมเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี / บริหารจัดการล าไยคุณภาพจังหวัดล าพูน / ส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัย / ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย / พัฒนาสินค้าปศุสัตว์และประมง /พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่การเกษตร  

OSM : ยกระดับ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย /พัฒนาพืชสมุนไพร / พัฒนาการตลาด / Northern food valley   
           

F : พัฒนาโครงข่ายคมนาคม Logistics เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด /บริหารจัดการน้ าเพือ่การเกษตร 

 -พัฒนาทักษะความรู้และสมรรถนะของ
บุคลากร 
 -สร้างความเข้มแข็งให้กลุม่/ผู้ประกอบการ 
 -เช่ือมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ 
 -พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและ 
  โลจิสติกส์ด้านการเกษตร 

 -สร้างมาตรฐานการพัฒนาและแปรรปู 
  

 -ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ์ 
 -เพิ่มช่องทางการตลาด 
 -เช่ือมโยงการค้าการลงทุน 
 -รองรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซยีน 
  

แผนงาน/
โครงการ 
ท่ีส าคัญ 
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เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
-Cluster 
-Area Base 

Positioning 

ตัวชี้วัด   1. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติได้รับการพฒันามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 

  2. ความส าเร็จในการเช่ือมโยงกิจกรรมการทอ่งเทีย่วที่ส าคัญในรอบปขีองจังหวัดล าพนู จ านวน 7 กิจกรรม 

  3. ความส าเร็จในการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวชุมชน จ านวน 4 แห่ง 

  4. รายได้จากการทอ่งเทีย่วเพิ่มข้ึนจากปีที่ผา่นมา 50 ล้านบาท 

 

เป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

3. การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวแบบสมดุลและยั่งยืน 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 

Value 
Chain 

A : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งทอ่งเทีย่ว / ส่งเสริมการท่องเที่ยว “วิถีไทย วิถีล าพูน” /พัฒนาการตลาดการทอ่งเทีย่ว / 
     พัฒนาบุคลากรการทอ่งเทีย่ว 

OSM : ยกระดับการทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงธรรมชาติและนิเวศน์ /พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ / พัฒนามาตรฐานความ   
          ปลอดภัยการท่องเที่ยว /พัฒนาด้านการตลาดการทอ่งเทีย่ว /TTF /Road show การท่องเที่ยว 
           

F : การท่องเที่ยววิถีไทย / 12 เมืองต้องห้าม... พลาด Plus / เขาเล่าว่า  

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและก าหนด 
อัตลักษณ์ 

พัฒนากิจกรรมและบริการ พัฒนาการตลาด 

 -ส่งเสริมท านุบ ารงุ และธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
ของมรดกทางวัฒนธรรม  
 -สร้างกระบวนการมีสว่นร่วม 
 -พัฒนาทักษะองค์ความรู้  
 -สร้างความเข้มแข็งและเช่ือมโยงกลุ่ม
ผู้ประกอบการ 

 -สร้างมาตรฐานการพัฒนาและแปรรปู 
  

 -ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ์ 
 -เพิ่มช่องทางและเช่ือมโยงการตลาด 
   

แผนงาน/
โครงการ 
ท่ีส าคัญ 
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เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 
-Cluster 
-Area Base 

ตัวชี้วัด  1.ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ 

    1.1 ความส าเร็จในการสรา้งระบบการดูแล  ผู้สูงอายุและพิการโดยชุมชนแบบบูรณาการจ านวน 35 แห่ง  

    1.2 จ านวนเครือข่ายสหวิชาชีพและภาคประชาชน ต่อต้านการค้ามนุษย์เพิ่มข้ึน 8 เครือข่าย/อ าเภอ 

    1.3 จ านวนนักเรียนและเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้รบัการส่งเสรมิการเรยีนรู้ ค่านิยม 12 ประการ และด้านสังคม เพิ่มข้ึน 150 คน 

    1.4 สัดส่วนของปัญหาสังคมด้านคดียาเสพติดลดลงร้อยละ 2.5 ในปี 2560 

    1.5 จ านวนชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มข้ึน จ านวน 1 ชุมชน (23 หมู่บ้าน) 

    1.6 จ านวนการขยายผลหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มข้ึน 8 แห่ง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สังคมมีความสงบสุข 

4. การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง 

  2.ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

     2.1 จ านวนถนนภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนาปรบัปรุง ซ่อมแซมเพิ่มข้ึน 8 อ าเภอ 

     2.2 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาระบบประปา ประปาบาดาล เพื่อการอุปโภคบรโิภค เพิ่มข้ึน  

          ไม่น้อยกว่า 50 หมู่บ้าน 

     

กลยุทธ์ 

Value 
Chain 

A : โครงการพัฒนาสังคม สร้างสุขคนหละปูน / โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพือ่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ   
     พอเพียง / โครงการส่งเสรมิการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง /โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
     เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

OSM : โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงระหว่างจังหวัด 

F : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางหลวงชนบท / พัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางสายหลัก 

ปลูกจิตส านึกรักบ้าน 
และชุมชน 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
พัฒนาสังคมน่าอยู่ 

สู่เมืองท่ียั่งยืน 

-บริหารจัดการชุมชน ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม 
   

-สร้างโอกาสให้แก่คนทุกกลุม่ ทุกวัย 
 - เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

 -สร้างความเช่ือมั่นให้แก่สังคม 
 -ส่งเสริมเอกลษัณ์วิถีชุมชน 

แผนงาน/
โครงการ 
ท่ีส าคัญ 
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เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
-ยุทธศาสตร์ชาติ 
-Cluster 
-Area Base 

ตัวชี้วัด                         1. ตัวชี้วัดการฟ้ืนฟูและพัฒนาด้าน ดิน น้ า ป่า และสิ่งแวดล้อม 

     1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการอนุรกัษ์และฟื้นฟูเพิ่มข้ึน 500 ไร่ 

     1.2 จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการอนุรกัษ์และฟื้นฟูเพิม่ขึ้น 3 แห่ง/ล าน้ า 

      1.3 จ านวนเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน น้ า ป่าในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มข้ึน 3 เครือข่าย 

      1.4 จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็ก ได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู เพิ่มข้ึน 8 อ าเภอ 

      1.5 จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการสง่เสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตเพิ่มข้ึน 1 แห่ง  

  2.ตัวชี้วัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

     2.1 จ านวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน เกินเกณฑ์มาตรฐานลดลง ร้อยละ 30 

     2.2 จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงร้อยละ 30 

     2.3 จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันลดลงใน ๔ กลุ่มโรค ลดลงร้อยละ 10 

           (ระบบทางเดินหายใจ ตาอักเสบ ผิวหนัง และหัวใจ) 

     

มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ า 
    แบบบูรณาการ 

กลยุทธ์ 

Value 
Chain 

แผนงาน/
โครงการ 
ท่ีส าคัญ 

A : โครงการดินน้ าป่า / โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปา่ / โครงการพัฒนาแหลง่น้ าขนาดเลก็ /โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 
     โครงการปรบัปรงุ คูคลอง  

OSM : โครงการพัฒนาเมอืงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green City / โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า / Eco Village  

F : โครงการพัฒนาแหลง่น้ า /โครงการปรบัปรงุซอ่มแซม และก่อสร้างฝายของกรมชลประทาน 

ก าหนดมิติการบริหารจัดการ สร้างการมีส่วนร่วม 
การฟ้ืนฟูและการใช้นวัตกรรม 

อย่างยั่งยืน 

-ปลูกจิตส านึกและส่งเสรมิ 
การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
-ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ 

-สร้างกระบวนการมสี่วนร่วมระหว่าง
หมู่บ้าน/ชุมชน อปท.   
 -การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกันในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

 -ถอดบทเรียน พัฒนาฐานข้อมูล  
  -ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
และพลังงาน 
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สร้างมูลค่าทีเ่พิม่ของสินค้า
ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ และ
อุตสาหกรรมทีเ่ป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

1.ความส าเร็จในการพัฒนาขีด
ความสามารถมาตรฐานและ
การตลาดของผลิตภัณฑ์หัตถ
อุตสาหกรรม

 1.1 ความส าเร็จในการจัดท า
หลักสูตรและส่งเสริมการเรียน
การสอนวิชาการงานพืน้ฐาน
อาชีพและเทคโนโลยี ด้านหัตถ
อุตสาหกรรมในสถานศึกษา
ท้องถิ่นในปี 2560

N/A N/A N/A 50 แห่ง 50 แห่ง

การเพิม่ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
1)พัฒนาทักษะความรู้และ
สมรรถนะของบุคลากร
2)สร้างความเข้มแข็งให้
ผู้ประกอบการ
3)เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ

 ประเด็นยุทธศาสตร ์ : การพฒันาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

 แบบฟอรม์การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดล าพนู พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวนใหม ่(รอบปี พ.ศ.2560)

 วิสัยทศัน์ : เมืองแหง่ความสุข บนความพอเพยีง

คา่เป้าหมาย

เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์ ตัวชีว้ัด กลยทุธ์

แบบ จ.1 
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คา่เป้าหมาย

เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์ ตัวชีว้ัด กลยทุธ์

1.2 ความส าเร็จในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
รูปแบบใหม่เชิงนวัตกรรม
สร้างสรรค์ N/A N/A N/A 25 ผลิตภัณฑ์ 25 ผลิตภัณฑ์

การสร้างมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ                       
1)พัฒนาสินค้าสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
2)สร้างมาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด

1.3 จ านวนผลิตภัณฑ์หัตถ
อุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา
รูปแบบ เพือ่พัฒนาสู่นวัตกรรม
เชิงสร้างสรรค์เพิม่ขึ้น

N/A N/A N/A ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๐ (จาก 
50 ผลิตภัณฑ์)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ (จาก 50 
ผลิตภัณฑ์)

1)พัฒนาสินค้าสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
2)สร้างมาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด

1.4 จ านวนผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการหัตถอตุสาหกรรม
จงัหวัดล าพนูได้รับการพฒันา
ศักยภาพด้านการตลาด

N/A N/A N/A จ านวน 50 คน จ านวน 50 คน

2)สร้างมาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด
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1.5 ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
หัตถอุตสาหกรรม OTOP 
เพิม่ขึ้นปีละ 100 ล้านบาท

1,316,040,411 บาท 100 ล้านบาท 100 ล้านบาท 100 ล้านบาท  1,616,040,411 
ล้านบาท

การเพิม่มูลค่าการตลาด
1)ส่งเสริมภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์
2)เพิม่ช่องทางการตลาด
3)เชื่อมโยงการค้าการลงทุน
4)รองรับเศรษฐกิจ
ประชาคมอาเซียน

2.ความส าเร็จในการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วน
ร่วม

การสร้างมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ
3)พัฒนาการผลิตทีเ่ป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม

2.1 จ านวนสร้างเครือข่าย
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวในปี
 2560

N/A N/A N/A จ านวน 80 ราย จ านวน 80 ราย 3)พัฒนาการผลิตทีเ่ป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม

2.2 จ านวนเร่ืองร้องเรียนร้อง
ทุกข์การประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมทีม่ีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและชุมชนลดลง

N/A N/A N/A
จ านวน

ร้อยละ 10
จ านวน

ร้อยละ 10

3)พัฒนาการผลิตทีเ่ป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม
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เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์ ตัวชีว้ัด กลยทุธ์

2.3 จ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
 CSR ในพืน้ทีป่ี 2560

N/A N/A N/A
จ านวน
35 ราย

จ านวน
35 ราย

3)พัฒนาการผลิตทีเ่ป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม
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ผลผลิตทางการเกษตรและ
สินค้าเกษตรแปรรูปที่
มาตรฐานและปลอดภัยและมี
มูลค่าเพิม่ทางการตลาด

1.จ ำนวนแปลงล ำไยทีไ่ด้รับ
กำรพัฒนำคุณภำพในรูปแบบ
แปลงใหญ่เพือ่กำรแปรรูป
เพิม่ขึ้น

1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 800 ไร่ 3,800 ไร่ ส่งเสริมการผลิตทีป่ลอดภัย
และมีคุณภาพ
1.พัฒนาทักษะความรู้และ
สมรรถนะของบุคลากร
2.สร้างความเข้มแข็งให้
กลุ่ม/ผู้ประกอบการ
3.เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ

 แบบฟอรม์การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดล าพนู พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวนใหม ่(รอบปี พ.ศ.2560)

 วิสัยทศัน์ : เมืองแหง่ความสุข บนความพอเพยีง

 ประเด็นยุทธศาสตร ์ : การส่งเสริมและพฒันาการเกษตร สู่เมืองเกษตรปลอดภยั

คา่เป้าหมาย
เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์ ตัวชีว้ัด กลยทุธ์

แบบ จ.1 
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2.จ ำนวนล ำไยพันธุดี์ล ำพูน
พันธุด้ั์งเดิม (พันธุสี์ชมพู พันธุ์
เบีย้วเขียว พันธุแ์ห้ว) ได้รับ
กำรอนุรักษ์และส่งเสริมเพือ่
พัฒนำเป็นล ำไยพรีเมี่ยม
รองรับกำรตลำดเพือ่กำร
บริโภคสด เพิม่ขึ้น

N/A N/A N/A 125 ไร่ 125 ไร่ ส่งเสริมการผลิตทีป่ลอดภัย
และมีคุณภาพ
1.พัฒนาทักษะความรู้และ
สมรรถนะของบุคลากร
2.สร้างความเข้มแข็งให้
กลุ่ม/ผู้ประกอบการ
3.เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ

3.จ ำนวนศูนย์เมล็ดพันธุข์้ำว
พันธุดี์เพือ่ลดต้นทุนกำรผลิต
เพิม่ขึ้น

N/A N/A 8 ศูนย์ 5 ศูนย์ 13 ศูนย์ ส่งเสริมการผลิตทีป่ลอดภัย
และมีคุณภาพ
1.พัฒนาทักษะความรู้และ
สมรรถนะของบุคลากร
2.สร้างความเข้มแข็งให้
กลุ่ม/ผู้ประกอบการ
3.เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ
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4. ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำง
เครือข่ำยผู้ผลิต/ผู้ประกอบกำร
สินค้ำเกษตรปลอดภัย/สินค้ำ
เกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์แปร
รูปทำงกำรเกษตรจังหวัดล ำพูน

N/A N/A N/A 1 เครือข่ำย 
(30 รำย)

1 เครือข่ำย (30 
รำย)

 -ส่งเสริมการผลิตที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพ
2.สร้างความเข้มแข็งให้
กลุ่ม/ผู้ประกอบการ
3.เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ
 -พัฒนาและแปรรูปให้มี
มูลค่าเพิม่
-สร้างมาตรฐานการพัฒนา
และแปรรูป

5.ยอดกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ
เกษตรปลอดภัย/สินค้ำเกษตร
อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูป
จำกผลผลิตทำงกำรเกษตร
จังหวัดล ำพูน

N/A N/A N/A ไม่น้อยกว่ำ 
10 ล้ำนบำท

ไม่น้อยกว่ำ 10 
ล้ำนบำท

พัฒนาการตลาด
1.ส่งเสริมภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์
2.เพิม่ช่องทางการตลาด
3.เชื่อมโยงการค้าการลงทุน
4.รองรับเศรษฐกิจประชาคม
อาเซียน
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เป็นเมืองท่องเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

1. จ ำนวนแหล่งท่องเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชำติได้รับ
กำรพัฒนำมำตรฐำน

N/A 1 แห่ง/สถำนที่ 1 แห่ง/สถำนที่ ไม่น้อยกว่ำ 5 แห่ง  ไม่น้อยกว่า 7 แห่ง  อนุรักษ์ ฟืน้ฟูและก าหนดอัต
ลักษณ์
1) ส่งเสริมท านุบ ารุง และธ ารง
ไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ของมรดกทาง
วัฒนธรรม 
 2) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
3) พัฒนาทักษะองค์ความรู้ 
4) สร้างความเข้มแข็งและ
เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ     
   พัฒนากิจกรรมและบริการ
-สร้างมาตรฐานการพัฒนาและ
แปรรูป

 แบบฟอรม์การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดล าพนู พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวนใหม ่(รอบปี พ.ศ.2560)

 วิสัยทศัน์ : เมืองแหง่ความสุข บนความพอเพยีง

 ประเด็นยุทธศาสตร ์ : การพฒันาเมืองสู่เมืองแหง่วฒันธรรม และการทอ่งเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

คา่เป้าหมาย

ตัวชีว้ัด
เป้าประสงคเ์ชงิ

ยทุธศาสตร์
กลยทุธ์

แบบ จ.1 
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ตัวชีว้ัด
เป้าประสงคเ์ชงิ

ยทุธศาสตร์
กลยทุธ์

2. ความส าเร็จในการเชื่อมโยง
กิจกรรมการท่องเทีย่วทีส่ าคัญ
ในรอบปีของจังหวัดล าพูน

N/A N/A N/A 7 กิจกรรม 7 กิจกรรม  อนุรักษ์ ฟืน้ฟูและก าหนดอัต
ลักษณ์
1) ส่งเสริมท านุบ ารุง และธ ารง
ไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ของมรดกทาง
วัฒนธรรม 
 2) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
3) พัฒนาทักษะองค์ความรู้ 
4) สร้างความเข้มแข็งและ
เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ     
   พัฒนากิจกรรมและบริการ
-สร้างมาตรฐานการพัฒนาและ
แปรรูป

3. ควำมส ำเร็จในกำรเชื่อมโยง
กำรท่องเทีย่วชุมชน

N/A N/A N/A  จ ำนวน 4 แห่ง  จ ำนวน 4 แห่ง  อนุรักษ์ ฟืน้ฟูและก าหนดอัต
ลักษณ์
2) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
3) พัฒนาทักษะองค์ความรู้ 
4) สร้างความเข้มแข็งและ
เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ
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พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ. 2557 - 2560

คา่เป้าหมาย

ตัวชีว้ัด
เป้าประสงคเ์ชงิ

ยทุธศาสตร์
กลยทุธ์

4. รายได้จากการท่องเทีย่ว
เพิม่ขึ้นจากปีทีผ่่านมา

929.79 ล้านบาท 1077.13 ล้าน
บาท

1126.26 
ล้านบาท

50 ล้านบาท 1,626.26 ล้านบาท พัฒนาการตลาด
1)ส่งเสริมภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์   
2)เพิม่ช่องทางและเชื่อมโยง
การตลาด  
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พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ. 2557-2560

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี  สังคมมีความสงบสุข

1.ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเด็ก 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส แรงงาน
นอกระบบ

1.1ความส าเร็จในการสร้าง
ระบบการดูแล  ผู้สูงอายุและ
พิการโดยชุมชนแบบบูรณาการ
 (จาก อปท.จ านวน 57 แห่ง)

N/A N/A N/A จ านวน 35 แห่ง จ านวน 35 แห่ง ปลูกจิตส ำนึกรักบ้ำนและ
ชุมชน
1)บริหำรจัดกำรชุมชน ตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
2)ปลูกจิตส ำนึกในคุณธรรม
จริยธรรม

 แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวนใหม ่(รอบปี พ.ศ.2560)

 วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งควำมสุข บนควำมพอเพียง

 ประเดน็ยุทธศาสตร์  : กำรพัฒนำสังคม คุณภำพชีวิต และควำมมั่นคง

เป้าประสงคเ์ชงิ

ยทุธศาสตร์
ตัวชีว้ัด

คา่เป้าหมาย

กลยทุธ์

แบบ จ.1 
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พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ. 2557-2560

เป้าประสงคเ์ชงิ

ยทุธศาสตร์
ตัวชีว้ัด

คา่เป้าหมาย

กลยทุธ์

 1.2 จ านวนเครือข่ายสห
วิชาชีพและภาคประชาชน 
ต่อต้านการค้ามนุษย์เพิม่ขึ้น

N/A N/A N/A 8 เครือข่าย/อ าเภอ 8 เครือข่าย/อ าเภอ ปลูกจิตส ำนึกรักบ้ำนและ
ชุมชน
1)บริหำรจัดกำรชุมชน ตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
2)ปลูกจิตส ำนึกในคุณธรรม
จริยธรรม

 1.3 จ านวนนักเรียนและ
เยาวชนทีด้่อยโอกาสได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ค่านิยม 12
 ประการ และด้านสังคม 
เพิม่ขึ้น

N/A N/A N/A จ านวน 150 คน จ านวน 150 คน ปลูกจิตส ำนึกรักบ้ำนและ
ชุมชน
1)บริหำรจัดกำรชุมชน ตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
2)ปลูกจิตส ำนึกในคุณธรรม
จริยธรรม

1.4 สัดส่วนของปัญหาสังคม
ด้านคดียาเสพติดลดลงร้อยละ
 2.5 ในปี 2560

ลดลงร้อยละ 3 (ป ี
2557 : 1,379 

ราย)

2.75 2.5 2.5  ลดลงร้อยละ 
10.75

พัฒนำสังคมน่ำอยู่สู่เมืองที่
ยั่งยืน
1)สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่สังคม
2)ส่งเสริมเอกลัษณ์วิถีชุมชน
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พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ. 2557-2560

เป้าประสงคเ์ชงิ

ยทุธศาสตร์
ตัวชีว้ัด

คา่เป้าหมาย

กลยทุธ์

1.5 จ านวนชุมชนต้นแบบตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงเพิม่ขึ้น

N/A N/A N/A 1 ชุมชน (23 
หมู่บ้าน)

1 ชุมชน (23 
หมู่บ้าน)

 -ปลูกจิตส ำนึกรักบ้ำนและ
ชุมชน
1)บริหำรจัดกำรชุมชน ตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
2)ปลูกจิตส ำนึกในคุณธรรม
จริยธรรม                      
 -พัฒนำสังคมน่ำอยู่สู่เมืองที่
ยั่งยืน
1)สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่สังคม
2)ส่งเสริมเอกลัษณ์วิถีชุมชน
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พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ. 2557-2560

เป้าประสงคเ์ชงิ

ยทุธศาสตร์
ตัวชีว้ัด

คา่เป้าหมาย

กลยทุธ์

1.6 จ านวนการขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เพิม่ขึ้น

N/A N/A N/A 8 แห่ง 8 แห่ง  -ปลูกจิตส ำนึกรักบ้ำนและ
ชุมชน
1)บริหำรจัดกำรชุมชน ตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
2)ปลูกจิตส ำนึกในคุณธรรม
จริยธรรม                      
 -พัฒนำสังคมน่ำอยู่สู่เมืองที่
ยั่งยืน
1)สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่สังคม
2)ส่งเสริมเอกลัษณ์วิถีชุมชน

   2.ตัวชี้วัดด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐาน
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พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ. 2557-2560

เป้าประสงคเ์ชงิ

ยทุธศาสตร์
ตัวชีว้ัด

คา่เป้าหมาย

กลยทุธ์

2.1 จ านวนถนนภายใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม
เพิม่ขึ้น 8 อ าเภอ

จ านวน 8 อ าเภอ จ านวน 8 
อ าเภอ

จ านวน 8 
อ าเภอ

จ านวน 8 อ าเภอ จ านวน 8 อ าเภอ พัฒนำคุณภำพชีวิต
1)สร้ำงโอกำสให้แก่คนทุก
กลุ่ม ทุกวัย
2)เสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน

2.2 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่
ได้รับการพัฒนาระบบประปา 
ประปาบาดาล เพือ่การอุปโภค
บริโภค เพิม่ขึ้น

N/A N/A N/A ไม่น้อยกว่า 50 
หมู่บ้าน

ไม่น้อยกว่า 50 
หมู่บ้าน
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พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ. 2557 - 2560

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1.ตัวชี้วัดการฟืน้ฟูและพัฒนา
ด้าน ดิน น้้า ป่า และ
ส่ิงแวดล้อม

 แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวนใหม ่(รอบปี พ.ศ.2560)

 วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง

 ประเดน็ยุทธศาสตร์  : อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมและการบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการ
  

เป้าประสงคเ์ชงิ

ยทุธศาสตร์
ตัวชีว้ัด กลยทุธ์

คา่เป้าหมาย

แบบ จ.1 
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พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ. 2557 - 2560

เป้าประสงคเ์ชงิ

ยทุธศาสตร์
ตัวชีว้ัด กลยทุธ์

คา่เป้าหมาย

1.1 จ้านวนพืน้ทีป่่าไม้ทีไ่ด้รับ
การอนุรักษ์และฟืน้ฟูเพิม่ขึ้น

N/A N/A N/A 500 ไร่ 500 ไร่

1.2 จ้านวนแหล่งน้้าทีไ่ด้รับ
การอนุรักษ์และฟืน้ฟูเพิม่ขึ้น

N/A N/A N/A 3 แห่ง/ล้าน้้า 3 แห่ง/ล้าน้้า

 -ก้าหนดมิติการบริหาร
จัดการ
1)ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
2)การเรียนรู้ค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
3)ก้าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการ                
 -สร้างการมีส่วนร่วม
1)สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน 
อปท.  
 2)การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
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พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ. 2557 - 2560

เป้าประสงคเ์ชงิ

ยทุธศาสตร์
ตัวชีว้ัด กลยทุธ์

คา่เป้าหมาย

1.3 จ้านวนเครือข่ายอนุรักษ์
และฟืน้ฟูดิน น้้า ป่าในพืน้ที่
เป้าหมายเพิม่ขึ้น

N/A N/A N/A 3 เครือข่าย 3 เครือข่าย

1.4 จ้านวนแหล่งน้้าขนาดเล็ก
 ได้รับการพัฒนา ฟืน้ฟู เพิม่ขึ้น

8 อ้าเภอ 8 อ้าเภอ 8 อ้าเภอ 8 อ้าเภอ 8 อ้าเภอ

1.5 จ้านวนพืน้ทีท่ีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
เพือ่การผลิตเพิม่ขึ้น

N/A N/A N/A 1 แห่ง 1 แห่ง

2.ตัวชี้วัดด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่า

 2.1 จ้านวนวันทีค่่าฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน 
เกินเกณฑ์มาตรฐานลดลง

N/A 8 วัน ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30

  -สร้างการมีส่วนร่วม
1)สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน 
อปท.  
 2)การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

 การฟืน้ฟูและการใช้
นวัตกรรมอย่างยั่งยืน
1)ถอดบทเรียน พัฒนา
ฐานข้อมูล 
  2)ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและพลังงาน
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พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ. 2557 - 2560

เป้าประสงคเ์ชงิ

ยทุธศาสตร์
ตัวชีว้ัด กลยทุธ์

คา่เป้าหมาย

 2.2 จ้านวนจุดความร้อน 
(Hotspot) ลดลง

N/A ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

2.3 จ้านวนผู้ป่วยทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากหมอกควันลดลง
ใน ๔ กลุ่มโรค ลดลง       
(ระบบทางเดินหายใจ ตา
อักเสบ ผิวหนัง และหัวใจ)

N/A ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

 การฟืน้ฟูและการใช้
นวัตกรรมอย่างยั่งยืน
1)ถอดบทเรียน พัฒนา
ฐานข้อมูล 
  2)ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและพลังงาน

134



โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

 1.โครงการจังหวดั

 1.1โครงการส่งเสริมและพฒันาหตัถอุตสาหกรรม
สู่สากล

 -พฒันาทกัษะความรู้และสมรรถนะของ
บคุลากร
 -สร้างความเข้มแข็งใหผู้้ประกอบการ         
   -ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ์
  -เพิ่มช่องทางการตลาด                        
     -เชื่อมโยงการค้าการลงทนุ

1 1 10,391,800 สนง.พาณิชย์ จ.ล าพนู 
(เจ้าภาพหลัก) /สนง.

พฒันาชุมชน จ.ล าพนู /
สนง.อุตสาหกรรม จ.ล าพนู

 1.2โครงการพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมใหม้ีความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม

  -เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ
 -พฒันาการผลิตที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

1 1 1,200,000 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวดัล าพนู

 1.3โครงการปอ้งกันน  าทว่มนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ และแหล่งการค้าโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ ในเขตต าบลบา้นกลาง 
อ าเภอเมืองล าพนู จังหวดัล าพนู

  -สร้างความเข้มแข็งใหผู้้ประกอบการ
 -พฒันาโครงสร้างพื นฐานและโลจิสติกส์

1 1 9,500,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอ
เมืองล าพนู

 รวม 3 โครงการ 21,091,800

บญัชีรายการชุดโครงการ

 ประเด็นยุทธศาสตร ์ : การพฒันาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
 วิสัยทศัน์ : เมืองแหง่ความสุข บนความพอเพยีง

 แบบฟอร์มการจัดท าแผนพฒันาจังหวดัล าพนู พ.ศ.2557-2560 ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบป ีพ.ศ.2560)

งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

 2.โครงการกระทรวง กรม

 2.1 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 
สาย อ.เถิน จ.ล าปาง - จ.ล าพนู

  -พฒันาโครงสร้างพื นฐานและโลจิสติกส์ 2 1 3,750,000,000  กรมทางหลวง

 2.2 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 116 
สายปา่สัก - ทา่วงัพร้าว ระหวา่ง กม. 2+620 - 
กม. 26+557

  -พฒันาโครงสร้างพื นฐานและโลจิสติกส์ 2 1 750,000,000  กรมทางหลวง

 2.3 โครงการทางหลวงแนวใหม่ สายเชียงใหม-่
ล าพนู

  -พฒันาโครงสร้างพื นฐานและโลจิสติกส์ 2 1 6,172,000,000  กรมทางหลวง

 2.4 โครงการก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางแยก 
ทางหลวงหมายเลข 11 กม.534+944 (แยกเหมือง
ง่านอก)

  -พฒันาโครงสร้างพื นฐานและโลจิสติกส์ 2 1 300,000,000  กรมทางหลวง

 2.5  โครงการก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางแยก 
ทางหลวงหมายเลข 11 กม.537+245

  -พฒันาโครงสร้างพื นฐานและโลจิสติกส์ 2 1 300,000,000  กรมทางหลวง

 2.6  โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทาง
แยกรถไฟทางหลวงหมายเลข 11 ตัดทางหลวง
หมายเลข 114 (ดอยติ)

  -พฒันาโครงสร้างพื นฐานและโลจิสติกส์ 2 1 350,000,000  กรมทางหลวง
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

 2.7  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกรถไฟ
และจุดตัดแยกทางหลวงหมายเลข 106 (กม.
160+085) และทางหลวงหมายเลข 1136  (กม.
0+940)

  -พฒันาโครงสร้างพื นฐานและโลจิสติกส์ 2 1 300,000,000  กรมทางหลวง

 2.8  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ทาง
หลวงหมายเลข 1033 (กม.2+607)

  -พฒันาโครงสร้างพื นฐานและโลจิสติกส์ 2 1 200,000,000  กรมทางหลวง

 รวม 8 โครงการ 12,122,000,000

3.โครงการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (9)  -
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

 1.โครงการจังหวดั

 1.1โครงการยกระดับการผลิตล าไยคุณภาพ 
จังหวดัล าพนู

  -พฒันาทกัษะความรู้และสมรรถนะของ
บคุลากร
 -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
 -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป         
   -ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ ์     
   -เพิ่มช่องทางการตลาด

1 1 3,458,000  สนง.เกษตร จ.ล าพนู

 1.2โครงการลดต้นทนุการผลิตข้าวโดยใช้เมล็ด
พนัธดี์ จังหวดัล าพนู

 -พฒันาทกัษะความรู้และสมรรถนะของ
บคุลากร
 -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
 -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป

1 1 1,347,500 สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวดัล าพนู/ สนง.เกษตร
 จังหวดัล าพนู/ศูนย์เมล็ด

พนัธุข์้าวเชียงใหม่

 1.3โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการผลิต
การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภยั สินค้าเกษตร
อินทรีย์และผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผลผลิตทาง
การเกษตร

 -พฒันาทกัษะความรู้และสมรรถนะของ
บคุลากร
 -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
 -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป

1 1 5,245,080 สนง.พาณิชย์ จ.ล าพนู 
(เจ้าภาพหลัก) /สนง.
เกษตรและสหกรณ์ จ.

ล าพนู /ส านักงานแรงงาน 
จ.ล าพนู

 แบบฟอร์มการจัดท าแผนพฒันาจังหวดัล าพนู พ.ศ.2557-2560 ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบป ีพ.ศ.2560)

 วิสัยทศัน์ : เมืองแหง่ความสุข บนความพอเพยีง
 ประเด็นยุทธศาสตร ์ : การพฒันาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

 1.4โครงการก่อสร้างหอ้งเย็นเพื่อการเกษตร 
(ล าไยสดและอบแหง้)

 -พฒันาทกัษะความรู้และสมรรถนะของ
บคุลากร
 -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
 -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป

1 1 4,874,000 อ าเภอเมืองล าพนู

 1.5โครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค และส่งเสริมอาชีพ เพื่อ
พฒันาการเกษตรและคุณภาพชีวติประชาชน 
อ าเภอปา่ซาง ระยะที่ 1 จ านวน 3 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 4,874,000 อ าเภอปา่ซาง

  1)โครงการเสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย
บา้นทา่กอม่วง-ถนนซุปเปอร์ หมู่ที่ 6 ต าบลม่วง
น้อย อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

1,909,000

  2)โครงการเสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย
บา้นไร่-ถนนซุปเปอร์ หมู่ที่ 6 ต าบลม่วงน้อย 
อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

1,703,000

  3)โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมรางระบายน้ าแบบมีฝาปดิ และวางทอ่
พร้อมบอ่พกั  สายสะปุ๋ง-ม่วงน้อย  ต าบลม่วงน้อย
 อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

1,262,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.6โครงการพฒันาเส้นทางล าเลียงผลผลิต
การเกษตรออกสู่ตลาด อ าเภอเวยีงหนองล่อง 
ระยะที่ 1 จ านวน 2 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 3,640,000 อ าเภอเวยีงหนองล่อง

  1) โครงการพฒันาเส้นทางล าเลียงผลผลิต
การเกษตรออกสู่ตลาด โดยการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง หมู่ที่ 8 ต าบล
วงัผาง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวดัล าพนู

2,094,000

  2) โครงการพฒันาเส้นทางส าเลียงผลผลิต
การเกษตรออกสู่ตลาดโดยการก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อมบา้นหว้ยปนัจ๊อย หมู่ที่ 2 ต าบลหนองยวง - 
บา้นเหล่าปงเสือหมู่ที่ 2 ต าบลวงัผาง อ าเภอเวยีง
หนองล่อง จังหวดัล าพนู

1,546,000

  1.7โครงการประชาสัมพนัธล์ าไยล าพนู   -ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ์
  -เพิ่มช่องทางการตลาด
  -เชื่อมโยงการค้าการลงทนุ
  -รองรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

1 1 10,000,000 8,500,000 10,000,000 10,000,000  ส านักงานจังหวดัล าพนู

  1.8โครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค และส่งเสริมอาชีพ เพื่อ
พฒันาการเกษตรและคุณภาพชีวติประชาชน 
อ าเภอปา่ซาง ระยะที่ 2 จ านวน 4 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 6,103,000 อ าเภอปา่ซาง
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1)โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นสันนา หมู่ที่ 1 ต าบลปา่ซาง อ าเภอปา่ซาง 
จังหวดัล าพนู

1,818,000

  2)โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สันนา เลียบคันคลอง หมู่ที่ 1 ต าบลปา่ซาง 
อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

762,000

  3)โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นฉางข้าวน้อยเหนือ-หนองหอย หมู่ที่ 3 เชื่อม 
หมู่ที่ 5 ต าบลปา่ซาง อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

1,954,000

  4)โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างสุสานบา้นฉางข้าวน้อยใต้  หมู่ที่ 4 ต าบลปา่
ซาง อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

1,569,000

  1.9โครงการเคร่ืองเกล่ียหญ้าสลัดผ่ึง และกอง
รวม หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง 
จังหวดัล าพนู

 -พฒันาทกัษะความรู้และสมรรถนะของ
บคุลากร
 -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
 -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป

1 1 280,000 อ าเภอบา้นโฮ่ง

  1.10โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร 
บา้นหว้ยสะแหล หมู่ที่ 5 ต าบลหนองปลาสะวาย 
อ าเภอบา้นโฮ่ง จังหวดัล าพนู

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 2,500,000 อ าเภอบา้นโฮ่ง
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.11โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 
Over Lay เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ
การทอ่งเที่ยวสายเลียบทางรถไฟ (Local Road) 
ต าบลเหมืองง่า และต าบลอุโมงค์อ าเภอเมือง 
จังหวดัล าพนู ถึงสุดแนวเขตติดต่อ ล าพนู - 
เชียงใหม่

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 15,720,000 อ าเภอเมืองล าพนู ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั

ล าพนู

  1.12โครงการพฒันาและปรับระบบการเล้ียงไก่
พื้นเมืองเกษตรกรรายย่อยสู่ความยั่งยืน

 -พฒันาทกัษะความรู้และสมรรถนะของ
บคุลากร
 -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
 -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป

1 1 400,000 สนง.ปศุสัตวจ์ังหวดัล าพนู

  1.13โครงการพฒันาการประสิทธภิาพการผลิต
น้ านมโคคุณภาพสูงที่ปลอดภยั

 -พฒันาทกัษะความรู้และสมรรถนะของ
บคุลากร
 -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
 -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป

1 1 450,000 สนง.ปศุสัตวจ์ังหวดัล าพนู

  1.14โครงการยกระดับแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร
 Green Clean เมืองเกษตรกรปลอดภยัเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

 -พฒันาทกัษะความรู้และสมรรถนะของ
บคุลากร
 -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
 -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป

1 1 4,000,000 ศูนย์ส่งเสริมและพฒันา
อาชีพการเกษตร จ.ล าพนู
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.15โครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค และส่งเสริมอาชีพ เพื่อ
พฒันาการเกษตรและคุณภาพชีวติประชาชน 
อ าเภอปา่ซาง ระยะที่ 3 จ านวน 3 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 3,787,000 อ าเภอปา่ซาง

  1)โครงการเสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต บา้น
หว้ยอ้อ หมู่ที่ 2 - บา้นเหล่าปา่ก๋อย หมู่ที่ 1 ต าบล
น้ าดิบ อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

1,028,000

  2)โครงการเสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนนสัน
นา (ถนนสายหน้ามณีนาคเสนรีสอร์ท) หมู่ที่ 1 
ต าบลปา่ซาง อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

1,239,000

  3)โครงการปรับปรุงผิวทางฉาบผิวสเลอร่ีซีล 
สายทางพระบาท-บา้นตีนดอย ต าบลมะกอก 
อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

1,520,000

  1.16โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อการเกษตร 
(18บอ่) ต าบลศรีเต้ีย อ าเภอบา้นโฮ่ง จังหวดัล าพนู

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 5,173,000 อ าเภอบา้นโฮ๋ง

  1.17โครงการพฒันาเส้นทางล าเลียงผลผลิต
การเกษตรออกสู่ตลาด อ าเภอเวยีงหนองล่อง 
ระยะที่ 2 จ านวน 3 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 3,931,000 อ าเภอเวยีงหนองล่อง
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1)โครงการพฒันาเส้นทางล าเลียงผลผลิต
การเกษตรออกสู่ตลาด โดยการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นเหล่าดู่ หมู่ที่ 1 ต าบล
หนองยวง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวดัล าพนู

2,800,000

  2)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่
ที่ 5 บา้นสันเหมือง ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีง
หนองล่อง

814,000

  3)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 11 
หมู่ที่ 2 บา้นต้นผ้ึง ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีง
หนองล่อง

317,000

  1.18โครงการส่งเสริมพฒันาอาสาสมัครเกษตร 
(Smart Farmer) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 -พฒันาทกัษะความรู้และสมรรถนะของ
บคุลากร
 -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
 -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป

1 1 4,358,240  สนง.เกษตร จ.ล าพนู

  1.19โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ ์ข้าว
พนัธุดี์ ป ี2560 อ าเภอเมืองล าพนู

 -พฒันาทกัษะความรู้และสมรรถนะของ
บคุลากร
 -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
 -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป

1 1 1,140,000 อ าเภอเมืองล าพนู
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.20โครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค และส่งเสริมอาชีพ เพื่อ
พฒันาการเกษตรและคุณภาพชีวติประชาชน 
อ าเภอปา่ซาง ระยะที่ 4 จ านวน 2 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 1,500,000 อ าเภอปา่ซาง

 1)ปรับปรุงรางส่งน้ าเพื่อการเกษตรจากหมู่ที่ 3 
บา้นหวาย เชื่อมหมู่ที่ 4 บา้นมะกอก ต าบลมะกอก
 อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

1,000,000

 2)โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียงไก่
พนัธุพ์ื้นบา้น (ไก่พนัธุเ์หล่าปา่ก๋อย)

500,000

  1.21โครงการพฒันาเส้นทางล าเลียงผลผลิต
การเกษตรออกสู่ตลาด อ าเภอเวยีงหนองล่อง 
ระยะที่ 2 จ านวน 3 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 3,931,000 อ าเภอเวยีงหนองล่อง

  1)โครงการพฒันาเส้นทางล าเลียงผลผลิต
การเกษตรออกสู่ตลาด โดยการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นเหล่าดู่ หมู่ที่ 1 ต าบล
หนองยวง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวดัล าพนู

2,800,000

  2)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่
ที่ 5 บา้นสันเหมือง ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีง
หนองล่อง

814,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  3)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 11 
หมู่ที่ 2 บา้นต้นผ้ึง ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีง
หนองล่อง

317,000

  1.22โครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค และส่งเสริมอาชีพ เพื่อ
พฒันาการเกษตรและคุณภาพชีวติประชาชน 
อ าเภอปา่ซาง ระยะที่ 5 จ านวน 1 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 9,182,000 อ าเภอปา่ซาง

  1)โครงการเสริมผิวแอสฟลัทติ์ก คอนกรีต สาย
สะปุ๋ง ต าบลม่วงน้อย - บา้นหนองเงือก ต าบลแม่
แรง  อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

  1.23โครงการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
ในพื้นที่อ าเภอบา้นโฮ่ง จ านวน 2 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 2,040,000 อ าเภอบา้นโฮ่ง

  1) ขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ไข
ปญัหาภยัแล้ง ต าบลปา่พลู อ าเภอบา้นโฮ่ง 
จังหวดัล าพนู

1,400,000

  2)วางทอ่ส่งน้ าพวีซีี เพื่อการเกษตรบา้นหนอง
ปลาสะวาย หมู่ที่ 2 ต าบลหนองปลาสะวาย 
อ าเภอบา้นโฮ่ง จังหวดัล าพนู

640,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

   1.24โครงการพฒันาเส้นทางล าเลียงผลผลิต
การเกษตรออกสู่ตลาด อ าเภอแม่ทา ระยะที่ 2 
จ านวน 2 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 4,786,000 อ าเภอแม่ทา

  1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 6 ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา

2,986,000

  2) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต
แบบ (OVERLAY) ถนนบริเวณรอบที่วา่การ 
อ าเภอแม่ทา หมู่ที่ 3 ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา

1,800,000

  1.25โครงการระบบสาธารณูปโภคเพื่อ
การเกษตรและพฒันาคุณภาพชีวติ อ าเภอทุ่งหวั
ช้าง จังหวดัล าพนู จ านวน 2 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

5,221,000 อ าเภอทุ่งหวัช้าง

  1)โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล พร้อมเคร่ืองสูบน้ า
แบบจมและทอ่ส่งน้ าดิบ บา้นทุ่งเปด็ หมู่ที่ 1,บา้น
หนองปา่ตึง หมู่ที่ 2,บา้นทุ่งหวัช้าง หมู่ที่ 3 และ
บา้นจริญญา หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งหวัช้าง อ าเภอทุ่ง
หวัช้าง จังหวดัล าพนู

1,060,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

 2)โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร 
พร้อมเคร่ืองสูบน้ าแบบจมและทอ่ส่งน้ าดิบ หมู่ที่ 1
 - 12 ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดั
ล าพนู

1 1 4,161,000

  1.26โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบล าน้ าปงิ บา้นวงัสะแกงใต้ หมู่ที่ 9 
ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวดั
ล าพนู

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 4,910,000 อ าเภอเวยีงหนองล่อง

  1.27โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์   ป ี
2560

 -พฒันาทกัษะความรู้และสมรรถนะของ
บคุลากร
 -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ

1 1 300,000 อ าเภอเมืองล าพนู

  1.28โครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค และส่งเสริมอาชีพ เพื่อ
พฒันาการเกษตรและคุณภาพชีวติประชาชน 
อ าเภอปา่ซาง ระยะที่ 6 จ านวน 1 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 6,980,500 อ าเภอปา่ซาง

  1)โครงการเสริมผิวแอสฟลัทติ์ก คอนกรีต สาย
บา้นดอนตอง ต าบลแม่แรง - บา้นเหล่า ต าบล
บา้นเรือน  อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.29โครงการเตรียมความพร้อมสมาชิกยุว
เกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรในอนาคต

 -พฒันาทกัษะความรู้และสมรรถนะของ
บคุลากร
 -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
 -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป

1 1 726,000 สนง.เกษตรจังหวดัล าพนู

  1.30โครงการปรับปรุงและพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่อการเกษตรอ าเภอเมืองล าพนู ระยะที่ 1
 จ านวน 4 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 6,772,000 อ าเภอเมืองล าพนู

  1)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งหนอง หมู่
ที่ 1 บา้นต้นผ้ึง ต าบลเหมืองง่า

1,065,000

  2)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอาคารกลุ่ม
แม่บา้น หมู่ที่ 8 บา้นหลุก ต าบลเหมืองง่า

1,688,000

 3)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเลียบล า
เหมืองกลาง บา้นหวัยาง หมู่ที่ 9 ต าบลเหมืองง่า 
อ าเภอเมืองล าพนู

2,019,000

  4)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณล าเหมือง
เก้าศอก บา้นอุโมงค์ หมู่ที่ 1 และ บา้นกอม่วง หมู่
ที่ 2 ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพนู

2,000,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.31โครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค และส่งเสริมอาชีพ เพื่อ
พฒันาการเกษตรและคุณภาพชีวติประชาชน 
อ าเภอปา่ซาง ระยะที่ 7 จ านวน 4 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 10,696,000 อ าเภอปา่ซาง

  1)โครงการเสริมผิวแอสฟลัทติ์ก คอนกรีต สาย
สะปุ๋งหลวง หมู่ที่ 8 ต าบลม่วงน้อย - บา้นดอน 
ต าบลแม่แรง อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

2,449,000

  2)โครงการเสริมผิวแอสฟลัทติ์ก คอนกรีต สาย
บา้นไร่ - บา้นทา่กอม่วง ต าบลม่วงน้อย อ าเภอปา่
ซาง จังหวดัล าพนู

2,322,000

  3)โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง   ในเส้นทาง
คมนาคม ทางหลวงชนบท ในพื้นที่ต าบลนครเจดีย์
 อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

2,500,000

  4)โครงการเสริมผิวแอสฟลัทติ์ก คอนกรีต บา้น
วงักู่ หมู่ที่ 8 - บา้นน้ าดิบหลวง หมู่ที่ 7 ต าบลน้ า
ดิบ อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

3,425,000

  1.32โครงการปรับปรุงและพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการเกษตรอ าเภอเมืองล าพนู ระยะที่ 2
 จ านวน 3 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 7,752,000 อ าเภอเมืองล าพนู
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

 1)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณเลียบล า
เหมืองเจ้า บา้นจักรค าภมิุข หมู่ที่ 7 ต าบลต้นธง 
อ าเภอเมืองล าพนู

1,993,000

 2)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าโรงอบ
ล าไย บา้นจักรค าภมิุข หมู่ที่ 7 เชื่อม บา้นสัน
มหาพน หมู่ที่ 11 ต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพนู

2,759,000

 3)โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
 บา้นจักรค าภมิุข หมู่ที่ 7 เชื่อม บา้นพนัตาเกิน 
หมู่ที่ 5 ต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพนู

3,000,000

  1.33โครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค และส่งเสริมอาชีพ เพื่อ
พฒันาการเกษตรและคุณภาพชีวติประชาชน 
อ าเภอปา่ซาง ระยะที่ 8 จ านวน 1 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 6,723,000 อ าเภอปา่ซาง

  1)โครงการเสริมผิวแอสฟลัทติ์ก คอนกรีต เลียบ
น้ าแม่ทา จากบา้นม่วงน้อย หมู่ที่ 4 ถึงบา้นทา่กอ
ม่วง หมู่ที่ 6 ต าบลม่วงน้อย อ าเภอปา่ซาง จังหวดั
ล าพนู
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.34โครงการปรับปรุงและพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่อการเกษตรอ าเภอเมืองล าพนู ระยะที่ 3
 จ านวน 4 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 8,753,000 อ าเภอเมืองล าพนู

  1)โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบน้ ากวง ออก
ซอย 2 บา้นสันมะกรูด หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นแปน้ 
อ าเภอเมืองล าพนู

1,631,000

  2)โครงการซ่อมแซมผิวทางถนนแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีตสายบา้นเส้ง - บา้นม่วง ต าบลบา้นแปน้ 
อ าเภอเมืองล าพนู

1,950,000

  3)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สาธารณะเลียบล าเหมืองขี้เลือด

1,992,000

  4)โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(overlay) สายทางบา้นสันคะยอม หมู่ที่ 1 เชื่อม
บา้นหลุก หมู่ที่  4 ต าบลปา่สัก

3,180,000

 1.35โครงการปรับปรุงและพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่อการเกษตรอ าเภอเมืองล าพนู ระยะที่ 4
 จ านวน 5 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 6,825,400 อ าเภอเมืองล าพนู
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1)โครงการซ่อมผิวทางถนนแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตสายบา้นแปน้ (สันตก) - บา้นเหมืองจี้ใหม่ 
ต าบลบา้นแปน้

1,612,000

  2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ยกระดับ)

1,841,100

 3)โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
เลียบล าเหมืองทุ่งปา่คา บา้นร่องเชี่ยว หมู่ที่ 7 
ต าบลประตูปา่

1,319,100

  4)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นสันมะโก หมู่ที่ 4 เชื่อมบา้นปา่ซางน้อย - หวั
ฝาย หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นแปน้

1,273,000

 5)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
การเกษตร บา้นต้นปนั หมู่ที่ 4 ต าบลหนองหนาม

780,200

  1.36โครงการก่อสร้างตลาดกลาง ต าบลปา่ไผ่ 
บา้นจัดสรรคอกช้าง ต าบลปา่ไผ่ อ าเภอล้ี จังหวดั
ล าพนู

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 11,663,500 อ าเภอล้ี

  1.37โครงการปรับปรุงและพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่อการเกษตรอ าเภอเมืองล าพนู ระยะที่ 5
 จ านวน 4 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 7,725,000 อ าเภอเมืองล าพนู
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอย 1 หมู่ที่ 2 ต าบลริมปงิ

1,495,000

  2)โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟลัทติ์กคอ
นกรีต (Over Lay) บา้นกอข่อย หมู่ที่ 6 ต าบล
หนองหนาม

2,722,200

  3)โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโบสถ์ บา้นต้นแงะ หมู่ที่ 9 ต าบลประตูปา่

1,509,800

  4)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอย 2 หมู่ที่ 2 ต าบลริมปงิ

1,998,000

  1.38โครงการปรับปรุงและพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่อการเกษตรอ าเภอเมืองล าพนู ระยะที่ 6
 จ านวน 5 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 8,756,000 อ าเภอเมืองล าพนู

  1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นล้องเด่ือ หมู่ที่ 2 - บา้นล่ามช้าง หมู่ที่ 3 
ต าบลประตูปา่

1,088,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  2)โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรในพื้นที่อ าเภอเมืองล าพนู โดยการ
ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายสะพาน
หลังตลาดปา่ซาง ไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนต าบล ปา่ซางน้อย หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นแปน้

1,984,000

  3)โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟลัทติ์
กคอนกรีตเข้าสู่ พื้นที่การเกษตรสายน้ าโค้ง - ล่าม
ช้าง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองช้างคืน อ าเภอเมืองล าพนู
 จังหวดัล าพนู

1,905,000

  4)โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ไหล่ทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองพญาใจ 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองช้างคืน อ าเภอเมืองล าพนู 
จังหวดัล าพนู

1,689,000

  5)โครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร โดยการซ่อมสร้างผิวจราจรแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตสายทางบา้นขัวแคร่ หมู่ที่ 4 - 
บา้นทุ่งยาวเหนือ หมู่ที่ 12 ต าบลศรีบวับาน

2,090,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.39โครงการปรับปรุงและพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่อการเกษตรอ าเภอเมืองล าพนู ระยะที่ 7
 จ านวน 4 กิจกรรมย่อย

  -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
  -พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้าน
การเกษตร

1 1 6,998,000 อ าเภอเมืองล าพนู

  1)โครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร โดยการซ่อมสร้างผิวจราจรแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตสายทางบา้นจ าบอน หมู่ที่ 3 
ต าบลศรีบวับาน

1,229,000

   2)โครงการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม
เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อ าเภอเมือง
ล าพนู โดยการเสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย
ทางบา้นเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1 เชื่อมบา้นกู่เส้า 
หมู่ที่ 2 ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมืองล าพนู จังหวดั
ล าพนู

1,969,000

  3)โครงการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม
เพื่อส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อ าเภอเมืองล าพนู 
โดยการเสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายทางบา้น
เหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1 เชื่อมบา้นปงชัย หมู่ที่ 3 
ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมืองล าพนู จังหวดัล าพนู

1,985,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  4)โครงการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่
อ าเภอเมืองล าพนู โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บา้นเชตวนั หมู่ที่ 12 ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมือง
ล าพนู จังหวดัล าพนู

1,815,000

 รวม 39 โครงการ 203,521,220

 2.โครงการกระทรวง กรม  -

3.โครงการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (9)
3.1 โครงการพฒันาเกษตรอินทรีย์วถิีพอเพยีง
เทศบาลเมืองล าพนู

 -พฒันาทกัษะความรู้และสมรรถนะของ
บคุลากร
 -สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่ม/ผู้ประกอบการ
 -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป

3 1 5,000,000 เทศบาลเมืองล าพนู

 รวม 1 โครงการ 5,000,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

 1.โครงการจังหวดั

 1.1โครงการทอ่งเที่ยววถิีไทย วถิีล าพนู   -ส่งเสริมท านุบ ารุง และธ ารงไวซ่ึ้งอัตลักษณ์
ของมรดกทางวฒันธรรม 
-สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป          
  -ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ ์  
 -เพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการตลาด 

1 1 10,500,000 สนง.วฒันธรรม จ.ล าพนู /
สนง.ทอ่งเที่ยวและกีฬา จ.
ล าพนู / ส านักงานจังหวดั

ล าพนู

 1.2โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
แหล่งทอ่งเที่ยวจังหวดัล าพนู

  -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป        
    -ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ ์  
 -เพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการตลาด 

1 1 2,516,000  แขวงทางหลวงล าพนู /
อ าเภอปา่ซาง/อ าเภอแม่ทา

 1.3โครงการพฒันาศักยภาพแหล่งทอ่งเที่ยว
อุทยานแหง่ชาติดอยขุนตาล

  สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป         
   -ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ ์  
 -เพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการตลาด 

1 1 6,634,000  อุทยานแหง่ชาติดอยขุน
ตาล /อ าเภอแม่ทา

  1.4โครงการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยว

  -ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ ์  
  -เพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการตลาด  

1 1 5,000,000 3,500,000 สนง.ทอ่งเที่ยวและกีฬา จ.
ล าพนู

 แบบฟอร์มการจัดท าแผนพฒันาจังหวดัล าพนู พ.ศ.2557-2560 ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบป ีพ.ศ.2560)

 วิสัยทศัน์ : เมืองแหง่ความสุข บนความพอเพยีง
 ประเด็นยุทธศาสตร ์ : การพฒันาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.5โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม
บา้นธเิมือง 3 ไต (ไตล้ือ ไตยวน ไตยอง)

  -ส่งเสริมท านุบ ารุง และธ ารงไวซ่ึ้งอัตลักษณ์
ของมรดกทางวฒันธรรม 
   -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
   -พฒันาทกัษะองค์ความรู้ 
   -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป

1 1 2,964,635 อ าเภอบา้นธิ

 1.6โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านการ
ทอ่งเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

   -พฒันาทกัษะองค์ความรู้ 
   -สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกลุ่ม
ผู้ประกอบการ
   -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป

1 1 500,000 สนง.ทอ่งเที่ยวและกีฬา จ.
ล าพนู

  1.7โครงการปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท
เข้าสู่แหล่งทอ่งเที่ยวน้ าตกก้อหลวง ต าบลก้อ 
อ าเภอล้ี จังหวดัล าพนู

  -สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกลุ่ม
ผู้ประกอบการ
  -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป

1 1 5,750,000 แขวงทางหลวงชนบทล าพนู

  1.8โครงการพฒันาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้า
แหล่งทอ่งเที่ยวเขตหา้มล่าสัตว ์บา่บา้นโฮ่ง ต าบล
บา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จังหวดัล าพนู

  -สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกลุ่ม
ผู้ประกอบการ
  -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป

1 1 8,200,000 แขวงทางหลวงชนบทล าพนู

  1)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 หว้ย
ยาบ อ .บา้นธิ

4,354,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.9โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณบา้นครูบา
เจ้าศรีวชิัย

   -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป       
    -ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ ์  
 -เพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการตลาด 

1 1 4,000,000  อ าเภอล้ี

  1.10โครงการก่อสร้างอาคารหอประวติัศาสตร์
เมืองล้ี หมู่ที่ 4 ต าบลล้ี อ าเภอล้ี

   -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป       
    -ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ ์  
 -เพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการตลาด 

1 1 3,439,500  อ าเภอล้ี

  1.11โครงการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยว

   -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป       
    -ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ ์  
 -เพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการตลาด 

1 1 3,500,000 สนง.ทอ่งเที่ยวและกีฬา จ.
ล าพนู

  1.12โครงการปรับปรุงเส้นทางจราจรสู่แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม สายบา้นหนองเงือก - 
บา้นกองงาม

   -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป       
    -ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ ์  
 -เพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการตลาด 

1 1 6,070,000 อ าเภอปา่ซาง

  1.13โครงการจัดงานประเพณีแหแ่ค่หลวงอ าเภอ
บา้นโฮ่ง ประจ าปงีบประมาณ 2560

   -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป       
    -ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ ์  
 -เพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการตลาด 

1 1 1,000,000 อ าเภอบา้นโฮ่ง

  1.14โครงการสืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยผ้ายก 
ดอกอ าเภอทุ่งหวัช้าง

   -สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป       
    -ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ ์  
 -เพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการตลาด 

1 1 อ าเภอทุ่งหวัช้าง
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

 รวม 14 โครงการ 62,928,135

 2.โครงการกระทรวง กรม  -

 2.1โครงการบูรณะฟืน้ฟูเขตเมืองล้ีเก่า 
(ก าแพงเมือง, คูเมืองเก่า, ปรับภูมิทัศน)์ หมู่
ที ่4 ต าบลล้ี อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

  -ส่งเสริมท านุบ ารุง และธ ารงไวซ่ึ้งอัตลักษณ์
ของมรดกทางวฒันธรรม 
-สร้างมาตรฐานการพฒันาและแปรรูป          
  -ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธ ์  
 -เพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการตลาด 

2 1  กรมศิลปากร

3.โครงการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (9)  -
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

 1.โครงการจังหวดั

  1.1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมภาค
เกษตรกรรม ในพื้นที่อ าเภอบา้นธ ิระยะที่ 1 
จ านวน 2 กิจกรรมย่อย

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
 -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
 -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 3,983,000 อ าเภอบา้นธิ

  1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
 ลพ.3028 สายบา้นปา่เปา หมู่ที่ 2 - บา้นดอยเวยีง
 หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธิ

1,993,000

  2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 16 บา้นหว้ยม่วงไร่พฒันา ต าบลหว้ยยาบ 
อ าเภอบา้นธิ

1,990,000

 แบบฟอร์มการจัดท าแผนพฒันาจังหวดัล าพนู พ.ศ.2557-2560 ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบป ีพ.ศ.2560)

 วิสัยทศัน์ : เมืองแหง่ความสุข บนความพอเพยีง
 ประเด็นยุทธศาสตร ์ : การพฒันาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.2โครงการปกปอ้งและเชิดชูสถาบนัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย์

  -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม
  -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม
  -ส่งเสริมเอกลัษณ์วถิีชุมชน

1 2 845,000 1,000,000  ส านักงานจังหวดัล าพนู

  1.3โครงการรวมพลังสังคม สร้างสุขคนหละปนู   -บริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง
 -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม
 -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
 -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม
  -ส่งเสริมเอกลัษณ์วถิีชุมชน

1 2 5,434,800 สนง.พฒันาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวดั

ล าพนู /เขตพื้นที่การศึกษา 
เขต 35 /สสจ.ล าพนู

 1.4โครงการพฒันาชุมชนต้นแบบเพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

  -บริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง
 -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม
 -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
 -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม
  -ส่งเสริมเอกลัษณ์วถิีชุมชน

1 2 4,901,630 กอ.รมน.จว.ลพ./ที่ท าการ
ปกครอง จ.ลพ./สนง.

สาธารณสุข จ.ลพ./สนง.
แรงงาน จ.ลพ. /อ าเภอล้ี /

ส านักงานจังหวดั

163



โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.5โครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ
ประชาชน อ าเภอเมืองล าพนู ระยะที่ 1 จ านวน 4
 กิจกรรมย่อย

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
 -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
 -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 5,425,680 อ าเภอเมืองล าพนู

  1)โครงการเจาะบอ่บาดาล 7 แหง่ ในต าบล
เหมืองจี้ อ าเภอเมืองล าพนู

2,367,580

 2)โครงการเจาะบอ่บาดาล 10 แหง่ ในต าบลเวยีง
ยอง อ าเภอเมืองล าพนู

1,990,000

 3)โครงการพฒันาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร  ต าบลประตูปา่

401,200

 4)โครงการปรับปรุงระบบทอ่เมนทส่์งน้ าประปา
บา้นร่องเชี่ยว หมู่ที่ 7 และ 8 ต าบลประตูปา่

666,900

  1.6โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

  -บริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง
 -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม
 -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
 -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม
  -ส่งเสริมเอกลัษณ์วถิีชุมชน

1 2 4,853,800 สนง.พฒันาชุมชนจังหวดั
ล าพนู
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.7โครงการเสริมพลัง สร้างสุข จังหวดัล าพนู 
(ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการฆ่าตัวตายจังหวดั
ล าพนู)

  -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม
  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน                            
   -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 1,600,000  อ าเภอ 8 อ าเภอ /สนง.
สาธารณสุขจังหวดัล าพนู

  1.8โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน 
จังหวดัล าพนู

  -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม
  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน                            
   -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 1,000,000 สนง.ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยัจังหวดัล าพนู

  1.9โครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ
ประชาชน อ าเภอเมืองล าพนู ระยะที่ 2 จ านวน 2
 กิจกรรมย่อย

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
 -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
 -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 6,974,000 อ าเภอเมืองล าพนู

  1)โครงการแก้ไขปญัหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภค-บริโภคโดยเจาะบอ่น้ าบาดาล 9 แหง่ ใน
ต าบลริมปงิ

2,430,000

  2)โครงการเจาะบอ่บาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค
และท าการเกษตร 9 แหง่ ในต าบลมะเขือแจ้

4,544,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.10โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมภาค
เกษตรกรรม ในพื้นที่อ าเภอบา้นธ ิระยะที่ 2 
จ านวน 2 กิจกรรมย่อย

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
 -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
 -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 5,831,000 อ าเภอบา้นธิ

  1)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 หว้ย
ยาบ อ .บา้นธิ

4,354,000

  2)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบ
คลองชลประทานแยกทางหลวง 1189 -ทางเข้า
โรงพยาบาลบา้นธ ิ ม. 6 ต.บา้นธ ิอ.บา้นธิ

1,477,000

  1.11โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการพฒันา
ศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชนทกุกลุ่มวยั

  -บริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง
  -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม
  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม
 

1 2 5,000,000  โรงพยาบาลล าพนู

  1.12โครงการหมู่บา้นต้นแบบการจัดการสุขภาพ
อ าเภอเมืองล าพนู

  -บริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง
  -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม
  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
   -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 340,000 อ าเภอเมืองล าพนู
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.13โครงการเสริมสร้างวถิีชีวติ เศรษฐกิจตาม
รอยพอ่ อ าเภอเมืองล าพนู

  -บริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง
  -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม
  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
   -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 1,560,000 อ าเภอเมืองล าพนู

  1.14โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

  -บริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง
  -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม
  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
   -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 656,000 อ าเภอเมืองล าพนู

  1.15โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัโดยใช้ชุมชนเปน็
ฐาน

 -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
  -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม
  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
   -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 402,350 สนง.ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยัจังหวดัล าพนู

  1.16โครงการก ากับติดตามการท างานของ
แรงงานต่างด้าว

 -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
  -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม
  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
   -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 300,000 สนง.จัดหางานจังหวดัล าพนู
 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.17โครงการสร้างเครือข่ายปอ้งกันการลักลอบ
ไปท างานต่างประเทศ

 -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
  -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม
  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
   -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 100,000 สนง.จัดหางานจังหวดัล าพนู
 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  1.18โครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ
ประชาชน อ าเภอเมืองล าพนู ระยะที่ 3 จ านวน 8
 กิจกรรมย่อย

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
 -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
 -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 6,858,000 อ าเภอเมืองล าพนู

  1)โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ือง
สูบน้ าแบบจม บา้นหนองบวั หมู่ที่ 2 ต าบลปา่สัก

883,000

  2)โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ือง
สูบน้ าแบบจม บา้นหลุก หมู่ที่ 4 ต าบลปา่สัก

657,000

  3)โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ือง
สูบน้ าแบบจม บา้นกอเปา หมู่ที่ 9 ต าบลปา่สัก

514,000

  4)โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ือง
สูบน้ าแบบจม บา้นหนองซิว หมู่ที่ 13 ต าบลปา่สัก

514,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  5)โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ือง
สูบน้ าแบบจม บา้นใหม่ร่องแกลบ หมู่ที่ 17 ต าบล
ปา่สัก

514,000

  6)โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล บา้นทา่ล้อ - ศรีค า
 หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมืองล าพนู

928,000

  7)โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรในพื้นที่อ าเภอเมืองล าพนู โดยการขุด
เจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร บา้นร้ัว- ทุ่ง หมู่ที่ 8
 ต าบลหนองหนาม

1,424,000

  8)โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรในพื้นที่อ าเภอเมืองล าพนู โดยการขุด
เจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร บา้นขวา้ง หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองหนาม

1,424,000

  1.19โครงการพฒันาเส้นทางล าเลียงผลผลิต
การเกษตรออกสู่ตลาด อ าเภอแม่ทา ระยะที่ 1 
จ านวน 2 กิจกรรมย่อย

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
 -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
 -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 3,721,000 อ าเภอแม่ทา

 1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 
12 บา้นดอยแก้ว ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา

1,821,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เชื่อม หมู่ที่ 2,6 ต าบลทาทุ่งหลวง อ าเภอแม่ทา

1,900,000

  1.20โครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ
ชองประชาชน อ าเภอเมืองล าพนู ระยะที่ 4 
จ านวน 8 กิจกรรมย่อย

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
 -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
 -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 8,163,000 อ าเภอเมืองล าพนู

  1)โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น บา้นปา่ซาง
น้อยและกลุ่มบา้นหวัฝาย หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นแปน้

195,000

  2)โครงการวางทอ่ประปา บา้นสันปา่เหยีง หมู่ที่ 
7 ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพนู

1,896,000

  3)โครงการเจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร บา้น
กอข่อย หมู่ที่ 6 ต าบลหนองหนาม

1,337,000

  4)โครงการเจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร บา้น
หนองเรือ หมู่ที่ 7 ต าบลหนองหนาม

1,337,000

  5)โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมลงทอ่ พวีซีี 
บา้นแจ่มพฒันา หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นกลาง

700,000

 6)โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่ออุปโภค-
บริโภค บา้นหนองช้างคืน หมู่ที่ 4 ต.หนองช้างคืน

179,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  7)โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นโดย
การก่อสร้างระบบกรองน้ าบาดาล และวางทอ่เมน
ส่งน้ า บา้นวงัมุย หมู่ที่ 1 ต าบลประตูปา่ อ าเภอ
เมืองล าพนู

1,798,000

 8)โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นโดยการ
ติดต้ังระบบเดินทอ่ประปาหมู่บา้น บา้นหวัยาง 
หมู่ที่ 9 ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพนู

721,000

  1.21โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติประชาชนและแรงงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ หมู่ที่ 2 บา้นทา่ล้อ-ศรีค า 
ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมืองล าพนู จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
 -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
 -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 10,000,000 อ าเภอเมืองล าพนู

  1.22โครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ
ชองประชาชน อ าเภอเมืองล าพนู ระยะที่ 5 
จ านวน 4 กิจกรรมย่อย

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
 -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
 -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 4,582,000 อ าเภอเมืองล าพนู
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1)โครงการแก้ไขปญัหาและพฒันาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
อุทกภยั ภายในศูนย์ราชการอ าเภอเมืองล าพนู 
บา้นเวยีงยอง หมู่ที่ 3 ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมือง
ล าพนู

1,000,000

  2)โครงการแก้ไขปญัหาและพฒันาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
อุทกภยั โดยการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนน
สายหลังอ าเภอเมืองล าพนู บา้นเวยีงยอง หมู่ที่ 3 
ต าบลเวยีงยอง

997,000

  3)โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่อ าเภอ
เมืองล าพนู โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก 
ซอย 1/1 และซอย 5 หมู่ที่ 6 ต าบลเวยีงยอง 
อ าเภอเมืองล าพนู

587,000

  4)โครงการแก้ไขปญัหาและพฒันาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
อุทกภยั โดยการวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 1 หมู่ 8 บา้นใหม่วงัไฮ ต าบลเวยีงยอง
 อ าเภอเมืองล าพนู

1,998,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.23โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัทติ์กส์
คอนกรีต ถนนสานมิตรประชา หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 
14 ต าบลล้ี

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
 -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
 -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 8,499,700 อ าเภอล้ี

  1.24โครงการฝึกอบรมราษฎรหลักสูตรจัดต้ังชุด
รักษาความปลอดภยัหมู่บา้น อ าเภอปา่ซาง (ชรบ.)

  -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม
  -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม
  -ส่งเสริมเอกลัษณ์วถิีชุมชน

1 2 860,000 อ าเภอปา่ซาง

  1.25โครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค   อ าเภอล้ี  จังหวดัล าพนู
 ระยะที่ 1

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
 -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
 -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 5,020,000 อ าเภอล้ี

  1.26โครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค   อ าเภอล้ี  จังหวดัล าพนู
 ระยะที่ 2 จ านวน 3 กิจกรรมย่อย

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
 -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
 -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 3,755,800 อ าเภอล้ี
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นก้อหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลก้อ  อ าเภอล้ี จังหวดั
ล าพนู

1,862,000

  2) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสาย
ทางไปบอ่ขยะ หมู่ที่ 3 บา้นแม่ตืน ต าบลแม่ตืน 
อ าเภอล้ี  จังหวดัล าพนู

1,190,600

  3)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 10
 หมู่ที่ 11 ต าบลแม่ตืน อ าเภอล้ี

703,200

  1.27โครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ
ประชาชน อ าเภอปา่ซาง ระยะที่ 3 จ านวน 3 
กิจกรรมย่อย

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
 -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
 -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 8,371,000  อ าเภอปา่ซาง

  1)โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลขนาด
ใหญ่ บา้นสันปา่ฮัก หมู่ที่ 11 ต าบลน้ าดิบ อ าเภอ
ปา่ซาง  จังหวดัล าพนู

2,771,000

  2)โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลขนาด
ใหญ่ บา้นทา่ตุ้ม หมู่ที่ 1ต าบลทา่ตุ้ม อ าเภอปา่ซาง
 จังหวดัล าพนู

2,800,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  3)โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลขนาด
ใหญ่ บา้นร่องช้าง หมู่ที่ 5 ต าบลทา่ตุ้ม อ าเภอปา่
ซาง  จังหวดัล าพนู

2,800,000

  1.28โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัติกส์
คอนกรีตภายในตลาดสดเทศบาลต าบลวงัดิน หมู่ที่
 4 ต าบลล้ี อ าเภอล้ี จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
 -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
 -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

1 2 4,090,000 อ าเภอล้ี

  1.29โครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ
ประชาชน อ าเภอปา่ซาง ระยะที่ 2 จ านวน 3 
กิจกรรมย่อย

  -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม
  -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม
  -ส่งเสริมเอกลัษณ์วถิีชุมชน

1 2 6,000,000 อ าเภอปา่ซาง

  1)โครงการวางทอ่ประปาหมู่บา้นเพื่อการอุปโภค
บริโภค บา้นหนองหมู หมู่ที่ ๖ ต.ทา่ตุ้ม อ.ปา่ซาง 
จ.ล าพนู

2,000,000

  2)โครงการวางทอ่ประปาหมู่บา้นเพื่อการอุปโภค
บริโภค บา้นมงคลชัย หมู่ที่ 10  ต.ทา่ตุ้ม อ.ปา่ซาง
  จ.ล าพนู

2,000,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

 3)โครงการวางทอ่ประปาหมู่บา้นเพื่อการอุปโภค
บริโภค บา้นสันปา่เปา้ หมู่ที่ 14 ต.ทา่ตุ้ม อ.ปา่ซาง
  จ.ล าพนู

2,000,000

  1.30โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชน
สัมพนัธ ์ของต ารวจจังหวดัล าพนู

  -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม
  -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม
  -ส่งเสริมเอกลัษณ์วถิีชุมชน

1 2 508,750 ต ารวจจังหวดัล าพนู

  1.31โครงการการฝึกอบรมสายข่าวความมั่นคง
อย่างเปน็ระบบ ของต ารวจภธูรจังหวดัล าพนู

  -ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม
  -เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม
  -ส่งเสริมเอกลัษณ์วถิีชุมชน

1 2 770,700 ต ารวจจังหวดัล าพนู

 รวม 31 โครงการ 120,562,210

 2.โครงการกระทรวง กรม  -
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

2.1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเปน็ลาดยาง AC 
สายภายในโครงการพฒันาลุ่มแม่น้ าอาว สายแยก
 ทล.1184 - อ่างเก็บน้ าหว้ยโปง่ ต าบลนครเจดีย์ 
อ าเภอปา่ซางจังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 9,560,000 กรมทางหลวงชนบท

2.2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเปน็ลาดยางสาย
บา้นหว้ยเด่ือ - บา้นเหมืองแร่ ต าบลทาขุมเงิน 
อ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 7,830,000 กรมทางหลวงชนบท

2.3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเปน็ลาดยาง AC 
สายภายในโครงการพฒันาลุ่มน้ าอาว สายบา้นน้ า
ย้อย - อ่างเก็บน้ าแม่อาวน้อย ต าบลนครเจดีย์ 
อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 7,860,000 กรมทางหลวงชนบท

2.4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเปน็ลาดยาง AC 
สายแยก ทล.1219 - บา้นแม่ปอ้ก ต าบลแม่ตืน 
อ าเภอล้ี จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 14,500,000 กรมทางหลวงชนบท

2.5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเปน็ลาดยาง สาย
แยก ทล.1274 - บา้นชีวติใหม่ ต าบลล้ี อ าเภอล้ี 
จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 14,347,000 กรมทางหลวงชนบท

2.6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเปน็ลาดยาง AC 
สายแยก ทล.106 - บา้นนากลาง(ผายอง) ต าบลล้ี
 อ าเภอล้ี จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 9,500,000 กรมทางหลวงชนบท

177



โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

2.7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเปน็ลาดยาง Ac 
สายบา้นสันวไิล -อ่างเก็บน้ าแม่เทย ต าบลแม่ตืน 
อ าเภอล้ี จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 9,500,000 กรมทางหลวงชนบท

2.8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเปน็ลาดยาง AC 
สายแยก ทล.106 - บา้นแม่ปอ้กใน ต าบลศรีวชิัย 
อ าเภอล้ี จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 9,323,000 กรมทางหลวงชนบท

2.9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเปน็ลาดยาง AC 
สายภายในโครงการพฒันาลุ่มแม่น้ าอาว สายแยก 
ลพ.3041 - บา้นจ าชมภ ูต าบลน้ าดิบ อ าเภอปา่
ซาง จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 8,700,000 กรมทางหลวงชนบท

2.10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเปน็ลาดยาง AC 
สายภายในโครงการพฒันาลุ่มแม่น้ าอาว สายแยก 
ลพ.4020 - บา้นเหล่ายาว ต าบลหนองยวง อ าเภอ
เวยีงหนองล่อง จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 13,700,000 กรมทางหลวงชนบท

2.11 โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 
อาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 
ตรม. โรงพยาบาลล าพนู ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง 
จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 75,000,000 กระทรวงสาธารณสุข
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

2.12 โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปว่ยนอก 4 ชั้น 
เปน็อาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 5,640 
ตารางเมตร โรงพยาบาลล้ี อ าเภอล้ี จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 76,459,300 กระทรวงสาธารณสุข

2.13 โครงการก่อสร้างอาคารอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
เปน็อาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 480 
ตารางเมตร โรงพยาบาลแม่ทา อ าเภอแม่ทา 
จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 9,044,385 กระทรวงสาธารณสุข

2.14 โครงการก่อสร้างอาคารอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)เปน็อาคาร คสล. 1 ชั้น
 พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 480 ตารางเมตร โรงพยาบาล
บา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 9,044,385 กระทรวงสาธารณสุข

2.15 โครงการก่อสร้างอาคารพสัดุ เปน็อาคาร 
คสล. 2 ชั้น พื้นที่ม่น้อยกวา่ 576 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลทุ่งหวัช้าง อ าเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดั
ล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 6,286,900 กระทรวงสาธารณสุข

2.16 โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหวา่ง
อาคารระหวา่งอาคารผู้ปว่ยนอกและอาคารผู้ปว่ย
ใน โรงพยาบาลเวยีงหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนอง
ล่อง จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 26,600 กระทรวงสาธารณสุข
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

2.17 โครงการก่อสร้างอาคารพกัแพทย์ 12 
ครอบครัว เปน็อาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 1,116 ตารางเมตร โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปา่ซาง ต าบลนครเจดีย์ 
อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 11,672,100 กระทรวงสาธารณสุข

2.18 โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและ
เอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยา
เสพติด) โรงพยาบาลเวยีงหนองล่อง อ าเภอเวยีง
หนองล่อง จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 12,896,200 กระทรวงสาธารณสุข

2.19 โครงการก่อสร้างอาคารทนัตกรรม 
โรงพยาบาลบา้นธ ิต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิ
จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,303,400 กระทรวงสาธารณสุข

2.20 โครงการก่อสร้างอาคารสถานบริการ
สาธารณสุขชุมชน 1 ชั้น สสช.ปา่แป ๋ต าบลหว้ย
หละ อ าเภอบา้นโฮ่ง จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,663,900 กระทรวงสาธารณสุข

2.21 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเปน็
อาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 
ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บา้นเรือน อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 3,100,000 กระทรวงสาธารณสุข
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

2.22 โครงการก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการ ระดับ 
5-6 พื้นที่ใช้สอย 98 ตร.ม. (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บา้นแม่สะปว๊ด ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา 
จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,090,800 กระทรวงสาธารณสุข

2.23 โครงการก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการ ระดับ 
5-6 พื้นที่ใช้สอย 98 ตร.ม. (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่
ลาน อ าเภอล้ี จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,090,800 กระทรวงสาธารณสุข

2.24 โครงการก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการ ระดับ 
5-6 พื้นที่ใช้สอย 98 ตร.ม. (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทา
ทุ่งหลวง ต าบลทาทุ่งหลวง อ าเภอแม่ทา จังหวดั
ล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,090,800 กระทรวงสาธารณสุข

2.25 โครงการก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการ ระดับ 
5-6 พื้นที่ใช้สอย 98 ตร.ม. (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บา้น หล่ายแก้ว ต าบลศรีเต้ีย อ าเภอบา้นโฮ่ง 
จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,090,800 กระทรวงสาธารณสุข
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

2.26 โครงการก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการ ระดับ 
5-6 พื้นที่ใช้สอย 98 ตร.ม. (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บา้นหนองปลาสวาย ต าบลหนองปลาสวาย 
อ าเภอบา้นโฮ่ง จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,090,800 กระทรวงสาธารณสุข

2.27 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตบล๊อค สูง 2.10 
เมตร (ไม่ตอกเสาเข็ม) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบา้นสันปเูลย ต าบลศรีเต้ีย อ าเภอ
บา้นโฮ่ง จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,380 กระทรวงสาธารณสุข

2.28 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตก่ออิฐบล๊อค 
ยาว 200 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ก้อ ต าบลก้อ อ าเภอล้ี จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 2,500 กระทรวงสาธารณสุข

2.29 โครงการก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการ ระดับ 
5-6 พื้นที่ใช้สอย 98 ตร.ม. (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
แม่ตืน อ าเภอล้ี จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,090,800 กระทรวงสาธารณสุข

2.30 โครงการก่อสร้างร้ัวตาข่ายถักลวด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นไม้สลี 
ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 3,500 กระทรวงสาธารณสุข

182



โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

2.31 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตก่ออิฐบล๊อค 
ยาว 200 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หว้ยศาลา ต าบลแม่ตืน อ าเภอล้ี จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 2,500 กระทรวงสาธารณสุข

2.32 โครงการก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการ ระดับ 
5-6 พื้นที่ใช้สอย 98 ตร.ม. (โครงการสร้างต้าน
แผ่นดิน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ย
ยาบ ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบา้นธ ิจังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,090,800 กระทรวงสาธารณสุข

2.33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ไม่รวมราง
ระบายน้ าและไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 100 ตร.
ม. รพ.สต.แม่ปอีก ต าบลศรีวชิัย อ าเภอล้ี จังหวดั
ล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,705 กระทรวงสาธารณสุข

2.34 โครงการก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการ ระดับ 
5-6 (1 ครอบครัว)พื้นที่ใช้สอย 98 ตร.ม. 
(โครงการสร้างต้านแผ่นดิน) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพบา้นหลุก ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง
ล าพนู จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,090,800 กระทรวงสาธารณสุข

2.35 โครงการก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการ ระดับ 
7-8 พื้นที่ใช้สอย 92 ตร.ม. (โครงการสร้างต้าน
แผ่นดิน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัล าพนู ต าบล
เหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพนู จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,143,800 กระทรวงสาธารณสุข
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
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พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

2.36 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจส าหรับ
ทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง  โรงพยาบาลล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,240,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.37โครงการจัดซ้ือชุดเคร่ืองเจาะตัดกระดูก
ความเร็วสูงด้วยไฟฟา้ (High Speed Set)  
โรงพยาบาลล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,760,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.38 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตรวจติดตามการ
ท างานของหวัใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 
เตียง  โรงพยาบาลล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 4,380,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.39 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองท าลายเนื้องอกด้วย
คล่ืนความถี่สูง  โรงพยาบาลล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 2,140,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.40 โครงการจัดซ้ือกล้องส่องตรวจผ่าตัดในช่อง
ทอ้งพร้อมระบบวดิีทศัน์  โรงพยาบาลล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 2,580,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.41 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตรวจอวยัวะภายใน
ด้วยคล่ืนความถี่สูง ชนิดหิ้วถือสี 2 หวัตรวจ  
โรงพยาบาลล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,715,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.42 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป
เคล่ือนที่แบบซีอาร์ม ก าลังไม่น้อยกวา่ 15 kw  
โรงพยาบาลล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 5,150,000 กระทรวงสาธารณสุข
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
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พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

2.43 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดปากมดลูกและ
เคร่ืองจี้เย็น  โรงพยาบาลล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 830,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.44 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองผ่าตัดกระดุกพร้อม
ระบบหวัต่อทอ่ก๊าซส่งก าลัง (รพ.ปา่ซาง)  
โรงพยาบาลล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,000,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.45 โครงการจัดซ้ือกล้อง Microscope ส าหรับ
ผ่าตัดกระดูกสันหลัง (รพ.ล าพนู)  โรงพยาบาล
ล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 6,000,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.46 โครงการจัดซ้ือกล้องขยายผ่าตัดตา  
โรงพยาบาลล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 3,800,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.47 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง X-Ray potable  
โรงพยาบาลล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,000,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.48 โครงการจัดซ้ือรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูง
พร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ และเคร่ืองกระตุกหวัใจ 
โรงพยาบาลปา่ซาง

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 2,140,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.49 โครงการจัดซ้ือคร่ืองกระตุกหวัใจชนิดไบเฟ
สิคพร้อมภาควดัคาร์บอนไดออกไซต์และออกซิเจน
ในเลือด โรงพยาบาลล้ี

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 645,000 กระทรวงสาธารณสุข
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

2.50 โครงการจัดซ้ือรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 
โรงพยาบาลแม่ทา

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,715,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.51 โครงการจัดซ้ือตู้อบเด็กส าหรับล าเลียงทารก
แรกคลอด โรงพยาบาลเวยีงหนองล่อง

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 520,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.52 โครงการจัดซ้ือคร่ืองตรวจอวยัวะภายในด้วย
เคล่ือนเสียงความถี่สูง ชนิดสี 3 หวัตรวจ 
โรงพยาบาลปา่ซาง

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,340,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.53 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองอ่านและแปลง
สัญญาณภาพทางรังสีเปน็ดิจิตอลและรพบบเก็บ
ภาพและติดต่อส่ือสารข้อมูลทางการแพทย์ 
(PACSและCR) โรงพยาบาลล้ี

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 2,675,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.54 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเอ็กซเรย์เคล่ือนที่ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 300ma โรงพยาบาลแม่ทา

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,240,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.55 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุม
ด้วยปริมาตรและความดัน โรงพยาบาลปา่ซาง

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 830,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.56 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตรวจอวยัวะภายใน
ด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูงชนิดสี 3 หวัตรวจ 
โรงพยาบาลล้ี

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 930,000 กระทรวงสาธารณสุข
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
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บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

2.57 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจส าหรับ
ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลปา่ซาง

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 730,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.58 โครงการจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อม
เคร่ืองช่วยหายใจและเคร่ืองกระตุกหวัใจ 
โรงพยาบาลล้ี

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 214,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.59 โครงการจัดซ้ือตู้อบเด็ก โรงพยาบาลล้ี   -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 550,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.60 โครงการจัดซ้ือเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟา้
พร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลปา่ซาง

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,760,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.61 โครงการจัดซ้ือเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟา้
พร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลล้ี

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,760,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.62 โครงการจัดซ้ือโคมไฟผ่าตัด โคมคู่ ขนาดไม่
น้อยกวา่ 1,300 ลักซ์ หลอดไฟ แอล อี ดี 
โรงพยาบาลล้ี

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,450,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.63 โครงการจัดซ้ือชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูก
พื้นฐาน โรงพยาบาลปา่ซาง

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,030,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.64 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตรวจอวยัวะภายใน
ด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูงชนิดสี 3 หวัตรวจ 
โรงพยาบาลล้ี

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,340,000 กระทรวงสาธารณสุข
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
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พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

2.65 โครงการจัดซ้ือชุดสวา่นเจาะและเล่ือยตัด
กระดูกมาตรฐาน โรงพยาบาลปา่ซาง

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 750,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.66 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุม
ด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเคร่ืองอัดอากาศ 
โรงพยาบาลล้ี

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 910,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.67 โครงการจัดซ้ือเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส์ โรงพยาบาลปา่ซาง

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 2,580,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.68 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองฟอกไตแบบพเิศษ 
โรงพยาบาลล้ี

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 520,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.69 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเอกซเรย์ฟนัแบบถ่าย
นอกช่องปาก (Oral Pantography) โรงพยาบาลล้ี

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 1,200,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.70 โครงการจัดซ้ือยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลปา่ซาง   -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 550,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.71 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 787,000 กระทรวงสาธารณสุข
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

2.72 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอล้ี อ าเภอล้ี

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 787,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.73 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา อ าเภอแม่ทา

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 787,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.74 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมือง อ าเภอเมืองล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 787,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.75 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 787,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.76 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอปา่ซาง อ าเภอปา่ซาง

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 787,000 กระทรวงสาธารณสุข
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

2.77 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเวยีงหนองล่อง อ าเภอเวยีง
หนองล่อง

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 787,000 กระทรวงสาธารณสุข

2.78 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบา้นธ ิอ าเภอบา้นธิ

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 787,000 กระทรวงสาธารณสุข

 2.79 โครงการพฒันาระบบประปาเพื่อรองรับ
การขยายตัวชุมชนเมือง จังหวดัล าพนู

  -สร้างโอกาสใหแ้ก่คนทกุกลุ่ม ทกุวยั
  -สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่สังคม

2 2 การประปาส่วนภมูิภาค

 รวม 79 โครงการ 386,468,955
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

 1.โครงการจังหวดั

 1.1โครงการอนุรักษแ์ละฟื้นฟดิูน น ้า ปา่ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่ง
หมู่บา้น/ชุมชน อปท.  
  -การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

1 3 4,000,000  สนง.ทรัพยากรฯ จ.ล้าพนู

 1.2โครงการแก้ไขปญัหาหมอกควนัไฟปา่จังหวดั
ล้าพนู ป ี2560

  -ถอดบทเรียน พฒันาฐานข้อมูล 
  -ส่งเสริมการใช้นวตักรรม เทคโนโลยีและ
พลังงาน

1 3 8,643,440  สนง.ทรัพยากรฯ จ.ล้าพนู

 1.3โครงการพฒันาศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
เพื่อการเกษตรและแก้ไขปญัหาภยัแล้งและ
ปอ้งกันอุทกภยัอ้าเภอลี  จังหวดัล้าพนู ระยะที่ 1 
จ้านวน 4 กิจกรรมย่อย

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 6,518,900 อ้าเภอลี 

 แบบฟอร์มการจัดท้าแผนพฒันาจังหวดัล้าพนู พ.ศ.2557-2560 ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบป ีพ.ศ.2560)

 วิสัยทศัน์ : เมืองแหง่ความสุข บนความพอเพยีง
 ประเด็นยุทธศาสตร ์ : การพฒันาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

 1)โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นหว้ยแพะดินแดง
พร้อมขุดลอก หมู่ที่ 14 ต้าบลลี  อ้าเภอลี  จังหวดั
ล้าพนู

2,027,700

 2)โครงการก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื น (Check
 Dam) ต้าบลแม่ตืน อ้าเภอลี   จังหวดัล้าพนู

1,091,200

 3)โครงการขุดสระเก็บน ้าเพื่อแก้ไขปญัหาการขาด
แคลนน ้าเพื่อการเกษตร บา้นผาต้าย หมู่ที่ 1 (หว้ย
จะแลน) ต้าบลแม่ลาน อ้าเภอลี  จังหวดัล้าพนู

1,700,000

 4)โครงการขุดสระเก็บน ้าเพื่อแก้ไขปญัหาการขาด
แคลนน ้าเพื่อการเกษตร บา้นหนองมะล้อ หมู่ที่  2 
(ทุ่งดง) ต้าบลแม่ลาน อ้าเภอลี  จังหวดัล้าพนู

1,700,000

 1.4โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางพารา
แอสฟลัต์คอนกรีต สายทางเลียบแม่น ้าลี  บา้นทอ้ง
ฝาย หมู่ที่ 9 บา้นดอยแดน หมู่ที่ 4 บา้นเหล่ามะ
เหยือง หมู่ที่ 5 ต้าบลเหล่ายาว อ้าเภอบา้นโฮ่ง 
จังหวดัล้าพนู

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 4,035,000  อ้าเภอบา้นโฮ่ง
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.5โครงการพฒันาศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
เพื่อการเกษตรและแก้ไขปญัหาภยัแล้งและ
ปอ้งกันอุทกภยัอ้าเภอแม่ทา จังหวดัล้าพนู ระยะที่
 1 จ้านวน 2 กิจกรรมย่อย

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 3,956,000  อ้าเภอแม่ทา

 1) โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าเพื่อการเกษตรทุ่ง
หน้าบา้น หมู่ที่ 1 บา้นปงแม่ลอบ ต้าบลทาแม่ลอบ
 อ้าเภอแม่ทา

1,956,000

 2) โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าบา้นทาสองทา่ 
หมู่ที่ 7 ต้าบลทาปลาดุก อ้าเภอแม่ทา

2,000,000

  1.6โครงการพฒันาศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
เพื่อการเกษตรและแก้ไขปญัหาภยัแล้งและ
ปอ้งกันอุทกภยัอ้าเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดัล้าพนู 
ระยะที่ 1 จ้านวน 3 กิจกรรมย่อย

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 4,063,000 อ้าเภอทุ่งหวัช้าง

  1)โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า คอนกรีตเสริม
เหล็กฝายหว้ยแม่อุย บา้นโปง่แดง หมู่ที่ 5 ต้าบล
ทุ่งหวัช้าง อ้าเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดัล้าพนู

1,956,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  2)โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร 
บา้นสันดอนฮอม หมู่ที่ 9,บา้นแม่บอนเหนือ หมู่ที่ 
1,บา้นปวง หมู่ที่ 7 และบา้นดอนมูล หมู่ที่ 8 
ต้าบลบา้นปวง อ้าเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดัล้าพนู

884,000

  3)โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กฝายใหม่ บา้นทุ่งเปด็ หมู่ที่ 1 ต้าบลทุ่งหวัช้าง
 อ้าเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดัล้าพนู

1,223,000

  1.7โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ส้าหรับระบบประปาชุมชน

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่ง
หมู่บา้น/ชุมชน อปท.  
  -ส่งเสริมการใช้นวตักรรม เทคโนโลยีและ
พลังงาน

1 3 961,400 สนง.พลังงาน จ.ล้าพนู

 1.8โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทติย์เพื่อการเกษตร

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่ง
หมู่บา้น/ชุมชน อปท.  
  -ส่งเสริมการใช้นวตักรรม เทคโนโลยีและ
พลังงาน

1 3 961,400 สนง.พลังงาน จ.ล้าพนู
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

 1.9โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและแม่น ้าสายหลักจังหวดั
ล้าพนู (จัดซื อเรือบรรทกุรถขุดโกยเพื่อก้าจัด
ผักตบชวาและส่ิงปฏกิูลในล้าน ้า)

 2)สร้างความเข้มแข็งใหผู้้ประกอบการ
4)พฒันาโครงสร้างพื นฐานและโลจิสติกส์
 -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  
 -ส่งเสริมการใช้นวตักรรม เทคโนโลยีและ
พลังงาน

1 3 5,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
 /องค์การบริหารส่วน

จังหวดัล้าพนู

  1.10โครงการพฒันาศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
เพื่อการเกษตรและแก้ไขปญัหาภยัแล้งและ
ปอ้งกันอุทกภยัอ้าเภอลี  จังหวดัล้าพนู ระยะที่ 2 
จ้านวน 4 กิจกรรมย่อย

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 6,300,000 อ้าเภอลี 

  1)โครงการก่อสร้างก้าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อปอ้งกันน ้าทว่ม ซอย 13 บา้นแม่ตืน หมู่ที่ 3 
ต้าบลแม่ตืน อ้าเภอลี  จังหวดัล้าพนู

1,701,900

 2) โครงการขุดสระเก็บน ้าหนองบวัแดง หมู่ที่ 7 
ต้าบลลี  อ้าเภอลี 

1,199,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

 3) โครงการขุดสระเก็บน ้าเพื่อแก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร บา้นแม่ลาน หมู่ที่ 3 
(หว้ยจะก่า) ต้าบลแม่ลาน อ้าเภอลี  จังหวดัล้าพนู

1,700,000

 4) โครงการขุดสระเก็บน ้าเพื่อแก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร บา้นแม่กองวะ หมู่ที่ 
4 (สวนลุงก๋วน) ต้าบลแม่ลาน อ้าเภอลี   จังหวดั
ล้าพนู

1,700,000

  1.11โครงการพฒันาศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
เพื่อการเกษตรและแก้ไขปญัหาภยัแล้งและ
ปอ้งกันอุทกภยัอ้าเภอแม่ทา จังหวดัล้าพนู ระยะที่
 2 จ้านวน 2 กิจกรรมย่อย

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 2,841,000 อ้าเภอแม่ทา

  1)โครงการขุดลอกท้านบปลาหว้ยเด่ือ บา้นหว้ย
เด่ือ หมู่ที่ 9 ต้าบลทาขุมเงิน อ้าเภอแม่ทา

841,000

  2)โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กล้าเหมืองทุ่งไผ่ บา้นทาทุ่งไผ่ หมู่ที่ 3 ต้าบล
ทาปลาดุก อ้าเภอแม่ทา

2,000,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.12โครงการพฒันาศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
เพื่อการเกษตรและแก้ไขปญัหาภยัแล้งและ
ปอ้งกันอุทกภยัอ้าเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดัล้าพนู 
ระยะที่ 2 จ้านวน 3 กิจกรรมย่อย

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 5,932,000 อ้าเภอทุ่งหวัช้าง

  1)โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กฝายหว้ยสะแล่ง บา้นไม้ตะเคียน หมู่ที่ 2 
ต้าบลตะเคียนปม อ้าเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดัล้าพนู

1,986,000

  2)โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กฝายทุ่งใหม่ล่าง บา้นแม่ปนัเดง หมู่ที่ 6 
ต้าบลทุ่งหวัช้าง อ้าเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดัล้าพนู

1,956,000

  3)โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กบา้นปวง หมู่ที่ 7 ต้าบลบา้นปวง อ้าเภอทุ่ง
หวัช้าง จังหวดัล้าพนู

1,990,000

  1.13โครงการพฒันาศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
เพื่อการเกษตรและแก้ไขปญัหาภยัแล้งและ
ปอ้งกันอุทกภยัอ้าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวดัล้าพนู
 ระยะที่ 1 จ้านวน 2 กิจกรรมย่อย

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 2,490,000 อ้าเภอเวยีงหนองล่อง
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1)โครงการขุดขยายสระเก็บน ้าสาธารณะหนอง
ผึ ง หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองล่อง อ้าเภอเวยีงหนองล่อง
 จังหวดัล้าพนู

500,000

  2)โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น บา้นทา่หลุก หมู่ที่ 4 และบา้นต้นผึ งหล่าย
ลี  หมู่ที่ 8 ต้าบลหนองล่อง อ้าเภอเวยีงหนองล่อง 
จังหวดัล้าพนู

1,990,000

 1.14โครงการผลิตอึ่งเพา้ในเชิงปริมาณ เพื่อฟื้นฟู
และเพิ่มพื นที่การแพร่กระจายในเขตจังหวดัล้าพนู

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 700,000 ศูนย์วจิัยและพฒันาประมง
น ้าจืดล้าพนู/สนง.ประมง

จังหวดัล้าพนู

  1.15โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงาน
เพื่อลดโลกร้อนและหมอกควนั

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่ง
หมู่บา้น/ชุมชน อปท.                               
  -ส่งเสริมการใช้นวตักรรม เทคโนโลยีและ
พลังงาน

1 3 880,000 สนง.พลังงาน จ.ล้าพนู
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.16โครงการส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพจาก
ฟาร์มสู่ชุมชน

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่ง
หมู่บา้น/ชุมชน อปท.                               
  -ส่งเสริมการใช้นวตักรรม เทคโนโลยีและ
พลังงาน

1 3 180,000 สนง.พลังงาน จ.ล้าพนู

  1.17โครงการพฒันาศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
เพื่อการเกษตรและแก้ไขปญัหาภยัแล้งและ
ปอ้งกันอุทกภยัอ้าเภอลี  จังหวดัล้าพนู ระยะที่ 3 
จ้านวน 3 กิจกรรมย่อย

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 5,100,000 อ้าเภอลี 

 1)โครงการขุดสระเก็บน ้าเพื่อแก้ไขปญัหาการขาด
แคลนน ้าเพื่อการเกษตร บา้นเด่น เหม้า หมู่ที่ 5 
(หว้ยสวนพริก)  ต้าบลแม่ลาน อ้าเภอลี   จังหวดั
ล้าพนู

1,700,000

 2) โครงการขุดสระเก็บน ้าเพื่อแก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าการเกษตร บา้นผาต้ายเหนือ หมู่ที่ 6 
(หว้ยหละปนู)  ต้าบลแม่ลาน อ้าเภอลี   จังหวดั
ล้าพนู

1,700,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

 3) โครงการขุดสระเก็บน ้าเพื่อแก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร (หว้ยทรายขาว) หมู่ที่
 7 ต้าบลแม่ลาน อ้าเภอลี   จังหวดัล้าพนู

1,700,000

  1.18โครงการพฒันาศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
เพื่อการเกษตรและแก้ไขปญัหาภยัแล้งและ
ปอ้งกันอุทกภยัอ้าเภอแม่ทา จังหวดัล้าพนู ระยะที่
 3 จ้านวน 2 กิจกรรมย่อย

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 3,917,000 อ้าเภอแม่ทา

  1)โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กล้าเหมืองดินหม่น รางระบายน ้ารูปตัวยู บา้น
แม่ขนาด หมู่ที่ 8 ต้าบลทากาศ อ้าเภอแม่ทา

1,958,000

  2)โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กบา้นแม่สะปว้ด หมู่ที่ 2 ต้าบลทาสบเส้า 
อ้าเภอแม่ทา

1,959,000

  1.19โครงการพฒันาศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
เพื่อการเกษตรและแก้ไขปญัหาภยัแล้งและ
ปอ้งกันอุทกภยัอ้าเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดัล้าพนู 
ระยะที่ 3 จ้านวน 3 กิจกรรมย่อย)

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 5,922,000 อ้าเภอทุ่งหวัช้าง
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

 1)โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กฝายกอโชค บา้นปา่ตึงงาม หมู่ที่ 3 ต้าบล
ตะเคียนปม อ้าเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดัล้าพนู

1,986,000

  2)โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กฝายทุ่งใหม่บน บา้นแม่ปนัเดง หมู่ที่ 6 ต้าบล
ทุ่งหวัช้าง อ้าเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดัล้าพนู

1,956,000

  3)โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กบา้นดอนมูล หมู่ที่ 8 ต้าบลบา้นปวง อ้าเภอ
ทุ่งหวัช้าง จังหวดัล้าพนู

1,980,000

  1.20โครงการก่อสร้างปรับปรุงคูเมืองเก่า (คู
เมืองที่ 1 - 3,11-15)

   -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
   -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
   -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่ง
หมู่บา้น/ชุมชน อปท.  

1 3 10,000,000 อ้าเภอเมืองล้าพนู ร่วมกับ
เทศบาลเมืองล้าพนู

  1.21โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า คสล.รูปตัวยู 
ฝายแม่แวน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 ต.ลี  อ.ลี 

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 6,610,000 อ้าเภอลี 
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.22โครงการก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิง แบบ
เรียงกล่องหนิในลวดตาข่าย สูง 4 เมตร ยาว 450 
เมตร บา้นหว้ยแทงใต้ หมู่ที่ 15 ต้าบลบา้นโฮ่ง 
อ้าเภอบา้นโฮ่ง จังหวดัล้าพนู

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 4,882,000 อ้าเภอบา้นโฮ่ง

  1.23โครงการพฒันาศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
เพื่อการเกษตรและแก้ไขปญัหาภยัแล้งและ
ปอ้งกันอุทกภยัอ้าเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดัล้าพนู 
ระยะที่ 4 จ้านวน 3 กิจกรรมย่อย

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 5,969,000 อ้าเภอทุ่งหวัช้าง

 1)โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กฝายแม่งาช้าง บา้นไม้สลี หมู่ที่ 5 ต้าบล
ตะเคียนปม อ้าเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดัล้าพนู

1,996,000

  2)โครงการขุดสระเก็บน ้าหว้ยแม่ปว๋ง (ตอนบน) 
บา้นหนองปา่ตึง หมู่ที่ 2 ต้าบลทุ่งหวัช้าง อ้าเภอ
ทุ่งหวัช้าง จังหวดัล้าพนู

1,983,000

  3)โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นดอนมูล หมู่ที่ 8 - บา้นสันดอนฮอม 
หมู่ที่ 9 ต้าบลบา้นปวง อ้าเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดั
ล้าพนู

1,990,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.24โครงการพฒันาศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
เพื่อการเกษตรและแก้ไขปญัหาภยัแล้งและ
ปอ้งกันอุทกภยัอ้าเภอลี  จังหวดัล้าพนู ระยะที่ 4

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 3,568,000 อ้าเภอลี 

  1.25โครงการพฒันาศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
เพื่อการเกษตรและแก้ไขปญัหาภยัแล้งและ
ปอ้งกันอุทกภยัอ้าเภอลี  จังหวดัล้าพนู ระยะที่ 5

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 5,082,000 อ้าเภอลี 

   1.26โครงการพฒันาศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็ก
 เพื่อการเกษตรและแก้ไขปญัหาภยัแล้งและ
ปอ้งกันอุทกภยัอ้าเภอแม่ทา จังหวดัล้าพนู ระยะที่
 4 จ้านวน 2 กิจกรรมย่อย

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 3,958,000 อ้าเภอแม่ทา

  1)โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กล้าเหมืองดอยแช่ รางระบายน ้ารูปตัวยู บา้น
หนองบวั หมู่ที่ 12 ต้าบลทากาศ อ้าเภอแม่ทา

1,958,000

  2)โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กหลวงสถานี บา้นทาปา่เปา หมู่ที่ 6 ต้าบลทา
ปลาดุก อ้าเภอแม่ทา

2,000,000
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.27โครงการพฒันาศักยภาพแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
เพื่อการเกษตรและแก้ไขปญัหาภยัแล้งและ
ปอ้งกันอุทกภยัอ้าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวดัล้าพนู
 ระยะที่ 2 จ้านวน 2 กิจกรรมย่อย

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 3,583,000 อ้าเภอเวยีงหนองล่อง

  1)โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
วงัผาง หมู่ที่ 4 - บา้นเหล่าปงเสือ หมู่ที่ 2 ต้าบล
วงัผาง อ้าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวดัล้าพนู

1,648,000

  2)โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร
บา้นหวัหว้ย หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองยวง อ้าเภอเวยีง
หนองล่อง จังหวดัล้าพนู

1,935,000

  1.28โครงการก่อสร้างผนังกันตล่ิงคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นเหล่าดู่ หมู่ที่ 1 ต้าบลหนองยวง อ้าเภอ
เวยีงหนองล่อง จังหวดัล้าพนู

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 3,261,000 สนง.ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั จ.ล้าพนู

  1.29โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร
จัดการน ้าอย่างรู้คุณค่า

   -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
   -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
   -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่ง
หมู่บา้น/ชุมชน อปท.  

1 3 755,600 สนง.เกษตร จ.ล้าพนู
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

  1.30โครงการการใช้ฐานข้อมูลที่ดินและหลักฐาน
แผนที่ระบบ GIS เพื่อบรูณาการแผนพฒันา
จังหวดัล้าพนู เพื่อแก้ไขปญัหาความขัดแย้ง คืน
ความสุขสู่ประชาชน

  -ปลูกจิตส้านึกและส่งเสริม
 -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น/
ชุมชน อปท.  

1 3 4,000,000 สนง.ที่ดิน จ.ล้าพนู

 รวม 30 โครงการ 124,069,740

 2.โครงการกระทรวง กรม  -

 2.1 โครงการก่อสร้างฝายดงมะปนิหวานพร้อม
ระบบส่งน ้า ต้าบลศรีเตี ย อ้าเภอบา้นโฮ่ง จังหวดั
ล้าพนู

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 20,500,000 กรมชลประทาน

 2.2 โครงการก่อสร้างฝายทุ่งขมิ นพร้อมระบบส่ง
น ้า ต้าบลทุ่งหวัช้าง อ้าเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดัล้าพนู

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 31,500,000 กรมชลประทาน

 2.3 โครงการก่อสร้างฝายบา้นผาเงิบพร้อมระบบ
ส่งน ้า ต้าบลนครเจดีย์ อ้าเภอปา่ซาง จังหวดัล้าพนู

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 16,000,000 กรมชลประทาน

 2.4 โครงการก่อสร้างระบบส่งน ้าฝายดอยคร่ัง 
(ระยะที่ 6) ต้าบลทาขุมเงิน อ้าเภอแม่ทา จังหวดั
ล้าพนู

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 26,000,000 กรมชลประทาน

205



โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

 2.5 โครงการก่อสร้างระบบส่งน ้าพร้อมอาคาร
ประกอบฝายวงัปาน ต้าบลหนองล่อง อ้าเภอเวยีง
หนองล่อง จังหวดัล้าพนู

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 30,000,000 กรมชลประทาน

 2.6 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อม
ระบบส่งน ้า บา้นปา่ไผ่ ต้าบลปา่ไผ่ อ้าเภอลี  
จังหวดัล้าพนู

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 18,000,000 กรมชลประทาน

 2.7 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อม
ระบบส่งน ้า บา้นปากล้อง ต้าบลหนองปลาสวาย 
อ้าเภอบา้นโฮ่ง จังหวดัล้าพนู

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 24,000,000 กรมชลประทาน

 2.8 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อม
ระบบส่งน ้า บา้นหนองสูน3 ต้าบลหนองปลาสวาย
 อ้าเภอบา้นโฮ่ง จังหวดัล้าพนู

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 22,000,000 กรมชลประทาน

 2.9 โครงการก่อสร้างอาคารทิ งน ้าพร้อมระบบ
ระบายน ้าโครงการฝายหนองสลีก ต้าบลบา้นเรือน
 อ้าเภอปา่ซาง จังหวดัล้าพนู

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 27,000,000 กรมชลประทาน

 2.10 โครงการก่อสร้างอาคารประกอบระบบ
ปอ้งกันน ้าทว่มล้าน ้าลี  (จุดที่ 2) ต้าบลปา่ไผ่ 
อ้าเภอลี  จังหวดัล้าพนู

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 15,000,000 กรมชลประทาน
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

 2.11 โครงการก่อสร้างประตูระบายน ้าล้าเหมือง
ล้องร่องจันทร์พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลเวยีง
ยอง อ้าเภอเมือง จังหวดัล้าพนู

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 12,000,000 กรมชลประทาน

2.12 โครงการก่อสร้างประตูระบายน ้าล้าเหมือง
ล้องหนองเต่าพร้อมอาคารประกอบ ต้าบลบา้น
แปน้ อ้าเภอเมือง จังหวดัล้าพนู

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 120,000,000 กรมชลประทาน

 2.13โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย   น ้า
ล้นบ้านโฮ่งหลวง หมู่ที ่2 ต้าบลบ้านโฮ่ง 
อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 40,677,800 กรมทรัพยากรน ้า

 2.14โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าฝายน ้า
ล้นห้วยตั ง ช่วงที ่2 บ้านป่าพลู หมู่ที ่2 
ต้าบลป่าพลู ต้าบลบ้านโฮ่ง อ้าเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดล้าพูน

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 12,013,200 กรมทรัพยากรน ้า

 2.15โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วยตั ง
 พร้อมระบบส่งน ้า บ้านป่าจี  หมู่ที ่3 ต้าบล
ป่าไผ่ อ้าเภอลี  จังหวัดล้าพูน

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 15,000,000 กรมทรัพยากรน ้า
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โครงการ กลยุทธ์
แหล่ง 
งปม.

ผลผลิต
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

 2.16โครงการก่อสร้างระบบส่งน ้าจากฝาย
น ้าล้นแม่แต๊ะ ช่วง 2 บ้านป่าหก ต้าบลลี  
อ้าเภอลี  จังหวัดล้าพูน

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 30,000,000 กรมทรัพยากรน ้า

 2.17โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่ง
ฝายน ้าล้นแม่หละแก๊ะ บ้านทุง่ม่าน หมู่ที ่4 
ต้าบลป่าพลู อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 9,500,000 กรมทรัพยากรน ้า

 2.18โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน ้า
 บ้านแม่เส้า ต้าบลทาสบเส้า อ้าเภอแม่ทา 
จังหวัดล้าพูน

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 5,000,000 กรมทรัพยากรน ้า

 2.19โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน ้าล้น
วังสะแกง บ้านวังสะแกง หมู่ที ่3 ต้าบล
หนองล่อง อ้าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัด
ล้าพูน

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 26,000,000 กรมทรัพยากรน ้า

 2.20โครงการการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนแบบครบวงจร

  -การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
  -ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

2 3 178,851,000  ส้านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

 รวม 19 โครงการ
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ภาคผนวก ข 
 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 
 

หัวข้อ เดิม ผลการทบทวน 
เหตุผลของ 

การปรับเปลี่ยน 

วิสัยทัศน์ เมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง คงเดิม - 

เป้าประสงค์รวม พั ฒ น า สั ง ค ม  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โ ด ย ใ ช้ วั ฒ น ธ ร ร ม เ ป็ น ฐ า น ใ น            
ก า ร พัฒนา  เ ชื่ อ ม โ ย ง ในทุ กมิ ติ               
เพ่ือน าไปสู่เมือง แห่งวัฒนธรรมและ
ความสุข 

คงเดิม - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.การ พัฒนา อุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจชุมชน สู่ เมืองเศรษฐกิจ
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  แ ล ะ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
2.การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
สู่เมืองเกษตรปลอดภัย 
3 . ก า ร พัฒน า เ มื อ ง สู่ เ มื อ ง แห่ ง
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว                               
แบบสมดุลและยั่งยืน 
4. การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต 
และความม่ันคง  
5.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่ งแวดล้อมและการบริหาร
จัดการน  าแบบบูรณาการ   

คงเดิม - 

จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Positioning) 

1.เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
2.เป็นเมืองเกษตร (เมืองล าไย)  
3.เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 1.แหล่งผลิตสินค้าภูมิปัญญา
สร้างสรรค์และอุตสาหกรรม  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2.เป็นเมืองเกษตร (เมือง
ล าไย)  
 3.เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
 

  -เ นื่ อ ง จ า ก จุ ด แ ข็ ง แ ล ะ
ศักยภาพของจั งหวัด เป็น
แหล่งผลิตและจ าหน่ายผ้า
ฝ้ายทอมือ ผ้าไหมยกดอก GI 
ถือ เป็นผลิ ตภัณฑ์ที่ ส าคัญ         
ของกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1  

 

 


